
 

 

 

 

 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 26. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

FC Viktoria Plzeň - SK Dynamo České Budějovice (sobota 24. dubna 2010, 17:00) 

 

 

O další body v honbě za udržením první ligy na jihu Čech budou fotbalisté Dynama České 

Budějovice usilovat v Plzni, kde se v sobotu od 17:00 představí proti tamní Viktorii. Soupeř 

budějovického týmu se pět kol před koncem soutěže drží na pohodové páté příčce soutěže a 

vzhledem k tomu, že z ligové soutěže se do evropských pohárů podívají jen první dva celky, 

zaměřuje se tým Pavla Vrby především na pohár Ondrášovka Cup, kde momentálně 

v semifinále bojuje se Sigmou Olomouc. 

 

Jihočeši mají s Viktorií Plzeň dlouhodobě pozitivní bilanci. Od rozdělení Československa se 

oba týmy střetly v nejvyšší soutěži jednadvacetkrát a častěji byli úspěšnější fotbalisté 

Dynama, kteří pětkrát vyhráli a pouze třikrát prohráli. Výjimečností vzájemných duelů je ale 

skutečnost, že hned třináct z nich skončilo nerozhodně. 

 

V posledních letech vzájemné souboje končí pravidelně právě nerozhodnými výsledky. 

Dělbou bodů totiž skončilo posledních šest vzájemných zápasů. Ten poslední se v Gambrinus 

lize odehrál na podzim loňského roku, kdy tým vedený tehdy novým koučem Jaroslavem 

Šilhavým remízoval doma s Viktoriány 0:0. Domácí fotbalisté bod z domácího hřiště 

rozhodně brali, protože utkání se jim proti silnému soupeři příliš nevydařilo a za bodový zisk 

tak vděčili především brankáři Pavlu Kučerovi, který vychytal hned několik gólových šancí. 

„Samozřejmě jsme byli zklamaní, že jsme doma uhráli jen bod, avšak s naší hrou jsme 

spokojeni rozhodně být nemohli. Plzeň se na našem hřišti ukázala jako velmi silný tým a byla 

asi nejlepším mužstvem, které se na Střeleckém ostrově na podzim představilo,“ řekl tehdy 

na téma tohoto zápasu kouč budějovického celku.  

 

 



 

 

 

 

Od loňského podzimu se příliš nezměnilo. Zatímco Plzeňští se v pohodě udržují v horní 

polovině tabulky, Jihočechy čeká v závěru jara urputný boj o každý ligový bod. „Když vidím ty 

výsledky, tak se bude pravděpodobně bojovat až do posledního kola a my se tak musíme 

stoprocentně koncentrovat na každý zápas, který nás do konce soutěže čeká,“ říká trenér 

Dynama Jaroslav Šilhavý, který si uvědomuje, že jeho svěřence čeká na západě Čech velice 

nepříjemný soupeř: „Plzeň má asi nejlepší mužstvo, co se týká hry dopředu. Má hned několik 

velice kreativních hráčů, na křídlech má rychlé záložníky a v útoku koncové hráče jako jsou 

Střihavka, Bakoš nebo Kolář. Vše navíc diriguje výtečný Pavel Horváth.“ 

 

Přestože Plzeň předvádí velice pohlednou ofenzivní hru, její hráči mají občas problémy 

s koncovkou. „Myslím si, že trenéru Pavlu Vrbovi musí vstávat hrůzou vlasy na hlavě, když si 

jeho tým vytvoří za zápas třeba osm nebo deset velkých šancí a dokáže proměnit jen jednu 

nebo dokonce žádnou,“ dodává Šilhavý, který doufá, že problémy s koncovkou budou mít 

Západočeši i v sobotu proti Dynamu. Všichni v týmu přesto ale doufají, že mužstvo předvede 

podobný výkon jako v minulém kole proti Spartě a že se plzeňští hráči do zakončení ani 

nedostanou. „Budeme se chtít odrazit od zápasu se Spartou. Jsou to podobná mužstva a mají 

podobnou ofenzivní sílu. Pokud k zápasu přistoupíme stejně zodpovědně jako proti Spartě, 

tak věřím, že si můžeme z Plzně přivézt nějaké body,“ říká lodivod Dynama. 

 

Před sobotním zápasem v Plzni má trenér Šilhavý k dispozici téměř kompletní kádr. „Ze 

zápasu se Spartou si nějakou bolístku na kolenu odnesl Zdeněk Ondrášek. První prognózy 

jsou takové, že má nějakým způsobem načatý meniskus a v pondělí by se měl podrobit 

nějakému vyšetření a případně i zákroku,“ poznamenává Šilhavý, který je smířený s tím, že 

pro nejlepšího střelce týmu sezona patrně skončila. „Kromě Ondráška jsou ale všichni plně 

k dispozici,“ dodává daleko optimističtěji trenér Dynama. Jihočeši v Plzni nastoupí patrně ve 

velmi podobné sestavě jako v neděli proti Spartě Praha. 

 

 


