
hodnout, aby k nim přestoupil do Spartaku Sokolovo.
„Jenže já odmítnul s tím, že už jsem dal slovo kamará-
dům Žákovi a Charouzdovi a budu s nimi působit v bý-
valém LTC, které se přejmenovalo na Tatru Smíchov.“

Karel Gut se tak novou posilou „spartakovců“, v tu
chvíli čerstvých přeborníků republiky, stane až v polo-
vině roku 1953. Ovšem už od druhé sezony jim dělá
kapitána. „Docela mne to překvapilo, ale asi se tak sta-
lo proto, že jsem stejnou funkci zastával v národním tý-
mu,“ přemýšlí obránce, který z první stovky utkání 
v reprezentačním dresu jen dvě neodehrál s kapitán-
skou páskou přes rameno.
Ačkoliv už byl „spartakov-
cem“, i nadále je pevně spjatý
s rodnou Uhříněvsí. „Pracoval
jsem tam jako úředník, kon-
krétně jako vedoucí obchod-
ního úseku národního podni-
ku Ocelana, přidruženého 
k bohumínským železárnám.
A docela mne to bavilo, i když
jsem se hodně nacestoval. 
V šest ráno jsem nastoupil do
zaměstnání, v průběhu dne
odjížděl autobusem na tré-
nink, a poté většinou až do
podvečera byl zase v podniku,
abych  dohnal zameškané ho-
diny. Až když jsem v roce
1964 ze dne na den uzavřel
hráčskou kariéru a začal tré-
novat, také práci v Uhříněvsi
jsem ukončil, přešel do ČKD 
a přestěhoval se do Prahy.“

Mezi ctnosti Karla Guta pat-
řilo, že nikdy nekouřil ani ne-

pil. Ve Spartaku Sokolovo se navíc hned na konci prv-
ní sezony radoval z podílu na obhajobě domácího titu-
lu, ke kterému přispěl vyrovnávací brankou v rozhodu-
jícím duelu s Brnem. Paradoxně se při sparťanských
triumfech z první poloviny 50. let minul se svým osu-
dovým spoluhráčem, obráncem Františkem Tikalem, 
s nímž později vytvořil vyhlášenou obrannou dvojici.
Během osmi společných sezon ve Spartě spolu „od-
bruslili“ a ubránili větší část každého z utkání, protože
se vlastně stále hrálo jen ve třech obráncích. „Ale to lze
snadno pochopit. Hokej neměl takové tempo jako

dnes. Střídalo se zhruba po
jedné až dvou minutách a ce-
lou přesilovku odehrála stejná
dvojice zadáků. Teprve jak se
hra zrychlovala, muselo být do
tréninkového procesu zapoje-
no čím dál více lidí. Nebyl to
fotbal, v němž od počátku na-
stupovalo na hřiště jedenáct
hráčů...“ 

S Františkem Tikalem měli 
úlohy předem rozdělené. „On
byl defenzivní typ, proto zůstá-
val vzadu. Já hrál zase dopředu.
Vždyť jsem v hokeji začínal ja-
ko střední útočník,“ vysvětluje
obránce se zkušenostmi ze 114
zápasů v národním mužstvu, je-
hož ligová bilance se zastavila
po čtrnácti sezonách u čísla 86.
A sice v kolonce vstřelených
gólů! Karel Gut se rovněž zú-

častnil devíti světových šampio-
nátů a tří zimních olympiád. 
Život bez hokeje si představit
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Tato kolorovaná fotografie z titulní strany týdeníku
Stadion naznačuje, jak barevné byly sparťanské
dresy v první polovině 50. let. V souboji o kotouč

Karel Gut a Karol Fako z ÚDA Praha.
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