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Zip, zdrhovadlo, drc... Asi bychom si uÅ¾ Å¾ivot bez nÄ›j neumÄ›li pÅ™edstavit.... Dva Å™etÄ›zce zubÅ¯ upevnÄ›ných na pruz
látky, mezi nimi jezdec. Zuby Å™etÄ›zcÅ¯ procházejí vstupním otvorem jezdce, klouÅ¾ou kolem rozepínacího klínu a zuÅ¾ující
se tÄ›lesem jezdce jsou do sebe zatlaÄ•ovány. V tÄ›lese jezdce zapadne vÅ¾dy jeden zub s výstupkem do druhého zubu s
odpovídající dráÅ¾kou nebo dutinou.
PÅ™i pohybu jezdce opaÄ•ným smÄ›rem - tedy dolÅ¯ - rozepínací klín v tÄ›lese jezdce zuby od sebe zase odtlaÄ•í.Aby
uzavÅ™ení zdrhovadla nesjíÅ¾dÄ›l dolÅ¯ a zdrhovadlo nerozepínal, bývá na jezdci malá západka - pojistka - spojená s oÄ•kem
kterým se jezdec posunuje. KdyÅ¾ oÄ•ko visí volnÄ› dolÅ¯, západka zapadne mezi zuby a brání tak jezdci sjet. Chceme-li
zdrhovadlo rozepnout, uchopíme oÄ•ko - tím je nadzvedneme - a západka se vysune. Pak mÅ¯Å¾eme jezdcem zase volnÄ›
pohybovat.
Jak jednoduché, Å¾e? Asi od 13. století se pouÅ¾ívají knoflíky; pÅ™edtím to byly nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í spony
stiskací knoflíky jsou na svÄ›tÄ› od roku 1885. Ale první zdrhovadlo se objevilo aÅ¾ koncem 19. století, kdyÅ¾ chicagský inÅ¾e
Whitcomb L. Judson v roce 1893 vymyslel dvÄ› Å™ady kovových zoubkÅ¯, pÅ™es které se pÅ™ejíÅ¾dÄ›lo jezdcem. Tento vyn
mÄ›l nahradit zapínání bot na knoflíky. MÄ›l v&scaron;ak dvÄ› vady: jednak snadno zachycoval rÅ¯zné pÅ™edmÄ›ty, které se
dostaly do jeho dosahu, jednak se neoÄ•ekávanÄ› rozevíral. k praktickému pouÅ¾ití v&scaron;ak bylo zdokonaleno aÅ¾ ve
století dvacátém.
V roce 1913 &scaron;védský inÅ¾enýr Gideon Sundback podstatnÄ› zdokonalil konstrukci pÅ¯vodního zipu
jednoduchým a geniálním Å™e&scaron;ením. Zoubky na dvou soubÄ›Å¾ných stuÅ¾kách tvoÅ™ily páry. KaÅ¾dý zoubek mÄ›l
háÄ•ku, který zapadl do ou&scaron;ka pod háÄ•kem na stejném místÄ› opaÄ•né stuÅ¾ky. Jezdec spojil zoubky tak, Å¾e se
zaklesly jeden do druhého. Stejným zpÅ¯sobem zip pracuje dodnes. A tak r. 1914 byl vynález v NÄ›mecku patentován
pod názvem Zipp.
Zábavná je historie vzniku tohoto názvu: údajnÄ› si s ním spisovatel Gilbert Frankau pohrával a
pÅ™itom si pobrukoval: "Zip! A je otevÅ™ený. Zip! A je zavÅ™ený." Výrobek se stal populární, kdyÅ¾ B. F. Goodrich Compan
na trh galo&scaron;e s tímto zdrhovadlem. Zip byl i úspÄ›chem technologickým, neboÅ¥ bylo nutno zajistit hromadnou
výrobu zcela stejných zoubkÅ¯ a ty pak opÄ›t zcela pÅ™esnÄ› pÅ™ipevnit na tkanice. KdyÅ¾ Spojené státy vstoupily v roce 191
první svÄ›tové války, objednala si americká armáda tuto novinku pro uniformy a letecké kombinézy. V EvropÄ› zaÄ•ala
zipy jako první vyrábÄ›t firma Kynoch z Birminghamu roku 1919 pod názvem The Ready Faster (pohotovostní
zdrhovadlo).
SkuteÄ•ný úspÄ›ch zipu se dostavil aÅ¾ v roce 1924. To se konala výstava Britského impéria ve Wembley.
Jedno zdrhovadlo tam v rámci reklamní kampanÄ› zapínali a zase rozepínali tÅ™ímilionkrát za sebou,aniÅ¾ se
porouchalo. Nevím co se hodí líp
Pochybností zbav mÄ› pout
Zdrhovadlo nebo zip
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