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V polovině listopadu se devítka studujících z 
nižšího jihlavského gymnázia sešla nad výrobou 
bumerangů. 

Po krátkém teoretickém úvodu, ve kterém byla 
připomenuta již tolikrát využitá Bernoulliova 
rovnice, vyjadřující zákon zachování energie pro 
proudící tekutinu (tentokrát opět v profi lu kříd-
la, a neplánovaně také při zabouchávání se poo-
tevřených oken), a také takzvaný gyroskopický 
moment – druhý důležitý zákon, uplatňující se při 

letu bumerangu, následovalo školení praktické. 
Studenti i studentky si zkusili, jak se „na sucho“ 

pracuje s elektrickou přímočarou pilou a s vrtač-
kou, opatřenou nástavcem se skelným papírem.

Pak už se všichni pustili do práce. Nejprve na 
pětimilimetrovou překližku načrtli základní tvar 
bumerangu, pak materiál truhlářskými svorka-
mi připnuli k pracovnímu stolu, a surový bume-
rang vyřízli. Navzdory siláckým řečem to pro řa-
du z účastníků nebylo tak samozřejmé, jak se jim 

původně zdálo. Potom následovala práce se skel-
ným papírem – buď v ruce, nebo s pomocí vrtač-
ky. Záludností bylo nasměrování křídlového pro-
fi lu tak, aby při hodu prosekávala vzduch vždy 
náběhová hrana této roztočené australské zbraně.

Při práci zbylo i trochu času na povídání o teorii 
lovu s bumerangem. Po několika desítkách minut 
měli všichni jakýsi bumerang vyrobený. Škoda, 
že nezbyl už čas ani světlo na házení. Snad někdy 
příště. Tomáš Krásenský

Bumerangy se vyráběly v gymnáziu


