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Útěk 
Příběh začíná běžným popisem obyčejného kluka Saši, který ve škole nepatří mezi vzorné 

studenty. Jeho žákovská knížka je plná poznámek.  Saša se bohužel přimotá do party, se 

kterou tajně kouří v jedné dřevěné kůlně. Ta později shoří a kluci z party se samozřejmě při 

školním vyšetřování snaží dělat, jako by tam nikdy nebyli a kůlnu v životě neviděli. Jenže 

přichází na řadu výčitky svědomí, a když Saša objeví před jejich domem policejní auto, 

rozhodne se k zoufalému činu. Bojí se následků vyšetřování a reakce rodičů. Je na útěku 

z domova… 

 

Útěk 

Už se stmívalo. Lampióny se rozbíhaly do stran jako svatojánské mušky. Drobně krápalo. 

Saša držel ruku nad lampiónem, aby mu nezhasnul. Rozježděnými kolejemi sídliště duněly 

poslední náklaďáky se štěrkem. Uhnul, aby ho nepostříkaly. 

Zarazil se. 

Před domem stálo modré auto s bílým pruhem. (pozn. dříve používala Policie tyto barvy) 

Policie. 

Aktovka v ruce mu ztěžkla. Váhavě přešel ulicí na druhou stranu. U samoobsluhy na rohu 

byla fronta na pomeranče. Pod volejbalovým pláckem heverovali dva dědci auto. PS 70. 

Podkládali nápravu cihlami. 

Minul je. 

Vůbec ho neviděli. 

Stále byla ulice a dům a před domem auto s bílým pruhem, jenže teď z výšky vypadalo jako 

hračka. Saša šel dál. Přelezl hromadu skruží. Do jedné z nich schoval lampión, ale pak si to 

rozmyslel, protože na svahu se objevila holka z jejich třídy s vlčákem. Pes přiběhl až k němu 

a očichával ho. Bylo to štěně. Začalo mu olizovat nos. 

„Prase!“ 

„Čmuchej si jinde!“ 

Hodil psovi kámen. Řekl Šálkové: „Ty taky!“ Urazila se. Křikla za ním: „Stejně to schytáš!“ 

Takže byla poslední, kdo později řekl, že ho viděl, jak běží hledištěm sportovního areálu, co 

nebyl dokončen, dolů a šikmo nahoru. 

Pořád aktovku v ruce. 

 

Klec 

Vlastně šel divně dokola, chvilku byla pod ním trať a osvětlené, posunující se lokomotivy, 

syčení páry, ale pořád město, naskakující čáry zářivek a obdélníky oken, obludně rozlehlé 

večerní město, které Saša neznal a do kterého se bál vkročit, aby ho nepohltilo: komíny 

spalovny rudě svítily do tmy, přeplněné zvuky. Stále pršelo. Stráň byla mokrá. Hodiny u trati 

se podobaly měsíci v úplňku. Saša se zastavil. Vytáhl z aktovky papírové hodiny s ručičkama 

a nařídil si je podle nich. Ještě objevil svačinu v papíru. Půl chleba si ulomil a šel a jedl chleba 

se salámem, v řevu lokomotiv mu bylo krásně smutně. Umřu. Nevrátím se nikdy. V devět 

zavírají dům. Ještě hodinu. Budou rádi, že jsem se vrátil. Mám jedničku a včelu. Neudělali 

jsme to. 
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Déšť zesílil. Vodu má až za krkem a v botách, jak vletěl několikrát do kaluží. Cesta se 

klikatila do kopce. Asi pět odboček. Jednou se spletl a musel se vrátit. Stráň byla ve tmě jiná 

než ve dne. Konečně narazil na drátěný plot zahrádkové kolonie. Oddechl si. Šel podél plotu a 

počítal sloupky. 

Jeden. 

Dva. 

Osm. 

Zřejmě tu znal každý kámen, protože prolezl křovím najisto do míst, kde byla zamaskovaná 

díra v plotu. 

Shýbl se a protáhl dovnitř, aktovku napřed. Uvolněný drát ho švihl přes tvář. Mnul si ji 

mokrými prsty. 

Kolem spalo neskutečné trpasličí město s domečky altánky. Na některé mohl dosáhnout 

rukou. Na střechu. Tisíc zahrádek. Všude kvetly chryzantémy. Kmeny stromů byly bílé, 

jakoby omotané fáčem. Na plotu dědovy zahrádky se leskly skleněné koule. Saša prostrčil 

ruku mezi laťkami do míst, kde byla petlice, až branka povolila. 

Tiše ji za sebou zavřel, už na jakémsi malém dvorku: věděl, že klíče od altánu jsou pod 

některým z květináčů u rohoží, stačilo převrátit tři a našel je. Zarazil se. Mezi šuměním deště 

zaslechl zvuk motoru. 

Bylo to auto. Naprosto nečekaně se blížilo, projíždělo kolonií, od hlavní brány, kde byl zákaz 

vjezdu. 

Saša nahmatal kliku altánu. Odemkl. Srdce až v krku. Nad hlavou mu proletělo světlo 

hledáčku. Usadilo se ve větvích. Posunovalo se. Auto se přiblížilo. Modrá policejní mlíkárna 

s bílým pruhem (pozn. označení „mlíkárna“ bylo podle podobnosti policejních vozů 

s mlékařskými vozy). Saša se přitiskl ke dveřím. S úlevou cítil, jak povolily. 

Zavalila ho teplá vůně tlejícího listí a hlíny. Zůstal stát u dveří. V naprosté tmě. Ještě stále se 

držel kliky a bál se pohnout, protože dál v malém prostoru byly naměstnány věci, o kterých 

věděl, ale které neviděl. Hranatý stůl, lísky, konve na zalévání a nářadí. Vyhozená pohovka. 

Houpací křeslo s dírou v pletivu. 

Předměty zvolna vystupovaly ze tmy. V dřevěné stěně ťukalo tisíc malých kladívek, ale 

možná že to byl déšť a valivý pohyb pneumatik na štěrku cesty, jako když se k stěně sune 

obrovské zvíře. Světlo hledáčku proniklo dírami pod krovem. Postupně na zlomek vteřiny 

osvětlovalo kouty. Protější stěnu. Sašovi se náhle zdálo, že je na ní jako v plastickém reliéfu 

přilepena křídově bílá tvář. 

Visela na ní jako maska. 

Vykřikl. 

Znovu byla tma. 

Na velice krátký okamžik se mu vybavily stromy, ohýbající se ve větru a kříže včerejšího 

večera, bažiny, cosi, co mělo tvar stromu, náhle ožilo a napřáhlo k němu ruku. Cítil ji až na 

krku. 

 

Ruka 

Prsty. 

Pach potu. 
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Stále výš, až přes ústa, už nemohl křičet, znovu byla kůlna, altán, kdosi ho držel a říkal: 

Neblbni, Neřvi!, zaznělo to skoro prosebně, ten hlas, chlapec zkusil kousnout ruku, která ho 

držela, ale odtáhla se, viselo na ní něco bílého, obvaz nebo kus hadru, venku hučel motor auta, 

škvírou bylo vidět, jak se auto rozjíždí, otáčí, chvíli se zdálo, že jede na ně: Jestlis je na mě 

přived, skopu tě do krychličky, šeptal ten ve tmě a třásl se: chlapec řekl: Ne. 

Jektavě, skoro mu nebylo rozumět. 

Auto nabralo rychlost. Vzdalovalo se. 

Sašu napadlo, že je to ještě horší, když jsou sami. Ruka ho pořád držela. 

Řekl Ruce: „Asi mě hledají.“ 

Myslel si to, ale nebylo tomu tak, v tuto chvíli ještě ne, a když, tak ne policajti s mlíkárnou, 

ale Ruce to zřejmě imponovalo, protože ho pustila: „Páni…“ 

Ten ve tmě úlevou hvízdl a rozesmál se. 

„Cos proved?“ 

„Nic.“ 

„Ta by tě nehonili.“ 

„Nás bylo víc.“ 

„No a?“ 

„Řekli, že jsme zapálili kůlnu.“ 

„Tu včera?“ 

„Akorát jsme tam kouřili.“ 

Ten ve tmě si zas tiše hvízdal. Z ničeho nic nabral přísný tón dospělých. „To je teda pěkný. 

To seš v tom až po krk. Kolik ti je?“ 

„Bude mi deset.“ 

„Jednou, že jo…,“ řekl ten ve tmě. Rozškrtl zápalku. Držel ji v dani. Shýbl se pro klíče, které 

Sašovi spadly na zem. Bunda se mu rozevřela. Neměl pod ní nic. Ani košili, ani tričko. „Co 

na mě tak koukáš?“ „Já?“ 

Saša si vzpomněl na ředitelnu. Ohořelý rukáv na stole. Tohle znáš? Přiškrceně řekl: „Mně by 

byla zima. Bez košile.“ 

„Třeba mě to ba-,“ řekl ten druhý. Ale zadrcl bundu. „Teď se to tak nosí…“ 

Zacinkal Sašovi klíči před nosem. 

„To je vaše? To tady?“ „Ne.“ 

„Tak kdes vzal klíče?“ 

„Byly pod květináčem. Jsou tam vždycky.“ 

Skoro výslech. „Jak to víš?“ 

„Chodím si sem hrát. Mám tu hračky. Tamhle v bedně.“ „Jaký?“ 

„Jeřáb ze stavebnice. Dvě auta.“ Saša se snažil, aby mu ten ve tmě uvěřil. „Ještě malej rejč. A 

lopatku.“ 

Muž mlčel. Asi že si tu už všecko prohlédl. Předtím. Saša řekl: 

„Děda sem chodí někdy i v noci.“ „Kecáš.“ „Ne.“ 

Náhle si přál, aby to byla pravda. Aby někdo přišel. Aby se policajti vrátili. Teď, když věděl, 

kdo zapálil kůlnu. I když ne docela určitě, ale nikdo by nechodil na podzim jen tak, bez 

košile. Kdyby ji měl. Řekl: „Slipejš za nic nemůže!“ 

Ten ve tmě se zasmál. 
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„Nemusíš mít strach. Já to na tebe neřeknu, že jsi tady. Jenom jsem se tu schoval. Když začalo 

pršet.“ 

Pootevřel dveře. Vyhlédl ven. Pršelo míň. 

„Chytej,“ řekl ještě, když vyklouzl na dvorek. Hodil Sašovi klíče. Padly na práh. Chlapec se 

shýbl. Bylo slyšet otvírání branky, pak koky v písku… 

„Počkejte!“ řekl Saša, ale hlas mu selhal. Naprosto nepochopitelně strčil klíč do zámku, 

zavřel, dal klíče ke květináčům. Prošel brankou. 

„Já vám musím něco –„ křikl za vzdalujícími se kroky. Nevěděl co. Věděl jen, že toho ve tmě 

nesmí nechat odejít. 

Rozběhl se pěšinou. Hnal se mezi stromy a byl v něm strach a současně nadšení, až řekne 

klukům, že on – 

 

(Ukázka z knihy Oty Hofmana Útěk) 

 

1. Vyřeš: 

Saša se v situaci, která nastala, nezachoval správně. Jednal impulsivně a udělal to, co mu 

připadalo v danou chvíli nejlepší. Jenže se tím vystavil daleko většímu nebezpečí, než by bylo 

vynadání od rodičů nebo postih ve škole. 

 Napiš, jak by ses pravděpodobně zachoval(a) v takové situaci ty? 

 Diskutujte o tom, jak by se měl Saša zachovat! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Urči u podtržených sloves v textu mluvnické kategorie: 

sloveso     
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3. Zjisti podle textu, která z následujících tvrzení nejsou pravdivá. Nepravdivá tvrzení 

oprav. 

 

ANO – NE Saša řekl neznámému člověku, že je mu už 15 let. Neznámý odvětil, že až za 

pár let. 

ANO – NE Když se neznámý člověk v altánu sehnul, měl pod bundou pouze tílko a 

roztrhanou košili. 

ANO – NE Saša utekl, protože před jejich domem uviděl stát policejní auto. Bál se, že 

přijeli vyšetřovat požár dřevěné kůlny. 

ANO – NE V altánu byl kulatý stůl, lístky a několik konví. Saša to věděl, i když ve tmě 

nebyly vidět. 

ANO – NE Když neznámý muž utíkal z altánu, hodil Sašovi klíče, kterými zavřel dveře. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Vyhledej informace: 

Saša se při svém útěku schovává do altánu. Zjisti, o jakou stavbu se jedná. Pokus se nějaký 

altán načrtnout tužkou. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Použitá literatura: 

Hofman Ota: Útěk, SNDK Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1966 
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Útěk – metodika a řešení: 

 

1. Vyřeš: 

Nejprve si děti napíší, jak by řešily danou situaci. Potom s nimi přečteme jejich řešení situace 

a diskutujeme nad jejich správností. 

Připomeneme dětská práva a povinnosti. Znaky šikany a dalšího problémového chování. 

Zmíníme práci školního psychologa, výchovného poradce nebo telefonické linky, na které se 

děti mohou obrátit v případě osobních nebo rodinných problémů. 

 

Sdružení linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz 

Telefon 116 111 

 

Poznámka: 

Lze zahrát modelové situace problémů. 

 

2. Slovesa: 

schytáš – 2. os., č. j., čas budoucí, způsob oznamovací 

zavírají – 3. os., č. mn., čas přítomný, způsob oznamovací 

vystupovaly – 3. os., č. mn., čas minulý, způsob oznamovací 

nemůže -2. os., č. j., čas přítomný, způsob oznamovací 

 

3. Zjisti podle textu pravdivost tvrzení: 

NE Saša řekl neznámému člověku, že je mu už 15 let. Neznámý odvětil, že až za 

pár let. 

NE Když se neznámý člověk v altánu sehnul, měl pod bundou pouze tílko a 

roztrhanou košili. 

ANO Saša utekl, protože před jejich domem uviděl stát policejní auto. Bál se, že 

přijeli vyšetřovat požár dřevěné kůlny. 

NE V altánu byl kulatý stůl, lístky a několik konví. Saša to věděl, i když ve tmě 

nebyly vidět. 

ANO  Když neznámý muž utíkal z altánu, hodil Sašovi klíče, kterými zavřel dveře. 

 

 

3. Vyhledej informace: 

Altán (besídka) bývá malá ozdobná otevřená dřevěná stavba nebo jednoduchý přístřešek. 

Umísťuje se v zahradách nebo do parků. Někdy se umísťuje na atraktivní turistická místa, 

v nichž mohou turisté odpočinout. Často jsou součástí lavičky umístěné podél stěn, někdy 

v prostředku altánu. Složí pro relaxaci a k oddechu lidí. 

V městech, především v dřívějších dobách (v lázních dodnes), v nich koncertovali hudebníci 

např. o nedělním odpoledni. 

 

 

http://www.linkabezpeci.cz/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1ek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Park

