
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 5. kola Gambrinus ligy 2010/2011 
 

SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové (15. srpna 2010, 17:00) 

 

 

Fotbalisté Dynama České Budějovice prožili úspěšný start do nového ligového ročníku. Po 

čtyřech zápasech s ambiciózními týmy mají na svém kontě šest bodů za výhru a tři remízy. 

V neděli 15. srpna je doma na Střeleckém ostrově čeká další výzva, na jih Čech přicestuje 

nováček z Hradce Králové, který se v ligové soutěži v Českých Budějovicích představil naposledy 

v září roku 2005. 

 

Od vzniku samostatné české ligy v roce 1993 se týmy Dynama České Budějovice a FC Hradec 

Králové střetly v první a druhé lize celkem v šestnácti zápasech. Mírně lepší bilanci vzájemných 

soubojů mají Jihočeši, kteří dokázali osmkrát vyhrát. Tři zápasy skončily nerozhodně a zbývajících 

pět utkání vyšlo lépe hráčům Hradce Králové. 

 

Na Střeleckém ostrově většinou dominovali Jihočeši. Pamětníci si ale jistě také vzpomenou na 

dvě utkání, které na jihu Čech skončili nepříjemnou porážkou. V dubnu roku 1996 Dynamo 

prohrálo vysoko 0:3 a neslavně skončilo také vůbec poslední utkání na Střeleckém ostrově v září 

roku 2005, kdy v druholigovém souboji vyhrál Hradec 3:1. 

 

Fotbalisté Hradce Králové hráli první ligu naposledy v roce 2002, takže v posledních letech nemají 

prakticky žádné zkušenosti s nejvyšší soutěží. Papírovým favoritem utkání na jihu Čech tak budou 

fotbalisté Dynama. „Čtyřikrát za sebou jsme neprohráli, a když k nám nyní přijede nováček z 

Hradce Králové, tak veřejnost bude očekávat jasnou záležitost a naší výhru. Tak to ale 

samozřejmě nebude. Hradec se nechová jako typický ligový nováček, což také potvrdil v prvním 

zápase proti Spartě,“ zvedá varovně prst trenér Dynama Jaroslav Šilhavý. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nic na tom nemění ani skutečnost, že po senzační výhře nad Spartou se stroj jménem Hradec 

Králové trochu zadrhl. „Teď mají výsledky sice horší, ale přesto nás čeká nepříjemný soupeř. Mají 

několik rychlých běhavých hráčů, mají svůj zaběhnutý způsob hry a jsou jako tým dlouho 

pohromadě,“ vypočítává Šilhavý hlavní přednosti Východočechů. Za nejnebezpečnější hráče 

soupeře pak trenér Dynama označuje reprezentanta do jednadvaceti let Václava Pilaře, Tomáše 

Rezka nebo syna slavného otce Pavla Černého. „Právě tihle hráči jsou v ofenzivě velmi 

nebezpeční a na ně si musíme dát velký pozor,“ říká Šilhavý. 

 

Cíle Jihočechů jsou ale před zápasem s Hradce Králové jasné. „Nečeká nás sice nic jednoduchého, 

ale hrajeme doma, budeme chtít být aktivní a chceme určitě vítězství a tři body,“ říká rezolutně 

kouč Jihočechů. Do nedělního zápasu s Východočechy nastoupí fotbalisté Dynama asi v podobné 

sestavě jako v minulých utkáních. „Některé lehce zraněné hráče z minulého zápasu v Teplicích 

máme, ale já bych o tom nechtěl moc mluvit. Věřím, že se všichni stihnout dát do neděle do 

pořádku,“ dodává Šilhavý, který má navíc velkou radost, že jsou zcela fit i útočníci Stráský 

s Klavíkem: „Oba půjdou hrát v sobotu dopoledne za béčko.“ 

 

Přestože je Hradec ligovým nováčkem, neobává se lodivod Dynama, že by museli jeho svěřenci 

hrát celý zápas do plných a do zatažené obrany soupeře. „Hradec je tým, který k nám přijede 

hrát fotbal. Určitě nebudou betonovat a bude k vidění zajímavý ofenzivní fotbal. Pevně věřím, že 

příchozí diváci budou po zápase odcházet spokojeni,“ dodává na závěr Jaroslav Šilhavý. 

 

 


