
 

 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 13. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Sigma Olomouc – SK Dynamo České Budějovice (neděle 1. 11. 2009, 17:00) 
 

 
Z pozice předposledního týmu ligové tabulky, který v posledních třech ligových kolech uhrál 

samé remízy, nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice v neděli 1. listopadu od 17:00 na 

Andrově stadionu proti aktuálně jedenáctému týmu Gambrinus ligy SK Sigma Olomouc.  

 
Dynamo má se Sigmou Olomouc dlouhodobě vyrovnanou bilanci. Od vzniku samostatné české 

ligy se oba týmy střetly v nejvyšší soutěži celkem šestadvacetkrát. O jedno vítězství jsou zatím 

úspěšnější fotbalisté Sigmy, kteří devětkrát vyhráli, devětkrát remizovali a osmkrát odešli 

poražení. Vzájemné duely více vyznívají ve prospěch domácího týmu. V dosavadních šestadvaceti 

utkáních jen jednou odešel domácí tým bez bodu, když v sezóně 2004/2005 Olomouc vyloupila 

jižní Čechy v poměru 1:2. Poslední ročník přinesl dvě shodné remízy 1:1, jako první si bod za 

remízu ze Střeleckého ostrova odvezla Olomouc, ale v jarní části sezony jí to Jihočeši stejným 

poměrem vrátili. 

 

I poslední ligové utkání Českých Budějovic shodou okolností skončilo stejným výsledkem 1:1, 

když domácí dokázali vybojovat remízu proti mírně favorizované Viktorii Plzeň. Hosté byli sice 

více u míče a v průběhu hry byli aktivnější, přesto nakonec Dynamu nechali bod. „Plzeň nás 

hlavně ve druhém poločase přehrávala. Největší náš problém byl přechod po stranách, kde jsme 

nestíhali a pouštěli Viktorku do centrů. Nebýt Pavla Kučery, který má vynikající formu, tak 

nemáme ani ten bod, on nás několikrát zachránil,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý, jenž si 

na Střeleckém ostrově odbyl svou domácí premiéru u kormidla budějovického klubu.  

 

I přes získaný bod lze říci, že domácí remíza je pro Jihočechy ztráta. Zatímco na půdě Pražanů od 

Jihočechů nikdo nic neočekával, v domácím utkání se v současné situaci čekaly tři ligové body. 

„Hráli jsme doma před domácím publikem, ale Plzeň hrála výborně a po tom, co tu Viktorka 

předvedla jsme rádi i za ten bod,“ dodává na téma posledního zápasu kouč Šilhavý. 

 



 

 

 

 

„Když jsme se proti Plzni dostali do šance, tak to řešení nebylo ideální. Šancí proti těžkým 

soupeřům určitě nebudeme mít tolik, ale musíme být efektivní v zakončení, jako jsme to 

předvedli na Spartě,“ říká odhodlaně kouč Dynama, jenž si ale dobře uvědomuje sílu nedělního 

soupeře: „Olomouc v posledních kolech jasně ukázala, že do těch nižších pater tabulky nepatří a 

bude se chtít dostat nahoru.“ 

 

Trenér Jihočechů viděl poslední dva vítězné zápasy nedělního soupeře a ví, že je nečeká lehký 

soupeř. „Olomouc má hodně široký kádr s kvalitními hráči. Na Slavii i s Brnem ukázali, že jsou 

v pohodě a chtějí hrát, takže nás tam čeká velmi těžký zápas. Každý, kdo nastoupí je nebezpečný, 

hrají v útočné formaci 4 – 3 – 3, kde Ordoš s Hubníkem hrají hodně agresivně,“ upozorňuje 

Jaroslav Šilhavý. 

 

Podobně jako v minulých zápasech nebudou ani proti Olomouci fotbalisté Dynama úplně 

kompletní. Zdravotní problémy dlouhodobějšího rázu má hned několik fotbalistů. „Kapitán 

Horejš musí podstoupit artroskopii a zatím nevíme, jak dlouho bude mimo hru. Benát je po 

operaci a do konce podzimní části je určitě mimo hru. Do tréninku se již zapojil Stráský, ale stále 

laboruje stylem ano – ne, takže ten také nebude. V týdnu proběhla kabinou i nějaká viróza, ale 

nic vážného by z toho nemělo být. Alespoň Šíma, který minulý týden odehrál 75 minut za béčko,  

se dokázal dát dohromady a doufám, že nám ve zbytku podzimu ještě pomůže,“ vypočítává 

zraněné hráče Jaroslav Šilhavý. 

 

Po povedeném vstupu do sezóny, kdy v úvodních dvou utkáních zaznamenal Ľubomír Meszároš 

dva přesné zásahy přišel střelecký půst a s ním jakoby i strach na kopačky českobudějovických 

fotbalistů. „S Plzní vzhledem k průběhu hry je ten bod dobrý, ale stále je co zlepšovat. Olomouc 

je asi trochu v euforii po těch dvou vítězstvích, ale věřím tomu, že se už budeme dostávat do 

šancí, které dokážeme proměnit. Hlavně ale také musíme myslet na obrannou činnost,“ nabádá 

před zápasem Ľubomír Meszároš.  

 

 


