
ZLATÍ HOŠI 1962 

CHICOS DE ORO1962 
La tesis describe y cuenta la historia del equipo nacional 

Checoslovaquia de fútbol en el campeonato del mundo en Chile 

en 1962 y el éxitos y la carrera de la leyenda checa de fútbol 

Josef Masopust. Está explicados la historia del Campeonato del 

Mundo y el Premio la Pelota de Oro. En el final están las 

fotografías y la opinion propia del autor. 
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Úvod 

 

Ano Zlatí hoši 1962, tak jsem pojmenoval svoji práci. Název zlatí hoši je 

záměrný.Československo sice na šampionátu skončilo druhé, ale medaili jsme obdrželi 

zlatou. Tenkrát se medaile lišila pouze velikostí. 

Toto téma jsem si vybral proto, že mým velkým snem je stát se sportovním novinářem. První 

témata co jsme dostali, mi nepřišla moc zajímavá, a když se objevila možnost se Španělskem 

nebo Jižní Amerikou neváhal jsem. Byl pro mě trošku oříšek najít Čecha, který něco dokázal 

v těchto zemích. Spolužáci z 1B mi sice pár rad dali, ale že by mě to dvakrát uchvátilo to tedy 

ne. Napadl mě Baťa, ale pár lidí o něm už psalo, tak jsem přemýšlel dál. Konzultoval jsem to 

se svým kamarádem a ten mi poradil skvělou myšlenku. Nedávno v České republice proběhla 

anketa o Fotbalistu roku 2010 a při této příležitosti, byli oceněni hráči z MS 1962 v Chile. 

V čele s Josefem Masopustem se tehdejší reprezentace umístila na historickém druhém 

místě. Je to doposud nejlepší český výsledek na fotbalovém Mistrovství Světa. Řekl jsem si 

proč to nezkusit? Je to v Jižní Americe a Češi tam uspěli. Když k tomu přidám, že Josef 

Masopust ikona týmu dostal po MS cenu Zlatý míč, což je pro fotbalistu opravdu hodně, 

nebylo co řešit. Začal jsem psát o MS 1962 v Chile. Doufám, že nezklamu a práce se bude 

líbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historie MS 

 

Mistrovství Světa ve fotbale. Co to je? Je to především nejdůležitější soutěž mužských 

fotbalových týmů. Organizuje ho světová fotbalová konfederace nazývaná FIFA. Má takovou 

prestiž, že předčí i Olympijské hry.  Koná se každé čtyři roky. Příprava na něj však trvá i 

několik let. Dostat se na mistrovství světa není vůbec jednoduché. Počet účastníků je 

omezen na 32 týmů. O účast bojuje, však 160 národů. Zajištěnou účast má pouze pořadatel. 

 Co se týče historie Mistrovství tak v kvalifikaci se utkalo přes 200 zemí. Dvanáct se jich 

dostalo do finále a jen osm z nich se získalo titul mistrů světa. Proto je zisk titulu velkým 

snem pro každého fotbalistu. 

Mezi nejúspěšnější reprezentace patří Brazílie, která vyhrála celkem pětkrát, Itálie, ta 

dosáhla titulu čtyřikrát a Německo, to se radovalo ze zisku celkem třikrát. Po dvou titulech 

má Argentina, Uruguay. Jednou vyhrát se povedlo Anglii, Španělsku a Francii. 

Každý fanoušek fotbalu Vám řekne, že Mistrovství je svátek fotbalu. V časovém období kdy 

se koná, celý svět žije fotbalem. Televizní stanice trhají rekordy v počtu sledovanosti, 

novináři se předhánějí v počtu napsaných článků a rozhovorů a fanoušci jsou v ráji. Sledují, 

prožívají, fandí a soucítí se svým národním týmem, který zrovna reprezentuje svoji vlast. 

Vypadá to, že Mistrovství přináší radost jen fanouškům a fotbalistům, ale zdání klame. 

Národ, jenž mistrovství pořádá sice hodně nákladů vydá, ale světové podniky ekonomickou 

díru zacelí. Pro každého světového hospodářského, nebo průmyslového giganta je čest a 

výborná reklama, stát za takovým pojmem jako je Mistrovství světa ve fotbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MS 1962 v Chile 

 

Mistrovství Světa 1962 v Chile. Bylo to 7. Mistrovství světa ve fotbale se konalo od 8. května 

 do 17. června 1962 v Chile. Zúčastnilo se jej 16 celků. Finále se hrálo 17. června 1962. 

Češi jeli na mistrovství různými státy po Evropě a v každém státě sehráli přípravné utkání. Do 

Chile dorazili tak sehraní, že jim nedělalo problém ve skupině porazit velmi silné Španěly a 

remizovat s hvězdnou Brazílií. Češi se tak dostali do čtvrtfinále, kde se utkali s Maďary. 

Porazili je brankou Adolfa Scherera 1:0. V semifinále nás čekala Jugoslávie. Vyhráli jsme 3:1 a 

postoupili jsme do finále. V tomto utkání se trefili Josef Kadraba a dvakrát Adolf Scherer. 

Finálový zápas jsme sehráli s Brazilci. Za které válel v té době nejlepší hráč na světě v historii 

Pelé. Československý tým šel do vedení brankou Josefa Masopusta, bohužel Brazílie utkání 

otočila a vyhrála 3:1. I když Československý tým ve finále prohrál, ostudu svému národu 

určitě neudělal. Naopak, zapsal se do historie pod nejlepší výsledek v historii. V týmu 

působily opravdové osobnosti. Jmenovitě Ján Popluhár, Svatopluk Pluskal, Adolf Scherer, 

Andrej Kvašňák, Václav Mašek a hlavní osobnost Josef Masopust. Veliká osobnost, však byl 

trenér Rudolf Vytlačil. Dohledal jsem se takové příhody, co se stalo, po finálovém utkání. 

Tenkrát se nestřídalo, a medaili (zlatou) dostali jen hráči, co nastoupili k finálovému utkání a 

trenér. Hráči co nehráli, měli smůlu. Obránce Jan Lála odehrál všechna utkání, až na to 

finálové. Těsně před se zranil a doktor mu zakázal start. Lála to nesl těžce, plakal, byl z toho 

nešťastný. Po finále večer, když se rozdávali medaile, tak trenér Vytlačil svoji medaili věnoval 

právě Lálovi. 

Zajímavá je také historka, jak tým utužoval partu v Benátkách na vínečku. Kdyby v dnešní 

době tým takhle utužoval partu, je okamžitě celý kádr vyřazen. 

Zvláštní je jak komunistický režim nepočítal, že by československý výběr mohl uspět. Letenky 

byly zajištěny hned po odehrání zápasů ve skupině. Po postupu se musely prodloužit, poté 

opět a potom už finále. Hodně mi to připomíná loňský úspěch českých hokejistů. 
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Josef Masopust 

 

Nejlepší fotbalista světa za rok 1962. Jméno Josef Masopust se zapsalo do historie světové 

kopané. Získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy, vstřelil gól ve finále mistrovství světa, 

byl vyhlášen českým Fotbalistou století. Jako hráč získal osm mistrovských titulů s Duklou, 

nastoupil ve výběru světa i Evropy, vyzkoušel si zahraniční angažmá v Belgii, kde později také 

trénoval. Vedl československou reprezentaci i olympijský výběr Indonésie. 

na oficiálním webu FK Dukla Praha o něm píší: „Do historie našeho fotbalu se Masopust 

zapsal nesmazatelně. Určitě finálovým gólem na MS 1962 v Chile. Jistě i vítěznou brankou v 

México City proti slavnému Pelého FC Santos, když za stavu 3:3 neuvěřitelně mazácky 

překvapil umístěnou, nechytatelnou střelou brazilského gólmana Mangu a zajistil Dukle 

Praha historické vítězství 4:3. Nepochybně se zapsal i svým neopakovatelným způsobem, 

jakým pronikal soupeřovými obrannými řadami. Říkalo se mu a psalo se o něm jako o 

Masopustově slalomu. Dokonalé vedení míče, schopnost ovládat ho oběma nohama, klamání 

tělem a k tomu zdravá hráčská drzost – to vše Josefovi umožňovalo „proměňovat zadáky 

soupeře v solné sloupy“, obcházet je jako na slalomové trati a zakončovat přesně umístěnými 

střelami, které takřka jistě znamenaly gól. Mimochodem, slavný trenér Dukly Praha Jaroslav 

Vejvoda svým ovečkám říkával: „Když nebudeš vědět, co s balonem, přihraj Masopustovi…“ 

Dobře Vejvoda věděl, proč hráče nabádal právě k tomuto řešení složitějších situací. 
Masopust, to byla největší individualita v historii Dukly a myslím, že i posledních desetiletích 
u nás vůbec. Měl téměř všechno – mimo hry hlavou, která byla slabší. Člověk viděl 
Masopusta na hřišti všude, a přece nebyl nějaký rychlý běžec. Byl spíš vytrvalec s úžasným 
fyzickým fondem. Na prudké sprinty si moc nepotrpěl. Ale dokázal včas zrychlit, a hlavně měl 
jakousi hráčskou intuici. Prostě pravý špílmachr. 
Přehled největších fotbalových úspěchů: 

1952: vítěz Československého poháru (ATK Praha) 

1953: mistr Československa (ÚDA Praha) 

1956: mistr Československa (Dukla Praha) 

1958: mistr Československa (Dukla Praha) 

1960: 3. místo v Poháru evropských národů (mistr. Evropy) 

1961: mistr Československa (Dukla Praha) 

1962: mistrovství světa 1962 v Chile, 2. místo 

1962: po Antonínu Pučovi druhý Čech, který vstřelil ve finále MS branku 

1962: držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 

1962: mistr Československa (Dukla Praha) 

1963: mistr Československa (Dukla Praha) 

1964: mistr Československa (Dukla Praha) 

1965: vítěz Československého poháru (Dukla Praha) 

1966: mistr Československa (Dukla Praha) 



1966: vítěz Československého poháru (Dukla Praha) 

1966: československý Fotbalista roku 

1961, 1962, 1963, 1964: vítěz Amerického poháru (Dukla) 

2003: vítěz domácí prestižní ankety Fotbalista století 

2005: držitel řádu FIFA se zlatým odznakem Order of Merit – za zásluhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zlatý míč 

 

Zlatý míč je prestižní ocenění, které uděluje francouzský sportovní magazín France Football. 

Obvykle se této ceně přezdívá také Nejlepší evropský fotbalista roku. Cena se uděluje 

každoročně hráči, působícímu v Evropě, který v uplynulém kalendářním roce podával nejlepší 

výkony. Do roku 1995 musel být hráč Evropanem, aby mohl být nominován. Nominaci tvoří 

skupina evropských fotbalových novinářů. 

Z českých hráčů ho získali pouze Josef Masopust v roce 1962 a Pavel Nedvěd v roce 2003. 

Vyhlašování vítěze je svým způsobem specifické. Je určena nominace, a den nebo noc před 

oficiálním vyhlášením se vítěz dozví výsledky a druhý den ráno letí do Paříže cenu si 

vyzvednout. Přitom nesmí nikomu prozradit, že právě on se stal vítězem. V Paříži poté 

probíhá oficiální focení na obálku magazínu France Football. 

V době kdy ho získal Josef Masopust, cena nebyla tolik prestižní. Proto si také cenu česká 

legenda odnesla v igelitové tašce. Zato Pavel Nedvěd už prožil tradiční focení a nejedna 

kapka slzy ukápla. Pro fotbalistu je to top cena, zvláště pro českého.  

 

 

Pavel Nedvěd se Zlatým míčem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Můj pohled 

 

Celkový můj pohled na věc je takový, že toto mužstvo bylo opravdový tým. Skvělá parta, 

výjimečné osobnosti a vrchol bylo ocenění Josefa Masopusta. Myslím si, že Češi ani Slováci 

dlouho podobný úspěch nezopakují. Když jsem si pročítal soupisku tohoto týmu, co jméno to 

legenda prvoligového klubu v Čechách. Jelikož se nejen o fotbal, ale i o cely sport všeobecně 

zajímám moc dobře vím, že základ úspěchu je v týmovém duchu. Když se k tomu přidá talent 

a umění můžou vznikat veliké věci. Je jen škoda, že tým Rudolfa Vytlačila tenkrát Brazilce ve 

finále neporazil. To by pak celý svět dodnes nebásnil o Pelém, ale o Masopustovi, Schererovi 

nebo Kvašňákovi. Letos Josef Masopust oslavil osmdesát let a vzpomínek na svoje 

spoluhráče a všechny ty úspěchy má dodnes mnoho. Kdybych mohl, překopíruji Vám sem 

všechny ty videozáznamy, rozhovory. Nejde to popsat svými slovy. Tyhle všechny vzpomínky 

musíte slyšet z úst těch, co to doopravdy prožili. Ti hráči odjížděli odepisováni a vrátili se jako 

národní hrdinové a to je na sportu to nejhezčí. I z toho nejmenšího outsidera se může stát 

velký šampion. 

Jsem velice rád za toto téma. Mohl jsem se na něm pořádně vyřádit. Sport a psaní to je moje. 

Sice jsem nedosáhl přes 2000 slov, ale myslím si, že je lepší mít 1 600 svými slovy než přes 

dva tisíce kopírovaných. „Ročníkovka“ mě bavila, věnoval sem ji celý svůj den. Nebudu se 

bránit podobným věcem do budoucna. 

Čerpal jsem z: 

www.fkdukla.cz 

http://nv.fotbal.cz/index.php 

video http://www.ct24.cz/sport/114413-cech-vyhral-poctvrte-anketu-fotbalista-roku/ 

http://www.fczbrno.cz/ 
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Obrázky 

 

Slavný tým  

Se Zlatým míčem   

tehdy a nyní                 


