
 

 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
k utkání 30. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

 
SK Sigma Olomouc – SK Dynamo České Budějovice (sobota 1. června, 17:00) 

 
 
Fotbalisté Dynama České Budějovice se v sobotu 1. června rozloučí s Gambrinus ligou. Jako 

jistý sestupující se v rámci 30. kola představí na hřišti Sigmy Olomouc. Výkop zápasu je 

stanovaný na 17:00. 

 

Duely mezi Dynamem České Budějovice a Sigmou Olomouc patří k tradičním soubojům 

v nejvyšší fotbalové soutěži. Oba celky se v Gambrinus lize od rozdělení Československa 

střetly v třiatřiceti zápasech. Bilance vzájemných utkání je víceméně vyrovnaná. Jihočeši mají 

na svém kontě jedenáct výher, Hanáci se z vítězství radovali dvanáctkrát. Deset utkání 

skončilo nerozhodně.  

 

Dynamu se na hřišti Olomouce výsledkově dlouhodobě nedaří. Na Andrově stadionu totiž 

v minulosti ani jednou nevyhrálo. Jihočeši mají na kontě pouze sedm remíz, ostatních devět 

zápasů prohráli. Také střelecké skóre jednoznačně hovoří pro Olomouc, která dokázala 

Dynamu na svém hřišti nastřílet šestadvacet branek a pouze devětkrát inkasovala. Na 

poslední zápas v Olomouci mají Jihočeši ale dobré vzpomínky. Loni na jaře uhráli na hřišti 

Sigmy remízu 0:0, čímž se odrazili k záchraně v lize.  

 

V letošním ročníku Gambrinus ligy se oba týmy střetly v rámci 1. kola. Na Střeleckém ostrově 

bylo v úvodu sezony k vidění velice vyrovnané utkání, které rozhodl gólem z pokutového 

kopu v 63. minutě Rudolf Otepka.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Přestože Dynamo již nemá naději na záchranu, utkání v Olomouci rozhodně nevypustí. „Je to 

ligové utkání, a i když je to poslední kolo a jsme jistým sestupujícím, tak hráči musí mít 

motivaci. Přeci jen hrají také o svojí budoucnost,“ zdůrazňuje kouč Jihočechů Pavol Švantner, 

pro kterého to bude poslední utkání na lavičce Dynama v roli hlavního kouče. „Bude to pro 

mě hořké loučení, jelikož jsem doufal, že se zachráníme. Všichni víme, že to byl pouze 

alternativní a dočasný záskok a jsem zklamaný, že se záchrana nepovedla,“ smutní. 

 

Již značně prořídlý českobudějovický kádr doznal s Jihlavou dalších dvou trhlin, jelikož čtvrtou 

žlutou kartu dostal Michal Klesa a letošní osmou Filip Rýdel. „Sestavu budeme řešit až den 

před zápasem. Lehké zranění trápí Machovce a uvidíme, jak to poskládáme. Samozřejmě se 

nabízí i nasazení některých mladých hráčů,“ přidává Švantner podrobnosti o základní 

jedenáctce pro poslední letošní duel.  

 

Do sestavy se naopak může vrátit Aleš Hanzlík, který si proti Jihlavě odpykal karetní trest. 

„Pojedou s námi i tři dorostenci. Náhradní brankář Maruška a dále Funda a Horák. K tomu 

samozřejmě ještě někteří kluci z juniorky, takže náš tým bude opravdu hodně omlazený,“ 

říká trenér s úsměvem. Na Hané se naopak nepředstaví další mladík Zdeněk Linhart, jenž ve 

čtvrtek odcestuje s národním týmem své věkové kategorie do Portugalska.  

 

Olomoucká Sigma se bude muset obejít pouze bez svého nejlepšího střelce Michala Ordoše, 

pro kterého kvůli zranění sezona skončila předčasně. Jinak by měl kouč Sigmy Martin Kotůlek 

mít k dispozici kompletní kádr včetně největších opor Zlámala, Škerleho, Hořavy či Pospíšila.    


