
bAgr Mur

V Okrajové ulici v městě pod kopcem stojí malá dílna s vy-
sokým komínem. Koupil ji docela nedávno mladý konstruktér. 
Jakmile se stal právoplatným majitelem průmyslové nemovi-
tosti, vylezl na žebřík a z nápisu TOVÁRNA nad vjezdem od-
šrouboval nejprve T, pak O a nakonec i V. S omšelou výrob-
nou měl velké plány. Sejmutá písmena vzápětí nahradil jinými, 
a dokonce jedno přidal navíc.

U montéra na žebříku se cestou do ústavu zastavil bankovní 
úředník v tmavém obleku. Pozvedl hlavu vzhůru a přeslabikoval 
nahlas nový název provozu: „BAGRÁRNA. Tomu slovu nerozu-
mím,“ vrtěl udiveně hlavou. „Co se tu bude vyrábět?“ vyzvídal.

„No přece rypadla a jiné stroje, jak z nápisu snadno pocho-
pí i malé dítě,“ odpověděl konstruktér.

„Tady? V té malé hale za plotem?“ rozumoval bankéř odmí-
tavě. „Pro bagry je třeba velký podnik, a ne takový krcálek.“

 „Na výrobu strojů kus po kuse tahle dílna stačí. Navíc mám 
v první řadě v hlavě i počítači výkresy na malé rypadlo,“ dosta-
lo se finančníkovi pohotové odpovědi.

„S malinkým bagrem, milý pane, velkou díru do světa ne- 
uděláte,“ zpochybnil bankéř konstruktérův výrobní záměr 
a tvářil se povýšeně, jako by jen on všemu rozuměl.

„A jak byste s obřím strojem prohrábl rýhu pro kabel na dvorku 
za garáží, kde se ani auto neotočí?“ pošťouchl finančníka shůry  
inženýr.
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Bankovní úředník mrzutě zkrabatil čelo. Technik na žebří-
ku měl výhody svého malého vynálezu jasně promyšlené, uvě-
domil si. 

„Nu, dělejte, jak myslíte,“ vykroutil se z přímé odpovědi, aby 
nemusel dát konstruktérovi zapravdu, a odkráčel do své kan-
celáře.

Majitel Bagrárny slezl dolů, vyhodil do šrotu nepotřebná pís-
mena a pustil se do výroby rypadla. Zamýšlel zhotovit stroj nej-
vyšší jakosti, který nebude trpět v provozu závadami. Namá-
hané díly nechal vykovat za horka z ušlechtilé oceli a přesně 
na setinu milimetru je opracoval na strojích řízených počíta-
čem. Rám bagru svařil v ochranné atmosféře. Všechny součást-
ky proměřil, vyzkoušel a rypadlo pečlivě sestavil. Propojil hyd-
raulické i elektrické soustavy, přimontoval motor i akumulátor 
a nádrž naplnil naftou.

„Jak mu budeme říkat?“ zeptala se konstruktéra manželka 
a se zaujetím si prohlížela dokončený bagr červené barvy.

„Podle technických podkladů jsme na svět přivedli malé 
univerzální rypadlo,“ odpověděl vynálezce. „Bude se tedy 
jmenovat MUR,“ rozhodl a spínačem nastartoval motor no-
vého stroje. 

Bagr tiše zavrčel, pak zablikal všemi reflektory i kontrolní-
mi diodami, aby se rozkoukal. Pomalu a opatrně zahýbal rame-
nem se lžící, jako by se protahoval po dlouhém spánku. Všech-
no správně pracovalo, nikde neunikal olej ani netekla chladicí 
kapalina…

„Jsi rypadlo, říkáme ti MUR. Teď se na dvorku naučíš bag-
rovat,“ vysvětlil laskavě konstruktér svému prvnímu stroji, jak 
se věci mají, a otevřel vrata výrobní haly. MUR se usmál, pro-
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tože všemu porozuměl. Vyjel pomalu a opatrně na gumových 
pásech před dílnu.

Konstruktér za ním vyšel na dvorek a ukázal na hromady 
písku, které velké náklaďáky nasypaly předevčírem právě pro 
malý stroj před výrobní halu. 

„Hraj si,“ povzbudil MURA.
Nemusel rypadlo dvakrát pobízet. Jak MUR pískoviště uvi-

děl, radostně zavrčel, až mu pásy podklouzly, a hned se pustil 
do bagrování. Nejprve si jen tak v písku ryl, ale jakmile se na- 
učil rameno se lžící lépe ovládat, začal písek přehazovat z jed-
noho kopečku na druhý a zase nazpátek. Pak nasázel po dvorku 
bábovičky pěkně jednu vedle druhé. Před polednem navršil vel-
kou kopici, pečlivě ji uplácal a v homoli vyhrabal dlouhý tunel.

„Jsi moc šikovné rypadlo,“ pochválila MURA paní konstruk-
térová a šla manželovi připravit plněné papriky k obědu. Když 
dojedli, vyhlédla z okna, aby prověřila, co MUR na dvorku vy-
vádí. Rypadlo zbořilo tunel a všechen písek nasypalo na jednu 
vysokou hromadu. Po strmém úbočí vyjelo na plný plyn až na 
samý vrchol a nakukovalo přes plot do ulice.

Po chodníku na protilehlé straně vozovky právě ťapkali v zá-
stupu prvňáci z oběda ve školní jídelně. Vzorně se drželi ve 
dvojicích za ruce. MUR kluky a holky sledoval, dokud nezašli 
za nároží. Pak sjel dolů pod kopec a rozhlížel se po továrním 
dvoře. V rohu spatřil sud od chladicí kapaliny pro rychlořezné 
nástroje. Dojel až k prázdné nádobě, přátelsky na ni zablikal 
a natáhl lžíci bečce v ústrety. Sud nic. 

MUR se zatvářil rozpačitě. Otočil se a zamířil na druhou 
stranu k jeřábu na skládání těžkých nákladů. Zdvihací stroj byl 
na venkovním prostranství z bezpečnostních důvodů odpojen 
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od zdroje elektrické energie. Když k němu MUR pozvedl lží-
ci, stál tiše bez pohnutí, protože byl vypnutý. MUR posmutněl. 
Na dvorku už nebylo jiné zařízení, s kterým by se mohl držet 
za ruku.

Paní konstruktérovou nešťastný bagr na pískovišti rozesmut-
nil. Otočila se k manželovi a řekla: „MUR potřebuje bratříčka, 
jinak se nám steskem určitě porouchá.“

Konstruktér se bez otálení posadil k počítači a začal kres-
lit plány na nové větší rypadlo, když první, malé, se tak skvě-
le povedlo.
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