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Veřejnosti je otevřena už více
než rok. Během této doby si tady se zábavnými technickými
exponáty hrály denně stovky

malých i velkých zvídavých návštěvníků. Řeč je o interaktivní
herně U6 v Dolních Vítkovicích.

Jak funguje diferenciál?

Foto: Jiří Zerzoň

P

okud jste nikdy neměli
to štěstí vidět jednotlivé
,,vnitřnosti“ automobilu a
nevíte, jak fungují, můžete
navštívit malý Svět techniky U6 v Dolních Vítkovcích,
kde si můžete na vlastní ruce vyzkoušet, jak tyto mechanismy fungují. V páté
části interaktivní expozice,
nazvané Pán světa, najdete
mezi jednotlivými exponáty
třebadílčíčástnápravy.
Konkrétně se jedná o celou
zadní nápravu z vozu značky
Škoda Spartak, ale úplně stejné se používaly také u starých
modelů Škody Octavia z 60. let.
,,Hlavní částí nápravy je rozvodovka, kterou se mění rovina rotace. Součástí rozvodov-

ky je diferenciál, který se dále
skládá z planetového soukolí
se dvěma satelity,“ vysvětluje
průvodce v U6 Daniel Želinský. ,,Když auto jede rovně,
obě kola se otáčí stejnou rychlostí. Problém nastává ve
chvíli, kdy auto vjede do zatáčky a vnitřní kolo opisuje menší
poloměr, takže se musí otáčet
pomaleji než to vnější, aby auto mohlo zatočit. Kdyby se kola
točila pořád stejnou rychlostí,
tak zatočíte volantem, ale auto
pojede pořád rovně,“ doplňuje
průvodce Daniel. Princip diferenciálu je tedy v tom, že rozděluje otáčky jednotlivýchkol.
Když auto zatočí, rozpohybují
se právě ony satelity, což jsou
ozubená kola ve vodorovné

poloze. Pokud auto jede rovně,
satelit se nehýbe. Když se ale
jedno kolo přibrzdí, začne se
satelit otáčet, a tím vyrovnává
otáčky kola. U běžných aut
tento systém funguje i v dnešní
době úplně stejně. ,,U sportovně laděných aut jsou do diferenciálu navíc vloženy třecí
spojky, které zamezují pootočení kol vůči sobě a do určité
míry dovolují, aby při zatáčení
byly stále poháněny obě kola
nejednou,“ vysvětluje rozdíl
průvodce. Na exponátu si
v malém Světě techniky můžete vyzkoušet točit klikou simulující pohyb motoru, a pak
zatáhnout za lanko jednoho
kola a sledovat, jak se v diferenciáluroztočísatelity. (map)

Eugen Chmelarž,
admirál z Nového Jičína
BOLESLAV NAVRÁTIL

E

ugen Eduard Emanuel
Ritter von Chmelarž, tak
znělo celé jméno novojičínského rodáka, který se stal admirálem rakousko-uherského
válečného loďstva a velitelem
opevněné válečné základny v
chorvatském přístavu Pula.
V roce 1918 se stal československým armádním generálem ve výslužbě.

Cesta na moře
Eugen Chmelarž se narodil 17.
listopadu 1856 v Novém Jičíně. Jeho otec Johann Chmelarž byl v tomto městě prezidentem krajského soudu. Rodina pocházela z Prostějova.
Proč se vlastně rozhodl Eugen
pro námořnickou kariéru, není známo, ale je docela možné,
že na něho silně zapůsobil jiný

ADMIRÁL. Eugen Chmelarž z
Nového Jičína dosáhl v
Rakousko-uherském válečném
loďstvu hodnosti viceadmirála.
Foto: Muzeum Novojičínska

novojičínský občan, a to Eduard Orel. Ten se účastnil válečných námořních bojů a posléze se na parníku Tegetthoff
plavil k severnímu pólu.
Expedice sice pólu nedosáhla, ale objevila nový ostrov, kterému dala jméno Země Františka Josefa I. Eduard
Orel se vrátil do Nového Jičína v roce 1874 jako hrdina, což
na mladého studenta Eugena
Chmelarže muselo mít zcela
nepochybně velký vliv. V devatenácti letch – 1. července
1876 – se přihlásil jako dobrovolník do armády a zahájil tak
kariéru v císařském válečném námořnictvu.

Služba na moři
Hodnostní postup mladého
muže ovlivnil i fakt, že jeho
otec byl v roce 1880 povýšen do
rytířského stavu, a s ním i příslušníci jeho rodiny. Eugen
byl později jmenován do hodnosti poručíka řadové lodi.
Když absolvoval celou předepsanou službu na moři, začal
vyučovat v námořní akademii, především pak nauku o
signalizaci, a vedl dělostřelecká cvičení. Počínal si velmi
dobře, takže obdržel záslužnou medaili na červené stužce
– Signum Laudis. Později prošel různými povinnostmi na
lodích i v přístavní službě. Působil jako přednosta jednoho z
oddělení na ministerstvu války. Po dosažení hodnosti korvetního kapitána velel křižníku SMS Kaiserin Elisabeth.
Tato bojová loď se zúčastnila
potlačování boxerského povstání v Číně, k jejímu pobřeží
se dostala celkem třikrát od
roku 1900 až po rok 1914, kdy
zde plnila úlohu staniční lodi.
Její námořníci měli velkou zá-

sluhu na záchraně hořící britské lodi Volga.

Hodnost
viceadmirála
Po roce 1905 velel Chmelarž bitevní lodi SMS Monarch a poté pak křižníku SMS Kaiser
Karl VI. (zkratka SMS znamená Seiner Majestäts Schiff –
loď jeho veličenstva). V té době patřil Chmelarž k odborně
nejzdatnějším velitelům rakouského válečného loďstva a
stal se velitelem námořní akademie ve Fiume (Rijeka). Císař mu udělil rytířský řád
Františka Josefa. V květnu
roku 1911 dosáhl hodnosti
kontraadmirála a o dva roky
později byl již viceadmirálem.
Platil za opravdu výborného
velitele, třebaže měl tak trochu nespravedlivě spadeno na
ponorkovou flotilu a nevěřil,
že jde o novou účinnou zbraň.
V tom se ovšem mýlil, právě
rakousko-uherské
ponorky
dosahovaly během války při
ochraně přístavů v Jaderském moři lepších výsledků
než lodě hladinové. V roce 1917
požádal viceadmirál Chmelarž o penzionování. Když válka skončila, byly rakouské
hladinové lodi předány Jugoslávii. Jenže státy Dohody toto rozhodnutí anulovaly a velké lodě si rozdělily. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců bylo ponecháno jen dvanáct torpédovek.
Po vzniku ČSR si Eugen
Chmelarž podal žádost o přijetí do armády nového státu, v
roce 1920 byl zařazen jako generál III. stupně a o sedm let
později mu byla hodnost změněna na armádního generála
ve výslužbě. Eugen Chmelarž
zemřel 17. srpna 1945 ve Vídni.

Petr Bezruč a Lolo
Nový seriál
Slezské zemské muzeum si
letos připomíná významné
jubileum. Právě letos uplyne 200 let od založení prvního veřejného muzea,
později Zemského muzea
pro Rakouské Slezsko, k jehož tradici se Slezské zemské muzeum hlásí. U příležitosti tohoto významného
jubilea připravilo SZM celou řadu zajímavých výstav, koncertů i akcí. V sérii článků o zajímavostech
ze sbírkových fondů SZM se
dnes představuje Památník Petra Bezruče. Jeden z
největších literárních památníků v České republice
spravuje více než 200 tisíc
knih a dokumentů od osmi
desítek literátů. Spolu se
Srubem Petra Bezruče je
ideálním místem pro přiblížení života a tvorby významného slezského básníka.

P

etr Bezruč – jméno známé nejen literárním historikům, ale rovněž široké
veřejnosti. Jméno básníka,
„pěvce slezského lidu“, jež se
paradoxně k nelibosti svého
nositele stalo věcí veřejnou.
Zájem o něj neutuchá do
dnešního dne. Co nového se o
něm ještě dá říci? Škoda že
jméno v titulku nezní ta „Lola“, povzdychne si možná čtenář, to bychom se aspoň mohli těšit na nějaké nové pikantnosti z básníkova intimního života. A opravdu: kdo
by čekal historky ze šantánu
či snad skandální odhalení
básníkovy milenky, bude
zklamán. Lolo byl totiž tvor
docela jiný.
S Lolem se Petr Bezruč seznámil v srpnu roku 1935 a
bylo to přátelství prchavé a
pomíjivé, a přesto na básníka
zapůsobilo natolik, že proniklo i do jeho díla. Od roku
1911 navštěvoval Bezruč v
Brance u Opavy pravidelně
svého přítele Čeňka Kanclí-

PAMÁTNÍK Petra Bezruče v Opavě. Foto: archiv
ře, v té době řídícího učitele,
se kterým podnikal množství
turistických výletů po Beskydech a blízkém okolí. Na
dvoře jeho domu se také Bezruč poprvé seznámil s Lolem,
když tento přiletěl přilákán
čerstvým masem. Lolo byl
přítel neočekávaný, a tím pozoruhodnější – byl to dravý
pták, poštolka obecná. Čeněk
Kanclíř vzpomíná, jak mu
Bezruč zcela propadl. Lolo k
němu přilétával, sedal mu na
rameno a čechral mu vlasy, a
básník, známý svým ostychem před lidmi, s ním na
oplátku vedl dlouhé hovory.
„Nezapomenutelný byl jeden
obrázek před naší chalupou,“
píše Kanclíř „Bezruč si sedl s
knihou v ruce na schůdky
před domkem, vedle něho
uvelebil se kocour, který nás
provázel na vycházkách až ku
Mohrovu mlýnu u Kylešovic
(skorem 1 hodina cesty) a
před něj lehl si na zem náš velký pes Rolf a nad hlavou Bezruče na okapu pod střechou
asi 2 m vysoko sedl si Lolo a
moudrýma očima pohlížel na
skupinu dole a čistil si pera.“
Asi po třech týdnech se jednoho dne Lolo sebral a odletěl

nadobro. Všechny tyto své
zvířecí kamarády zachytil
Bezruč v textu s až kästnerovským názvem Lolo a druhové, který vyšel jako soukromý tisk v roce 1937. Jako
autor není Bezruč výslovně
uveden, místo jména najdeme parafu OLD, leč pod ní typický obrázek ještěra, ikonu
Petra Bezruče. Knížka je to
drobná a útlá, zachycující
idylu venkovského života v
sepětí s přírodou, která pro
Bezruče znamenala útočiště
před světem jeho (nevyžádané) slávy. V jednom se však
Bezručovo líčení oné epizody
s Lolem liší od vyprávění
Kanclířova. Bezruč píše, že
poštolku našli při procházce
v lese, když vypadla z hnízda,
vzali ji s sebou domů a starali
se o ni, než vyrostla. Poštolka
za tu dobu tak zkrotla, že jí
ani nemuseli přistřihávat
křídla, protože se ze svých výletů vždy poslušně vracela.
Ale ať tak či tak, obraz Petra Bezruče jako Františka z
Assisi, který rozmlouvá se
zvířaty a nachází u těchto posluchačů vnitřní klid a rovnováhu, to nenarušuje.
Tereza Tomášová

Hroch obojživelný
Foto: ZOO Ostrava

P

ůvodně se vyskytoval po
celé délce Nilu, dnes již
jen na jeho horním toku. Celková populace hrochů v současnosti čítá přibližně 175 tisíc jedinců. Nejčastěji se zdržuje v mělkých vodách, kde
tráví až 18 hodin denně. Na
souš vylézá pouze za potravou, a to až po setmění. Denně
spase až 60 kilogramů trávy,
rákosu či vodních rostlin.
I přes svou tloušťku je hroší
kůže velmi citlivá, proto obsahuje mnoho mazových žláz
produkujících tmavý olejovitý výměšek fungující jako
opalovací krém a ochrana
proti infekci při poranění kůže. Hroši žijí ve skupinách tvořených vůdčím dominantním
samcem, podřízenými samci a
samicemi na padesáti až pětsetimetrovém úseku řeky.

Mládě se rodí ve vodě, kde tráví první dny života, a pod vodou často i saje mateřské mléko. Po narození váží v rozmezí
35 až 50 kilogramů.
Za nejpříbuznější hrochů
lidé dlouho pokládali prasata
nebo krávy. Nové výzkumy
založené na DNA i srovnávací
anatomii ukázaly, že hrochům jsou příbuznější kytovci, tedy velryby a delfíni. Od
roku 2006 vede a každoročně
vydává ostravská zoologická
zahrada Evropskou plemen-

nou knihu hrocha obojživelného. Jde o soupis všech hrochů chovaných v evropských
zoo i analýzy současné populace.
Hroši v Zoo Ostrava obývají
nově zrekonstruovaný pavilon jménem Tanganika, který
byl otevřen v roce 2011. Tradice chovu hrochů se však začala psát již v roce 1967. Zatím poslední hroch se u nás narodil 3.
června 2013. Sameček Kvido je
již dvaadvacátým odchovávaným hrošíkem.
(pin)
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