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DRC, DRC, DRC ...
NedÄ›le, 14 bÅ™ezen 2021

Zip, zdrhovadlo, drc... Asi bychom si uÅ¾ Å¾ivot bez nÄ›j neumÄ›li
pÅ™edstavit. Dva Å™etÄ›zce zubÅ¯ upevnÄ›nÃ½ch na pruzÃ-ch pevnÃ© lÃ¡tky, mezi
nimi jezdec. Zuby Å™etÄ›zcÅ¯ prochÃ¡zejÃ- vstupnÃ-m otvorem jezdce, klouÅ¾ou
kolem rozepÃ-nacÃ-ho klÃ-nu a zuÅ¾ujÃ-cÃ-cÃ-m se tÄ›lesem jezdce jsou do sebe
zatlaÄ•ovÃ¡ny. V tÄ›lese jezdce zapadne vÅ¾dy jeden zub s vÃ½stupkem do
druhÃ©ho zubu s odpovÃ-dajÃ-cÃ- drÃ¡Å¾kou nebo dutinou. KdyÅ¾ jde ztÄ›Å¾ka, je to nÄ›kdy prÅ¯Å¡vih, jindy zÃ¡chrana "mra
bezÃºhonnosti" - sama jsem to zaÅ¾ila, povÃ-m: :- )))

PÅ™i pohybu jezdce opaÄ•nÃ½m smÄ›rem - tedy dolÅ¯ - rozepÃ-nacÃ- klÃ-n v tÄ›lese jezdce zuby od sebe zase odtlaÄ•Ã-. Aby
jezdce po uzavÅ™enÃ- zdrhovadla nesjÃ-Å¾dÄ›l dolÅ¯ a zdrhovadlo nerozepÃ-nal, bÃ½vÃ¡ na jezdci malÃ¡ zÃ¡padka - pojistka
spojenÃ¡ s oÄ•kem, kterÃ½m se jezdec posunuje. KdyÅ¾ oÄ•ko visÃ- volnÄ› dolÅ¯, zÃ¡padka zapadne mezi zuby a brÃ¡nÃ- tak
jezdci sjet. Chceme-li zdrhovadlo rozepnout, uchopÃ-me oÄ•ko - tÃ-m je nadzvedneme - a zÃ¡padka se vysune. Pak
mÅ¯Å¾eme jezdcem zase volnÄ› pohybovat.
Jak jednoduchÃ©, Å¾e?

Asi od 13. stoletÃ- se pouÅ¾Ã-vajÃ- knoflÃ-ky; pÅ™edtÃ-m to byly nejrÅ¯znÄ›jÅ¡Ã- spony. PatentnÃ- stiskacÃ- knoflÃ-ky jsou na
od roku 1885. Ale prvnÃ- zdrhovadlo se objevilo aÅ¾ koncem 19. stoletÃ-, kdyÅ¾ chicagskÃ½ inÅ¾enÃ½r Whitcomb L. Judson
roce 1893 vymyslel dvÄ› Å™ady kovovÃ½ch zoubkÅ¯, pÅ™es kterÃ© se pÅ™ejÃ-Å¾dÄ›lo jezdcem. Tento vynÃ¡lez mÄ›l nahra
zapÃ-nÃ¡nÃ- bot na knoflÃ-ky. MÄ›l vÅ¡ak dvÄ› vady: jednak snadno zachycoval rÅ¯znÃ© pÅ™edmÄ›ty, kterÃ© se dostaly do je
dosahu, jednak se neoÄ•ekÃ¡vanÄ› rozevÃ-ral. k praktickÃ©mu pouÅ¾itÃ- vÅ¡ak bylo zdokonaleno aÅ¾ ve stoletÃ- dvacÃ¡tÃ©m

V roce 1913 Å¡vÃ©dskÃ½ inÅ¾enÃ½r Gideon Sundback podstatnÄ› zdokonalil konstrukci pÅ¯vodnÃ-ho zipu jednoduchÃ½m a
geniÃ¡lnÃ-m Å™eÅ¡enÃ-m. Zoubky na dvou soubÄ›Å¾nÃ½ch stuÅ¾kÃ¡ch tvoÅ™ily pÃ¡ry. KaÅ¾dÃ½ zoubek mÄ›l tvar hÃ¡Ä•k
do ouÅ¡ka pod hÃ¡Ä•kem na stejnÃ©m mÃ-stÄ› opaÄ•nÃ© stuÅ¾ky. Jezdec spojil zoubky tak, Å¾e se zaklesly jeden do druhÃ©
StejnÃ½m zpÅ¯sobem zip pracuje dodnes. A tak r. 1914 byl vynÃ¡lez v NÄ›mecku patentovÃ¡n pod nÃ¡zvem Zipp.

ZÃ¡bavnÃ¡ je historie vzniku tohoto nÃ¡zvu: ÃºdajnÄ› si s nÃ-m spisovatel Gilbert Frankau pohrÃ¡val a pÅ™itom si pobrukoval:
"Zip! A je otevÅ™enÃ½. Zip! A je zavÅ™enÃ½." VÃ½robek se stal populÃ¡rnÃ-, kdyÅ¾ B. F. Goodrich Company uvedla na trh
galoÅ¡e s tÃ-mto zdrhovadlem. Zip byl i ÃºspÄ›chem technologickÃ½m, neboÅ¥ bylo nutno zajistit hromadnou vÃ½robu zcela
stejnÃ½ch zoubkÅ¯ a ty pak opÄ›t zcela pÅ™esnÄ› pÅ™ipevnit na tkanice. KdyÅ¾ SpojenÃ© stÃ¡ty vstoupily v roce 1917 do prv
svÄ›tovÃ© vÃ¡lky, objednala si americkÃ¡ armÃ¡da tuto novinku pro uniformy a leteckÃ© kombinÃ©zy. V EvropÄ› zaÄ•ala zipy ja
prvnÃ- vyrÃ¡bÄ›t firma Kynoch z Birminghamu roku 1919 pod nÃ¡zvem The Ready Faster (pohotovostnÃ- zdrhovadlo).
SkuteÄ•nÃ½ ÃºspÄ›ch zipu se dostavil aÅ¾ v roce 1924. To se konala vÃ½stava BritskÃ©ho impÃ©ria ve Wembley. Jedno
zdrhovadlo tam v rÃ¡mci reklamnÃ- kampanÄ› zapÃ-nali a zase rozepÃ-nali tÅ™Ã-milionkrÃ¡t za sebou,aniÅ¾ se porouchalo.

NevÃ-m co se hodÃ- lÃ-p
PochybnostÃ- zbav mÄ› pout
Zdrhovadlo nebo zip
Zdrhnout nebo rozepnout
(skupina Brutus)

Jo, a k tÃ© pÅ™Ã-hodÄ›, co jsem vÃ¡m Ãºvodem slÃ-bila: To bylo v Å¡erÃ©m dÃ¡vnovÄ›ku, kdy jsme jeÅ¡tÄ› s jednou kamarÃ¡d
prÃ¡zdninovat do Bulharska. NemÄ›ly jsme toho s sebou moc: minimÃ¡lnÃ- obleÄ•enÃ-, kotlÃ-k, talÃ-Å™e, nÄ›jakÃ© ty lÅ¾Ã-ce
stan, spacÃ¡ky... Bylo to tam setsakra fajn. No, a po jednÃ© takovÃ© pomÄ›rnÄ› divoÄ•ejÅ¡Ã- noci, kdy jsem se rÃ¡no probudila
vÅ¯bec si nevzpomÃ-nala, jak jsem se ve stanu ocitla, jsem si jen rychlÃ½m pohybem sÃ¡hla na zip u dÅ¾Ã-n. Byl
zavÅ™enÃ½... JupÃ-, znÃ¡silnÄ›nÃ¡ nejsem, ani jsem se nechovala nijak nemravnÄ›. ProÄ• ta jistota? ProtoÅ¾e jsem tenhle drc
otevÃ-rala velmi tÄ›Å¾ko sama pÅ™i absolutnÃ-m vÄ›domÃ-, natoÅ¾ s oparem plisky.TeÄ• uÅ¾ mÃ¡m rÃ¡da jen zdrhovadla, k
fungujÃ- ihned a lehce....
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