
 

 

 

 
 

 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k zahájení online prodeje vstupenek na zápasy Gambrinus ligy 
 

 

Před startem nového ročníku Gambrinus ligy začal fotbalový klub SK Dynamo České 

Budějovice využívat nové elektronické turnikety na stadionu na Střeleckém ostrově a 

díky tomu nyní rozjíždí také další projekt, který by měl fanouškům Dynama zpříjemnit 

navštěvování domácích zápasů budějovického týmu v nejvyšší soutěži. „Od dnešního dne 

jsme opět zvýšili komfort pro fanoušky Dynama, kteří mají nově možnost zakoupit 

vstupenky na jednotlivé domácí zápasy Dynama online z pohodlí svého domova.“ 

vysvětluje obchodní a marketingový manažer Dynama Radim Šupka 

 

Odkazy na nákup vstupenek jsou pro fanoušky přichystané na hlavní stránce klubového 

webu www.dynamocb.cz, v rozpise zápasů Gambrinus ligy a pochopitelně také v sekci 

„Vstupenky“ v hlavním menu webu. Samotný rezervační systém vstupenek běží na 

českobudějovickém webu www.cbsystem.cz a fotbalový klub SK Dynamo ČB je vůbec 

prvním sportovním jihočeským klubem, který pro své fanoušky umožňuje využít online 

nákupu vstupenek! „Na celém tomto projektu jsme pracovali prakticky rok a jsem moc 

rád, že se nám ho nyní podařilo konečně dotáhnout do úspěšného konce. Touto cestou 

bych chtěl poděkovat Městu České Budějovice za pomoc při realizaci tohoto projektu,“ 

doplňuje Radim Šupka. 

 

Samotný nákup vstupenek je velice jednoduchý a k zaplacení stačí mít pouze platební 

kartu podporující internetové nákupy. Platba platební kartou online probíhá na platební 

bráně v certifikovaném platebním systému GP webpay. Tato brána umožňuje přijímat 

bankovní karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Hned po zaplacení vstupenky 

si může každý fanoušek stáhnout vstupenku ve formátu .pdf a tu si může následně 

okamžitě vytisknout. 

 

CbSystem samozřejmě umožňuje také rezervovat si vstupenky online a následně si je 

osobně vyzvednout na prodejních místech, kterých je po Jižních Čechách celkem dvacet 

(tato funkce CbSystemu bude pro fanoušky Dynama funkční od domácího zápasu se 

Slavií Praha). 

 

Již nyní mohou příznivci Dynama nakupovat online vstupenky na dva následující zápasy 

se Slováckem (sobota 20. října) a Plzní (pondělí 29. října). 

http://www.dynamocb.cz/
http://www.cbsystem.cz/

