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Cikháj – fyzikální soustředění studentů středních škol 

JANA JURMANOVÁ1

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

Příspěvek podá základní informace o každoročním fyzikálním soustředění studentů 
středních škol, o jeho historii, o obsahu minulých ročníků, a také o průběhu připravo-
vaného letošního ročníku (téma: Fyzika v počítači). Sdělení bude doplněno obrazo-
vým materiálem z minulých soustředění a experimentálními ukázkami (pokusy 
s mikrovlnnou troubou). 

Jak soustředění probíhá 

Soustředění studentů středních škol na Cikháji pod Žákovou horou pořádáme již od 
roku 1995. Budova výukového a rekreačního střediska Masarykovy univerzity se na 
čtyři zářijové dny naplní studenty středních škol, jejich profesory a členy vlastního 
organizačního týmu – vyučujícími, postgraduálními či řádnými studenty fakulty a 
organizátory starajícími se o doprovodný program.  
 Během pondělního odpoledne je provedeno ubytování účastníků a po večeři je sou-
středění zahájeno seznámením s podrobným programem. V posledních letech násle-
duje po zahájení první experimentální večer, který bývá využíván především 
k optickým experimentům a dalším pokusům potřebujícím pro svou realizaci tmu. 
Program běžného „pracovního“ dne začíná dopoledním přednáškovým blokem, po-
dávajícím zásadní informace o zvolené tématice. Tento blok bývá proložen či zakon-
čen experimenty ilustrujícími probrané téma. Odpoledne je věnováno relaxačnímu 
sportovně hernímu programu, který pro případ extrémně špatného počasí mívá i su-
chou variantu, například ve formě (nejen) fyzikální dílny. Večerní přednáška je na 
rozdíl od dopolední poněkud odpočinkovější jak obsahem, tak i obtížností a provede-
ním. A protože středoškoláky tak jako tak před půlnocí do postele nedostanete, je 
v případě pěkného počasí připraven astronom i s dalekohledem a přehledem toho nej-
zajímavějšího, co lze na noční obloze pozorovat (není-li počasí právě nejlepší, nastu-
puje tým organizující sportovně herní program). 

Ohlédnutí za předchozími ročníky 

Za uplynulých dvanáct soustředění se nahromadilo zážitků a zkušeností mnohem ví-
ce, než by se vešlo do počtu stránek vyhrazených tomuto textu. Připomeňme alespoň 
zajímavé přednášky zvaných odborníků, jako například pracovníků firmy ON Semi-
conductor (výroba monokrystalického křemíku, výroba polovodičových součástek), 
Delong instruments (elektronový mikroskop), prof. Mornsteina (lékařská diagnostika, 
boj proti pavědám), Mgr. Tomáše Přibyla (raketová technika, historie dobývání 
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vesmíru) či doc. Kluibera (NASA a její výcvikový program). Také je potřeba ocenit 
neskutečné čtyřiadvacetihodinové nasazení všech členů týmu. 
Připomeňme nyní alespoň názvy jednotlivých soustředění všech dvanácti ročníků: 

 
1995: 

Od mechaniky 
k relativitě a fyzice 

mikrosvěta 

1996: 
Makro- 
a mikro- 

1997: 
Fyzika kolem nás 

1998: 
Fyzika a doprava 

 
1999: 

Fyzika ve filmu, v 
novinách, ... ve 

škole a doopravdy 

2000: 
Fyzika a čas 

2001: 
Atom a jeho struk-

tura 

2002: 
Fyzika na pomezí 

 
2003: 

Fyzika a sport 

2004: 
Fyzika a literatura 

2005: 
Práce, které otřásly 
fyzikálním světem 

2006: 
Fyzika a lidské tělo

Cikháj 13 – 2007: Fyzika v počítači 

Nejbližší soustředění se bude konat 10.-14. září 2007 na Cikháji pod Žákovou horou. 
Jeho tématem je Fyzika v počítači a přednášky, semináře, diskuze i odpolední spor-
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tovně-herní program se budou zabývat otázkami, jaký je fyzikální princip činnosti 
jednotlivých částí počítače, jak jsou počítače konstruovány a před jaká fyzikální ome-
zení jsou konstruktéři postaveni, či jak může fyzik využít počítač při měření a vý-
počtech. 
Podrobnosti o tomto chystaném i o předchozích soustředěních lze najít na stránkách 
http://www.physics.muni.cz/kof/cikhaj.shtml. 

Bonus nakonec – experimenty s mikrovlnnou troubou 

Pokusy s mikrovlnnou troubou jsou oblíbeným zpestřením cikhájských experimentál-
ních bloků. Důvodem oblíbenosti je možná i to, že mikrovlnná trouba a příslušenství 
k ní zabírá poměrně málo místa v kufru dopravních prostředků, a přitom je experi-
mentální nabídka bohatší než jídelní lístek v přepychové restauraci. 
Při práci s mikrovlnnou troubou je velmi vhodné zachovávat alespoň některá bezpeč-
nostní pravidla. Především nikdy nezapínejte mikrovlnku prázdnou, došlo by k jejímu 
zničení (experimentálně nejméně jednou ověřeno). Uvědomte si, že mikrovlnná trou-
ba je konstruována tak, že se předpokládá pohlcení velké části vyzářené energie po-
travinami vloženými do mikrovlnky. Proto v případě, že vkládáte do mikrovlnky 
předmět, u kterého předpokládáte pouze malou absorpci energie, přidejte kádinku 
naplněnou vodou. Případně můžete zapnout mikrovlnku pouze na velmi krátký čas 
(několik sekund) a očekávat výsledek s rukou na časovači. Je vhodné upřednostnit 
mikrovlnku spíše většího vnitřního objemu a s minimem volitelných funkcí (stačí 
regulace výkonu a časovač, gril a programové volby způsobu ohřevu se při fyzikál-
ních experimentech opravdu neuplatní). Není nutné zdůrazňovat, že mikrovlnka, 
v níž budou provedeny následující experimenty, by již  neměla sloužit k ohřevu jídla, 
které opravdu chcete jíst. 

 
Nejoblíbenější experimenty s mikrovlnnou troubou: 

Do mikrovlnky nikdy nevkládejte kovové předměty! 

Tuto větu můžete číst v každém návodu k mikrovlnné troubě. Fyzik však čte návody 
k obsluze až v okamžiku, kdy už si opravdu neví rady. Proto klidně vloží do mikro-
vlnky hliníkový kroužek (a protože není přece jen takový hazardér, přidá kádinku 

13 



Veletrh nápadů učitelů fyziky 12 

s vodou). Po krátkém ohřevu je kroužek ku podivu studený. Zkuste jej však nahradit 
tenoučkým měděným drátkem stočeným do kruhu… 

MW vypalovačka  

CD lze vypalovat nejen v CD mechanice. Velmi krátkou expozicí v mikrovlnné trou-
bě vzniknou na disku propálené stopy odpovídajícím kmitnám stojatého vlnění vytvo-
řeného ve vnitřním prostoru mikrovlnky. Doporučujeme vyjmout z mikrovlnky talíř 
zajišťující otáčení vložených předmětů a přidat kádinku s vodou. 

Mléko či voda před explozí 

V mikrovlnné troubě lze dosáhnout přehřátého stavu vody či mléka. Při tomto způso-
bu ohřevu totiž nedochází k promíchávání tekutiny (což zjistíte, pokud si 
v mikrovlnce cca 1 minutu přihřejete mléko – první doušek je vlažný, mléko ze spod-
nějších vrstev zůstává chladné). Přehřátá voda začíná vařit až kolem kondenzačního 
centra, které vytvoříme vložením ostrého hrotu dovnitř kapaliny. 

Střelba jako o manévrech 

Tento efekt je znám každému, kdo připravuje v mikrovlnné troubě popcorn. Kukuřice 
se ohřívá zevnitř a vzniklá vodní pára protrhává s výrazným akustickým efektem 
slupku zrnka. Podobně se zachová i fazole, čočka, nepropíchané párky a pro milovní-
ky dělostřelby lze použít i malé jedlé kaštany. Kokosový ořech a la Clever 
(http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=16.06.2007&238m=p&238p=CLEVER&238v=
96830 – otázka: Co nejrychleji otevře kokosový ořech?) je přece jen příliš riskantní. 

Telefonát do mikrovlnky? 

Je možné se dovolat na mobil, ležící v (nezapnuté) mikrovlnce? 

Žárovka s prasklým vláknem? Nevyhazovat, vše se může hodit! 

Mikrovlnná trouba je ideální zařízení pro využití žárovek, jimž prasklo vlákno anebo 
jsou zakončeny nestandardní paticí, k níž už dávno nemáte objímku. Čím větší žárov-
ka, tím větší efekt v publiku. Elektromagnetické pole v mikrovlnné troubě má dosta-
tečnou intenzitu na to, aby ionizovalo plyn, kterým jsou plněny všechny novější 
žárovky s výkonem nad 25 W. Analýza výboje může zkušenému optikovi prozradit, o 
jaký plyn se jedná. 

Úsporná zářivka s úsporou vodičů 

Stejný experiment můžeme provést i s úspornou zářivkou či s doutnavkou. Efekt je 
vysvětlitelný stejně, pouze je jinak zabarven. 

Slunce nejen v duši 

Baňku postavíme dovnitř mikrovlnky a vložíme do ní „střapeček” upletený z tenkých 
měděných drátků. Vzniklá koule plazmy se udrží po několik sekund. 
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Happy Birthday aneb plazmová koule podle Cleveru 

Tentokrát vložíme do mikrovlnky kádinku s vodou a několik hořících špejlí či prska-
vek – viz http://www.nova.cz/tvarchiv/?238p=CLEVER ze dne 27.4.2007, otázka: Co 
vznikne z hořícího párátka a vody v mikrovlnce?

Ztěžklá drátěnka podle Cleveru 

Střapatá drátěnka vložená do mikrovlnné trouby je též experiment přejatý (http-
://www.nova.cz/tvarchiv/?238p=CLEVER ze dne 27.4.2007, otázka: Co se stane s 
ocelovou drátěnkou v mikrovlnné troubě?). Vážení na citlivých laboratorních vahách 
prokáže těžko uvěřitelný výsledek experimentu. 
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