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Před dvaceti lety se český a slovenský fotbal vydal vlastní cestou 
 

Zdá se to být neuvěřitelné, že uplynulo už 20 let od doby, kdy začátkem roku 
1993 zaniklo Československo a s ním i Československá fotbalová asociace, která 
se dožila pouze třetího výročí existence. Byl to důstojný rozchod Čechů a 
Slováků, který překvapil celou fotbalovou Evropu. Na novou situaci zareagovala 
velkoryse FIFA a oběma novým členům přisoudila podmínečné členství. Kladla si 
však za podmínku dohrát ligový ročník 1992-93 (posledním mistrem se stala 
Sparta) a dokončit kvalifikaci pro MS '94 v USA. Reprezentaci nařídila užívat nový 
název: Representation of Czech and Slovaks (RCS). Pod touto strašnou zkratkou 
reprezentanti sehráli ještě sedm utkání. Pouhý jediný gól v posledním zápase 
v Bruselu proti Belgii (0:0) chyběl, aby toto mužstvo neexistujícího státu 
startovalo na šampionátu v USA. To by byla skutečně kuriózní senzace. Společný 
fotbalový život tedy oficiálně skončil až 17.11.1993.  

Na Slovensku vznikl 
Slovenský futbalový zväz 
(SFZ). Ale svůj 

samostatný svaz založili již 
4.11.1938 se všemi právy a 
povinnostmi člena FIFA. 
V období 1939-44 sehrála 
slovenská reprezentace šestnáct 
mezistátních zápasů (mimo jiné 
porazila silné Německo 2:0) a 
pět ročníků se hrála Slovenská 
liga. Znovu bylo Slovensko 
přijato do FIFA 16.6.1994. Rok 
předtím 17.6.1993 přijalo 
členství v UEFA. Češi navázali na 
členství ve FIFA z roku 1907 a 
do UEFA a FIFA byli přijati ve 
stejných termínech jako Slováci. 
Slovenská reprezentace 
debutovala 2.2.1994 na turnaji 
ve Spojených arabských 

emirátech a zvítězila nad domácím týmem 1:0. Doma se poprvé představila 20.4.1994 v Bratislavě 
proti Chorvatsku (4:1). Češi měli svoji premiéru 23.2.1994 v Turecku, kde zvítězili 4:1. Na vlastní 
půdě se Česko poprvé představilo 25.5.1994 v Ostravě s Litvou výhrou 5:3. Prvním českým mistrem 
byla v sezóně 1993-94 AV Sparta, na Slovensku slavil triumf Slovan Bratislava.  
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První vzájemný duel po rozdělení 
Československé federace se odehrál 8.5.1995 
na bratislavském Tehelném poli a skončil 
remízou. Vedoucí gól ČR vstřelil Daniel Šmejkal, 
za domácí vyrovnal na 1:1 Jaroslav Timko. 
Předsedové obou národních svazů František 

Chvalovský a Milan Služanič měli plány, že by se hrálo 
každoročně. Mělo se hrát o Pohár Václava Jíry, někdejšího 
dlouholetého místopředsedy UEFA a prvního předsedy 
Československé fotbalové asociace, založené v roce 1990. 
Ale realita byla jiná, částečně za to mohl i los kvalifikace MS 
1998, který svedl oba týmy do jedné skupiny.  

 
 
 

 
Zde se Slováci také dočkali 
premiérového vítězství nad Čechy. 
Vítězstvím 2:1 překazili českým vicemistrům Evropy cestu 
na MS 1998 do Francie. Předtím se Češi na svém prvním 
velkém samostatném vystoupení na EURO 1996 v Anglii 
s Poborským a spol. probojovali až do finále, ve kterém 
prohráli s Německem až po prodloužení 1:2, když vedoucí 
gól dal z penalty Patrik Berger. 

Na podzim 1997 startují 1.FC 
Košice jako první slovenský 
klub v Lize mistrů, ale ze šesti 
zápasů nezískali ani bod. 
Prvním českým účastníkem 
v Lize mistrů byla Sparta, 
když ve stejném roce získala 
ve skupině A pět bodů a 
z třetího místa postoupila do 
Poháru UEFA.  
V Poháru vítězů národních 
pohárů (PVP) 1997-98 si velmi 
dobře vedla Slavia Praha, ve 
čtvrtfinále je vyřadil pozdější 
vítěz VfB Stuttgart. Slovenský 
zástupce Slovan Bratislava 
vypadl v 1. kole s FC Chelsea 
a ani slavný Spartak Trnava 
nedopadl   v   příštím   ročníku   

                                                                                                    lépe.    
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V listopadu 1999 vyhrávají Češi pod 
vedením trenéra Jozefa Chovance 
desátý kvalifikační zápas v řadě a bez 
ztráty bodu postupují na EURO 2000. 
Zde jsou však po slabých výkonech 
vyřazení už ve skupině.  
 

 

Jako velmi dobří organizátoři se představili 
slovenští funkcionáři při pořádání ME 2000 
do 21 let. Čeští mladíci na tomto turnaji 
prohráli až ve finále s Itálií 1:2 a společně 
s domácími se kvalifikovali na olympijský 
turnaj do Sydney. Na olympiádě se oběma 
mladým týmům moc nedařilo a následně se A-týmy Slovenska a 
Česka nekvalifikovali ani na MS 2002 v Jižní Koreji a Japonsku. 
Na EURO 2004 se dostala jen Česká republika. V Portugalsku hrála fantastický fotbal, ale 
v semifinále byla dost nešťastně vyřazena Řeckem (0:1).  
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Slovenskou klubovou bilanci 
vylepšila v roce 2005 Artmedia 
Petržalka, která skončila ve skupině 
Ligy mistrů třetí a hrála pak v jarní 
části 2006 v Poháru UEFA. Nejblíže 
účasti na velkém turnaji bylo 
Slovensko v kvalifikaci o MS 2006, 
kde překvapivě skončilo před 
Ruskem na 2. místě. Ale už po 
prvním barážovém souboji bylo 
jasné, že do Německa pojede 
Španělsko, které v Bratislavě 
vyhrálo 1:5. 
O hodně lépe si ve stejné kvalifikaci 
vedla Česká republika. Ve skupině 
skončila také na 2. místě a 

v následné baráži porazila 
Norsko 2:1 a 1:0 a vybojovala 
tak historicky první účast 
samostatného českého státu 
na MS 2006 v Německu. Na 
šampionátu Češi zklamali 
s bilancí jedné výhry s USA 
(3:0) a dvou porážek 
s Ghanou (0:2) a Itálií (0:2) 
skončili ve skupině 
předposlední. Český fotbal se 
začal pomalu vytrácet 
z výsluní a potvrdilo to i EURO 

2008 vypadnutím po ostudným výkonech ve 
skupině. 
Další krutou ránu českému fotbalu uštědřili 
Slováci v kvalifikaci o MS 2010, když dokázali 
poprvé vyhrát na české půdě v Praze na Letné 
1:2. Odvetný duel v Bratislavě skončil remízou 
2:2, která výrazně posunula Slovensko 
k historicky první účasti na závěrečném turnaji 
MS 2010 v Jihoafrické republice.  
V Jihoafrické republice pod vedením bývalého 
československého reprezentanta Vladimíra 
Weisse Slovensko po remíze s Novým 
Zélandem 1:1, porážce od Paraguaye 0:2 a po 
senzačním vítězství nad Itálií 3:2 postoupilo do 
osmifinále, kde je vyřadil pozdější poražený 
finalista Holandsko 1:2. Po mistrovství světa 
šla výkonnost slovenského fotbalu také dolu. 
Svědčí o tom i světová ostuda, když 9.2. 2011 
Slováci v přípravě prohráli s Lucemburskem 
v Lucemburku 1:2. Také Češi mají na 
Lucemburčany nepříjemné vzpomínky. 
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V kvalifikaci na EURO 1996 prohráli v Lucembursku 0:1 a velkou ostudu pak napravili postupem na 
šampionát, kde nakonec získali stříbro.  
Neuškodí si také připomenout některé individuální úspěchy fotbalistů obou zemí. Velký rozruch 
vzbudil přestup Petera 
Dubovského (1972-2000, 
tragicky zahynul po pádu ze 
skály na thajském ostrově Ko 
Samui) ze Slovanu Bratislava 
do Realu Madrid (1993-95), 
což se dosud žádnému 
fotbalistovi ať z ČR nebo SR 
nepodařilo zopakovat. 
Největším českým úspěchem 
je zisk Zlatého míče pro 
nejlepšího hráče Evropy 2003 
Pavlem Nedvědem. V roce 
2005 vyhrál FC Liverpool Ligu mistrů a ve finále proti AC 
Milán (4:3 po prodloužení) nastoupili Milan Baroš a Vladimír 
Šmicer. Stali se tak prvními českými vítězi Ligy mistrů. Ve 
stejném roce se stal slovenský kanonýr Marek Mintál 
nejlepším střelcem uznávané bundesligy s 24 zásahy. 
Posledním českým úspěchem je vítězství Petra čecha 
s Chelsea v Lize mistrů 2012.  
14.11.2012 se v Olomouci hrálo zatím poslední přátelské 
(třetí) Česká republika – Slovensko. Čeští fotbalisté nechali 
částečně zapomenout na rozpačitý kvalifikační podzim. 
Kalendářní rok zakončili přesvědčivou výhrou 3:0, když reprezentační premiéru si odbylo devět 
nováčků. Dosavadní vzájemná bilance samostatných reprezentačních celků vyznívá pro Českou 
republiku. Z devíti odehraných zápasů ČR pětkrát vyhrála, dvakrát se oba soupeři rozešli smírnou 
remízou a jen dvakrát se radovali z vítězství slovenští fotbalisté. Pro Čechy hraje i aktivní skóre 
21:9. 
Na závěr bych chtěl podotknout, že nebylo v mých silách podat podrobnější popis událostí. Bohužel 
zvolené téma je až příliš obsáhlé, má paměť pomalu slábne a ne vždy jsem měl potřebná data a 
údaje k dispozici.                                                                     Stanislav Kamenický   
  

Mark Simon Cavendish  (* 21. května 1985, Douglas, ostrov Man) 
je britský silniční profesionální cyklista, jezdící od roku 2012 za stáj Omega Pharma-Quick Step. 
Původně začínal jako dráhový cyklista, od roku 2006 se věnuje zároveň i silnici. Je dvojnásobný 
mistr světa v disciplíně Madison. Své rychlosti z dráhy využívá při dojezdech etap na silnicích, patří 
mezi nejlepší spurtery. Dokázal celkem zvítězit ve 43 etapách závodů Grand Tour, z toho bylo 25 
etapových vítězství na Tour de France, 15 na Giro d'Italia a 3 na španělské Vueltě. Dokázal zvítězit 
v bodovací soutěži na všech třech závodech Grand Tour. Na španělské Vueltě v roce 2010, na Tour 
de France v roce 2011 a letos na Giro d'Italia. Je jediným cyklistou v historii, který dokázal obhájit 
vítězství pro spurtery v 
nejcennější poslední etapě 
Tour de France v Paříži na 
Champs-Élysées (2009, 
2010, 2011, 2012). V roce 
2011 se stal v dánské 
Kodani mistrem světa v 
silničním závodě s 
hromadným startem a 
oblékal tak v sezóně 2012 
duhový dres mistra světa. 

Ostrov Man vydal 19.6.2012 
na   počest  svého  slavného 
rodáka  sérii  sedmi známek. 
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X X I I .  z i m n í  o l y m p i j s k é  h r y  S O Č I  2 0 1 4  
 

Dne 29.6.2013 vydala Ruská pošta další sérii příležitostných známek k ZOH 2014 nazvanou Druhy 
sportů. Tři známky o rozměru 37x37 mm mají hřebenové zoubkování 11 ½: 11 ½ a námět: boby, 
severská kombinace a krasobruslení. Známky byly tištěny v TL (3x3), které obsahují 8 známek a 1 
kupón s logem ZOH uprostřed tiskového listu. Pošta tradičně vydala také 3 obálky s razítkem 
prvního dne vydání v Moskvě a v Soči.     
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Přehled příležitostných známek a razítek 
vydaných k Hrám XXX. olympiády v Londýně 2012 

 

3. část 

           Stát                                                           EVROPA     
                   Datum vydání 
                  Číslování Michel  
 

 

 Nizozemsko 
 personální známky   
 TL o 10 zn.  

 

 
 
 
 
 

 
   Norsko  Známky k OH 2012 nevydalo 
 
 

 
 Polsko        
 27.7.2012 
 4574-77, Bl. 209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 
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 Portugalsko 
 19.7.2012 
 

 
 
 
 
 

 
 Rakousko         
 27.7.2012  
 Příležitostné razítko Pozdrav olympijské letecké pošty 

                 Pošta 1000 Wien 
 
 
 
 

 
 Rumunsko 
 27.7.2012 
 6636-39 

               TL o 4 zn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10.5.2012 - Timisoara 
Příležitostné razítko 
k zapálení olympijského 
ohně v Olympii 
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 Rusko 
 26.7.2012 
1844,  Bl. 168 

 
 
 
 
 

 
 
 
12.8.2012  
Bl. 168 s červenohnědým přítiskem úspěchů 
ruských sportovců na Hrách XXX. olympiády 

 
 Řecko 
10.-17.5.2012 
 Příležitostná razítka  

               k zapálení a přenosu  
               olympijského ohně  
               z Olympie do Athen 
              10.5. Archaia Olympia                                                         
              12.5. Ioannina                                           První úsek s olympijskou pochodní                        
              13.5. Kavala                                              běžel řecký mistr světa v plavání                         
              14.5. Drama                                              Spyros Gianniotis  
              15.5. Lamia 
              16.5. Acropolis 
              17.5. Panathinaikos Stadio 
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2.7.2012      
2681-2682 
TL 2x4 zn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 San Marino    
 13.6.2012 
  2525-2528 

                TL 3x4 zn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Slovensko   

 28.6.2012 
                 686 
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30.4.2012   Dvě příležitosné dopisnice a razítko k filatelistické výstavě v Košicích 

 

Slovinsko 
25.5.2012 

                  960-961 
                  TL 3x2 zn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
28.9.2012 Celje - Příležitostná známka k zisku zlaté medaile pro Slovinsko  
972                      Urška Žolnir - judo 
TL 2x5 zn. 
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16.10.2012 Brežice - příležitostné razítko, 
dopisnice s přítiskem a personální známka 
stříbrný Primož Kozmus (hod kladivem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Srbsko        
27.7.2012 
469-470 

              TL 3x3   
              8 zn.+ 1K uprostřed   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Španělsko 
 personální  
 známky 
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 Švédsko                                                 k OH 2012 dosud nic nevydáno 
 

 
      Švýcarsko                                                k OH 2012 dosud nic nevydáno 
 
 

 
 Turecko             
 27.7.2012 

               3974-3977 Bl. 89 

  
 
 
 
 
 
             

 
Turecký Kypr   
27.7.2012 
762-763 

                TL 6x8 zn. 

 
 
 

 
Ukrajina 

27.7.2012 
1259-1262 
               TL v aršíkové úpravě 

               s 2 sériemi známek  
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 

2012 
lokální privátní pošta  
EXPRES MAIL OF VINNITSA vydala                 
nezjištěný počet zoubkovaných 
i nezoubkovaných TL s 12 zn. 
(3x4), na známkách sportovci  
různých sportovních odvětví,  
na okraji TL logo OH 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračování příště                                                                            Zpracoval    -jpb- 
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Stručně na závěr:                   3.  
1.                    2.                               
 
 
 
                                     
                                     
 
4.                                                                          5.                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                    6. 
 7.                                                                                                                                                          
                                                             
 
 
                                                            8. 
 
 

1.-2. Švédsko, 3.3.2013, Vasův běh   
3. Monako, 1.-3.6.2013, Challenge   
    Prince Albert II. 
4.-5. Monako, 21.5.2013, strojové  
    razítko a kašet, Grand Prix Monaco 
6. Bosna a Herzegovina, 20.6.2013,  
    XVII. středomořské hry 
7. Lucembursko, 2.5.2013, 15. hry  
    malých evropských států                                                           9.    
8.-9. Turecko, 10.6.2013, XVII. středomořské hry 
 

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba, Stanislav Kamenický a Jaroslav Petrásek. 
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od   V á s. 
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