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Putovní výstava 
zakotvila 
na Biskupském 
gymnáziu ve Žďáře. 
Poutavě líčí osobnost 
prvního českého 
nobelisty.

JIŘÍ BÁRTA  
IVETA DLOUHÁ

Žďár NAD SáZAVOU | Až osm-
náctou nominaci proměnil 
v Nobelovu cenu český vědec 
Jaroslav Heyrovský. Jeho 
objev polarografie a polaro-
grafu posunul dál nejen obor 
chemie. Heyrovského odkaz 
připomíná i putovní výstava, 
která se zastavila na Biskup-
ském gymnáziu ve Žďáře. 

Proč autoři zvolili název 
Příběh kapky? „Kapka, kon-
krétně rtuťová, v něm hraje 
po Jaroslavu Heyrovském 
hlavní roli. Ona si kapala 
dávno před Heyrovským 
a kape i po něm, ale při 
setkání s ním dostala hlavní 
roli ve hře nazvané polaro-
grafie,“ říká Květoslava Stej-

skalová z Ústavu fyzikální 
chemie Jaroslava Heyrov-
ského AV ČR, která je spolu-
autorkou výstavy. „Do dějin 
se zapsala tím, že dovedla 
rozkrývat řadu tajemství, 
a tím nabízet řešení řadě 
problémů v mnoha oborech,“ 
vyzdvihuje Stejskalová.

Heyrovskému bylo dvaa-
třicet, když se mu po mnoha 
a mnoha měřeních s kapa-
jící rtutí ukázala nová, ele-
gantní a jednoduchá metoda 
chemického rozboru. A platí 
dodnes. „Komerční využití 
je stále trochu ve farmacii, 
ochraně životního prostředí 
a taky třeba v analytice 
na hygienických stanicích,“ 
dodává vědkyně.

Výstava má probudit 
zájem v mladých, aby Hey-
rovský nebyl jen obecně zná-
mou položkou ze soutěžních 
kvízů. Expozice na velkofor-
mátových panelech, ač ji při-
pravovali akademici včetně 
Heyrovského syna Micha-
ela, rozhodně nenudí.

„Nejvíc hrdí jsme na to, 
že je to zatím jediná ucelená 
expozice věnovaná našemu 
prvnímu nobelistovi,“ zdů-

razňuje Stejskalová. „Vedle 
písemností,  dokumentů 
a fotografií, představuje 
i přístroje a další 3D expo-
náty, ale nabízí i promítání 
filmů, které jsou s ní spjaty. 
Jednou by z ní třeba mohla 
být trvalá expozice,“ věří. 

Výstava, která je pří-
stupná i pro studenty jiných 
škol  a  veřejnost ,  končí 
28. dubna.

Učitelka a lektorka výstavy Iva Burešová ukazuje jeden z polaro-
grafů, který s dalšími exponáty připomíná odkaz Heyrovského. 
Příběh kapky můžete poznat do 28. dubna. FOTO | JIŘÍ BÁRTA

Příběh kapky připomíná Heyrovského

Jaroslav Heyrovský

„Nebyl to suchar, který sedí 
sám zavřený v šeru labora-
toře. Pracoval v týmu a šlo 
mu o  to, aby každý měl 
prostor se rozvíjet. Měl 
noblesní anglický humor 
a dovedl kolegy pobavit, 
třeba hrou na klavír, což 
od mládí bravurně ovládal. 
Byl přísný na své okolí, ale 
hlavně sám na sebe.“ 

KVěTOsLAVA sTEJsKALOVÁ 
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Turistický 
trvanlivý salám  1 kg

Tvaroh  250 g
100 g = 6,36 Kč

Kávenky, Cappuccino, 
Latte, Arabica  50 g
100 g = 13,80 Kč

Bibi tvarohový 
smetanový krém mix
70 g   100 g = 9,29 Kč

Gothajský 
salám Premium
1 kg

Hovězí polévka s XXXL 
těstovinami 103 g, Kuřecí 
s XXXL těstovinovou 
rýží 118 g

Fantasia jahoda, 
Křupy – křup

Nápoj Kubík Waterrr Jabl-
ko, Jahoda, Hruška  0,5 l
1 l = 25,80 Kč

Croissant s nugátovým, 
vanilkovým krémem   90 g
100 g = 14,56 Kč

Kuřecí játra  500 g
100 g = 3,58 Kč

Kávovina 100 g ND

Špagetka, Maďarský 
guláš  400 g
100 g = 9,98 Kč

Cimo, Malina, Cola, 
Oranž  0,5 l PET
1 l = 16,60 Kč

Dalamánek   120 g
100 g = 4,91 Kč

Hodonínský
šunkový salám 
1 kg

Špekáčky 
extra vázané  1 kg
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Rama lahodná 
máslová příchuť   250 g
100 g = 9,96 Kč

Ceres soft   375 g
100 g = 8,13 Kč

Damsi stříbrné  200 g
100 g = 8,45 Kč

Kapucín tvaroh kelímek
250 g
100 g = 5,80 Kč

Smetana 12% 
200 g
100 g = 5,95 Kč

Pomazánkové máslo, 
křen Kunín   150 g
100 g = 9,93 Kč

Trvanlivé mléko 
polotučné
1 l

Acidofilní mléko mix 
450 g
100 g = 3,67 Kč

Zákys mix 400 ml
100 ml = 4,38 Kč

Sýr Smetanito 
3D 150 g
100 g = 15,93 Kč

Král sýrů přírodní 
120 g
100 g =21,25 Kč

Hravé syrčeky 
100 g, nitky 80 g

Eskymo 50 ml
100 ml = 13,- Kč
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Twister green, 
orange

Carte d‘Or Vanilla 
450 ml
100 ml = 10,42 Kč

Ledňáček vanilka, 
kakao

Pegas kornout 
vanilkový, čokoládový 
115 ml 
100 ml = 9,13 Kč


