
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 1. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Dynamo České Budějovice – AC Sparta Praha (neděle 31. července 2011) 

 

 

Jihočechy čeká před kamerami televizní stanice Sport 2 ostrý start do Gambrinus ligy 

2011/2012. V neděli 31. července od 17 hodin se na Střeleckém ostrově představí pražská 

Sparta. Pražané, kteří ve čtvrtek zvládli vstup do Evropské ligy, budou chtít vítězně vstoupit i 

do Gambrinus ligy, ve které mají jediný cíl – titul. 

 

Fotbalisté Dynama se od roku 1993, kdy vznikla samostatná česká liga, střetli s letenským 

celkem již třicetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají fotbalisté Sparty, kteří 19 

utkání vyhráli, šestkrát remízovali a pouze pětkrát odešli jako poraženi. I skóre (19:63) hovoří 

jasně ve prospěch pražského týmu. 

 

Doma na Střeleckém ostrově mají Jihočeši bilanci příznivější, přesto téměř polovinu zápasů 

se Spartou i doma prohráli. V posledních dvou domácích zápasech ale Dynamo neprohrálo - 

v sezoně 2009/10 uhrálo remízu 0:0 a v loňské sezoně dokonce vyhrálo 1:0, když jedinou 

branku vstřelil Marián Jarabica, který hned po zápase přestoupil do polského Krakova. 

 

Oba týmy prošly během léta několika změnami, ta nejvýraznější se udála na postu trenéra 

Dynama České Budějovice, kde dosavadního kouče Jaroslava Šilhavého nahradil současný 

generální manažer klubu Jiří Kotrba. Zkušený kouč má už prakticky jasno o základní 

jedenáctce, která v neděli proti Spartě vyběhne. „Již máme víceméně jasno. Drobné potíže 

má Rudolf Otepka s krční páteří a dva dni netrénoval. Kdyby nebyl k dispozici Otepka, může 

ho kvalitně nahradit Petr Benát. Stále jsou zraněni Hudson a Sandro, neustále problémy s 

přitahovači má Simič,“ přidává detaily ohledně ostrého startu Gambrinus ligy.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Zatímco na levém beku má Kotrbova družina problémy, na místo v brance se hlásí hned dva 

kandidáti. „Pokud bych měl všechny posty zdvojené tak, jako mám ten brankářský, tak chci 

hrát více než o střed tabulky. Mám dva výborné brankáře a vůbec se nebojím postavit do 

branky ani jednoho z nich,“ říká zkušený kouč, ale prozrazuje, že v neděli se v brance 

představí Pavel Kučera. Dle slov Jiřího Kotrby by se měl v základní sestavě Dynama objevit i 

mladý stoper Pavel Novák. 

 

V průběhu přípravy Kotrba prohlašoval, že chce do týmu bojovníka, který by tým vyburcoval. 

To se mu nakonec povedlo. „Získali jsme Filipa Rýdela, který je tím typem.“ Jiří Kotrba žádné 

velké předsezonní cíle nevypisuje. „Není to pouze o tom, že se chceme zachránit. Zachránit 

se chce každý, i Sparta. My máme cíle tři. Co nejrychleji se zachránit, začlenit za pololetí 

minimálně jednoho našeho mladého hráče a umět dobře hráče prodat,“ popisuje cíle pro 

nadcházející sezonu. Před ní udělal ještě jednu malou změnu. „Přidělil jsem svým asistentům 

Jiřímu Lerchovi a Petru Skálovi větší pravomoc při organizování tréninků a zápasů. Z tohoto 

pohledu bude jejich role podobná jako ve Spartě,“ pokračuje ohledně drobných změn v 

realizačním týmu. 

 

Jihočechy čekají v úvodu podzimu především na domácím hřišti těžcí soupeři, zkušený kouč 

je z losu překvapivě ale nadšený. „Jsem s ním spokojený. Začínat ligu se Spartou, která hraje 

Evropské poháry, je výhoda. Kdyby navíc hrála předkolo Ligy mistrů, opakoval by se možná 

loňský rok, kdy jsme ji na svém stadionu porazili,“ chválí si los ligového ročníku. V sobotu 

hraje farma Dynama – Strakonice – 1. kolo Ondrášovka cupu s Vlašimí a trenér Kotrba 

Jihočechy posílí. „Určitě nastoupí Křížek, přemýšlím o Bakalovi, Slámovi nebo Němcovi,“ 

uzavřel budějovické trenér. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráčský kádr SK Dynamo České Budějovice 
(Gambrinus liga – podzim 2011/2012) 

Číslo Post Jméno Narozen Výška Váha 

30 brankář Zdeněk Křížek 16.1.1983 192 cm 88 kg 

1 brankář Pavel Kučera 2.7.1976 190 cm 91 kg 

12 obránce Jan Halama 14.7.1988 183 cm 87 kg 

3 obránce David Horejš 19.5.1977 185 cm 77 kg 

6 obránce Roman Lengyel 3.11.2978 191 cm 89 kg 

4 obránce Milan Nitrianský 13.12.1990 183 cm 78 kg 

5 obránce Pavel Novák 30.11.1989 187 cm 70 kg 

17 obránce Jan Riegel 3.8.1980 194 cm 86 kg 

22 obránce Borislav Simić /SRB/ 15.5.1987 187 cm 79 kg 

7 záložník Petr Benát 20.5.1980 182 cm 78 kg 

2 záložník Rastislav Bakala /SVK/ 22.4.1990 182 cm 74 kg 

11 záložník Grigorij Čirkin /RUS/ 26.2.1986 178 cm 79 kg 

18 záložník Fernando Tobias Hudson /BRA/ 18.7.1986 172 cm 70 kg 

20 záložník Martin Jasanský 4.8.1989 178 cm 73 kg 

10 záložník Michal Klesa 13.5.1983 185 cm 77 kg 

9 záložník Rudolf Otepka 13.11.1973 173 cm 69 kg 

23 záložník Michal Petráň 26.6.1992 182 cm 78 kg 

19 záložník Filip Rýdel 30.3.1984 183 cm 71 kg 

25 záložník Sandro Jose Ferreiro da Silva /BRA/ 19.3.1986 176 cm 80 kg 

15 útočník Božidar Jelovac /SRB/ 31.7.1987 189 cm 85 kg 

21 útočník František Němec 19.7.1992 188 cm 76 kg 

13 útočník Zdeněk Ondrášek 22.12.1988 186 cm 79 kg 

16 útočník Luboš Pecka 19.2.1978 178 cm 74 kg 

14 útočník Tomáš Stráský 15.4.1987 187 cm 80 kg 

 

Realizační tým 
Hlavní trenér:  Mgr. Jiří Kotrba MBA (nar. 28.2.1958) 
Asistent trenéra: Jiří Lerch (nar. 17.10.1971)  
Asistent trenéra: Martin Vozábal (nar. 8.11.1978) 
Asistent trenéra: Kamil Tobiáš (nar. 4.2.1978) 
Trenér brankařů: Ing. Petr Skála (nar. 13.8.1959)  
Vedoucí mužstva: Roman Rogoz 
Kustod:  Radomil Procházka ml.  
Masér:   Vladimír Adam  
Lékaři:   MUDr. Martin Scheichl  
   MUDr. Martin Held  
Fyzioterapeut:  Tomáš Skrbek 



 

 

 

 

 

 

PŘIŠLI 
Jan HALAMA (Viktoria Plzeň) 
Pavel NOVÁK (Sezimovo Ústí – návrat z hostování) 
Martin JASANSKÝ (Sezimovo Ústí – návrat z hostování) 
Rastislav BAKALA (B-tým – přeřazení) 
SANDRO Jose Ferreiro da Silva (volný hráč) 
Božidar JELOVAC (volný hráč) 
František NĚMEC (dorost – přeřazení) 
Michal PETRÁŇ (dorost – přeřazení) 
Filip RÝDEL (Viktoria Plzeň – hostování) 
Michal KLESA (1.FK Příbram) 
 
ODEŠLI 
Josef LAŠTOVKA (konec smlouvy) 
Lovre VULIN (FC Slovan Liberec – konec hostování) 
Michael ŽIŽKA (Bohemians 1905) 
Peter ČERNÁK (konec smlouvy) 
Pavel MEZLÍK (konec smlouvy) 
Michal RAKOVAN (Zenit Čáslav – hostování) 
Michal KAŇÁK (Zenit Čáslav – hostování) 
Marián TIMM (Zenit Čáslav – hostování) 
Petr ŠÍMA (FK Senica /SVK/ – hostování) 
Tomáš SEDLÁČEK (Vysočina Jihlava) 
 

Změny v kádru SK Dynamo České Budějovice 
(Gambrinus liga – podzim 2011/2012) 


