
 

 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
k utkání 21. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

 
FK Dukla Praha - SK Dynamo České Budějovice (pátek 29. března 2013, 18:00) 

 
 
Poslední desítku zápasů letošního ročníku Gambrinus ligy zahájí fotbalisté Dynama utkáním na 

hřišti Dukly Praha. Zápas 21. kola letošní sezony nejvyšší fotbalové soutěže odehrají Jihočeši 

na stadionu na Julisce v pátek 29. března. Výkop zápasu je stanovený na 18:00. 

 

V české nejvyšší soutěži toho oba celky od rozdělení Československa zatím moc neodehrály. 

V lize se střetly v sezoně 1993/94 a pak až v loňském ligovém ročníku 2011/2012. Pokud se 

k tomu připočte i podzimní zápas v rámci letošní sezony, znamená to, že se týmy střetly 

v Gambrinus lize pouze pětkrát. Lepší bilanci mají Jihočeši, kteří dva zápasy vyhráli, dvakrát 

remízovali a pouze jednou odešli jako poražení.  

 

Venku na Julisce se Dynamo s Duklou střetlo dvakrát. V sezoně 1993/94 Jihočeši vyhráli díky 

dvěma gólům kanonýra Karla Váchy 2:1. Poslední souboj v Praze již tak úspěšný pro Dynamo 

nebyl. V srpnu roku 2011 sice začal tým vedený Jiřím Kotrbou dobře a hned od 4. minuty vedl 

1:0, když se trefil Zdeněk Ondrašek, avšak do poločasu domácí vyrovnali a následně dotáhli 

zápas do vítězství 4:2. Druhou branku Dynama vstřelil Otepka, za Duklu skóroval mimo jiné i 

Miroslav Markovič, který na jihu Čech také krátce působil. 

 

K vůbec poslednímu souboji obou týmů došlo na podzim loňského roku na Střeleckém 

ostrově, kde utkání skončilo remízou 1:1. Do vedení šli v 16. minutě domácí díky Řezníčkovi, za 

hosty srovnával po hodině hry Jan Vorel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Od podzimního zápasu uplynulo hodně času a výrazně se změnilo i postavení obou celků 

v tabulce. Především Jihočeši budou mít v závěru sezony hodně starostí, protože jsou 

v tabulce až na posledním šestnáctém místě. Vhod jim proto přišla dvoutýdenní přestávka. 

„Co se týká reprezentační pauzy, tak ten první týden jsme využili k dotrénování a vyléčení 

drobných šrámů. Někteří hráči měli také určitý tréninkový deficit a ten týden trénování nám 

přišel vhod. Týden byl kvalitní, trénovali jsme v plném počtu. Tento týden již samozřejmě 

směřuje k pátečnímu zápasu na Dukle. Chyběl nám pouze Edgar Malakyan, který byl 

s reprezentací,“ říká trenér Dynama Pavol Švantner. 

 

Na zápas na Julisce se chtějí Jihočeši pečlivě připravit. „Dukle se samozřejmě od začátku týdne 

věnujeme. Sledovali jsme nějaká videa a zároveň jsme hráčům již ukazovali, jakou hrou 

bychom se chtěli na Dukle prezentovat. Hráči teď budou mít několik málo dnů na to, aby 

informace od nás vstřebali a aby věděli, co mají na Dukle hrát,“ říká Švantner, který si 

uvědomuje, že páteční soupeř Dynama je v jiném rozpoložení než jeho tým: „Dukla je na rozdíl 

od nás v pohodě. Hraje v horní polovině tabulky a může hrát v klidu. Hrají kvalitní kombinační 

fotbal plný přihrávek, takže nás nečeká nic lehkého. Naše situace nám ale jasně velí ve všech 

zápasech usilovat o to, abychom naplno bodovali.“ 

 

Pozitivem pro kouče Dynama je, že bude mít k dispozici kompletní kádr. K dispozici bude po 

zlomenině kotníku i Brazilec Sandro. „Sandro ten poslední týden trénuje již na sto procent bez 

jakýchkoliv úlev. Střídali jsme přírodní trávu, umělou trávu a také fitness a Sandro zvládnul vše 

jako ostatní hráči, takže k zápasu na Dukle je plnohodnotně připravený,“ dodává Švantner, 

který zatím tají složení základní sestavy: „Sestavu stále řešíme a snažíme se jí doladit. Uvidíme, 

jak tým nakonec před zápasem poskládáme. Rozhodneme se až těsně před zápasem.“ 


