
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 6. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Dynamo České Budějovice – FC Baník Ostrava (neděle 30. 8. 2009, 17:00) 
 

 
Fotbalisté Dynama České Budějovice se budou snažit v neděli od 17:00 přerušit nepříjemnou 

třízápasovou sérii porážek během úvodu letošní sezony Gambrinus ligy. V rámci 6. kola nejvyšší 

soutěže je na Střeleckém ostrově ale čeká silný soupeř – FC Baník Ostrava. 

 
Fotbalisté Baníku mají po pěti odehraných kolech na svém kontě osm prvoligových bodů a 

v tabulce jim patří sedmá příčka. Tým začal domácím vítězstvím nad Příbramí 2:1, které 

v devadesáté minutě zajistil Martin Lukeš. Ve druhém kole pak v atraktivním duelu v Olomouci 

remízovali Ostravští 0:0 a když pak tým Miroslava Koubka doma díky gólu Roberta Zehera porazil 

i Plzeň 1:0, dalo se z pohledu Baníku hovořit o dobrém vstupu do sezony. V následujícím zápase 

ale Slezané prohráli na půdě rozjetého Jablonce 2:1 (jediný gól Baníku dal Mario Lička) a ve 

vůbec posledním ligovém utkání pak tým pouze remízoval doma s Brnem 1:1, když se do 

střelecké listiny zapsal opět Mario Lička. 

 
Ostravský Baník patří k tradičním soupeřům Dynama v rámci nejvyšší soutěže. Od roku 1993 se 

oba celky střetly v první lize již šestadvacetkrát. Lepší bilanci vzájemných utkání mají fotbalisté ze 

Slezska, kteří zaznamenali jedenáct výher a sedm proher. Zbývajících osm zápasů skončilo 

nerozhodně. Na domácím hřišti se Dynamu proti Baníku relativně daří, i hráči ostravského celku 

ale na jihu Čech několikrát vyhráli, naposledy v sezoně 2004/05, kdy jedinou branku zápasu 

zaznamenal Lukáš Magera. 

 
Nedělní boj ale přinese bezesporu zajímavý duel. Hosté si budou chtít vylepšit bodové skóre a 

Dynamu bude chtít zároveň zapomenout na nezdary posledních zápasů. „Baník je silný tým, ale 

to my jsme také. V tom zápase narazí kosa na kámen a uvidíme, kdo bude v danou chvíli lépe 

připravený,“ říká budějovický trenér Pavel Tobiáš. 

 

 



 

 

 

 

 

Kouč Dynama si je před výkopem zápasu vědom neoddiskutovatelné síly soupeře. „Baník je 

kombinace obrovské zkušenosti v podobě Baránka, Bolfa nebo Lukeše a mladých hráčů jako je Zeher, 

Mičola a další. Jako tým jsou velmi rychlí, konstruktivní a ve výborné formě hrají například Zeher 

s Ličkou,“ vyjmenovává Tobiáš, jenž by rád navázal na výkon z posledního domácího zápasu. 

„Vyjdeme ze zápasu se Slavií, kde jsme se ujistili, že se dá hrát prakticky s kýmkoliv.“ 

 
Zlepšenou náladu může mít také Pavel Tobiáš díky skutečnosti, že se mu před zápasem s Baníkem 

zcela vyprázdnila marodka týmu. „Celý kádr je již kompletně k dispozici. Do plného tréninku se 

zapojili všichni tři marodi a dají se tedy v základní sestavě očekávat nějaké změny,“ naznačuje Tobiáš, 

který ale nechce nijak předjímat o finálním složení základní jedenáctky. „Sedláček se Stráským jsou v 

plné kondici a jsou bez problémů připraveni zvládnout určitou část zápasu. Ještě se musíme 

rozhodnout, zda to bude od začátku nebo až v průběhu hry. Nejhůře na tom byl Horejš, jehož 

výpadek po svalovém zranění byl největší.“ 

 
Letošní ročník Gambrinus ligy má za sebou sice již pět kol, pro Dynamo ale sezona po těžkém losu dle 

slov Tobiáše začíná až domácím utkáním s Baníkem. „Podle tohoto zápasu poznáme, o co vlastně 

budeme letos hrát. Pokud ten zápas zvládneme, tak se budeme tabulkou šplhat nahoru. Pokud ne, 

tak to bude samozřejmě velmi nepříjemné. V dalších zápasech bychom museli bojovat o to, abychom 

se zase vyhrabali ze spodních pater tabulky,“ krčí rameny trenér, který doufá, že se letos poprvé 

dočká se svým týmem před domácím publikem výhry: „Předchozí dva domácí zápasy měly vysokou 

sportovní kvalitu a chyběl tomu jen výsledek. Teď budu u hráčů apelovat na to, aby podali podobné 

výkony, a do třetice se už výsledek určitě dostaví.“ 

 
I samotní hráči Dynama před zápasem věří, že tým jako celek konečně výsledkově zabere a připíše si 

na konto tři body za vítězství. „Doufám, že do zápasu s Baníkem půjdeme s úplně jiným odhodláním 

než naposledy v Liberci. Vzniklá situace nám velí zvítězit a já doufám, že se nám to podaří,“ říká před 

zápasem Petr Benát. 

 
Na velmi kvalitní ofenzivu soupeře ale upozorňuje velezkušený stoper Tomáš Hunal: „Krajní záložníky 

mají velmi rychlé a ve středu mají pak zkušeného Lukeše. Celá jejich záloha je velmi kvalitní, a když se 

k nim přidá útočník Zeher, tak mají velmi silnou ofenzivu.“ 


