
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 15. kola Gambrinus ligy 2010/2011 
 

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice (7. listopadu 2010, 17:00) 

 

 

První polovinu letošního ročníku Gambrinus ligy zakončí fotbalisté Dynama České Budějovice 

v Olomouci, kde v rámci 15. kola nastoupí proti domácí Sigmě. Výkop zápasu mezi třetím a 

sedmým týmem ligové tabulky je stanoven na neděli 7. listopadu v 17:00.  

 

Od rozdělení Československa se oba týmy střetly v nejvyšší soutěži již šestadvacetkrát. Vzájemný 

bilance ligových soubojů je zcela vyrovnaná. Devět utkání totiž vyhráli Jihočeši, desetkrát se 

radovali hráči Sigmy a zbývajících devět zápasů skončilo nerozhodně. O vyrovnanosti vzájemných 

duelů vypovídá také skóre 33:34. 

 

Vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů mají oba týmy i z loňské sezony. Podzimní zápas na 

Andrově Stadionu v Olomouci vyhráli domácí 2:0 a jarní odveta vyzněla naopak lépe pro 

Jihočechy, kteří doma na Střeleckém ostrově vyhráli gólem Volešáka z 86. minuty hry 2:1. 

 

Jihočechům se na olomouckém Andrově stadionu historicky vůbec nedaří. V dosavadních třinácti 

zápasech Dynamo v Olomouci v první lize nikdy nevyhrálo a na konto si připsalo pouze šest 

nerozhodných výsledků. Budějovický tým na Hané bodoval naposledy v dubnu roku 2009, když 

s domácím celkem remízoval 1:1. 

 

V dosavadním průběhu sezony nepodávali Jihočeši na hřištích soupeřů nijak oslnivé výkony, 

k obratu došlo v pohárovém zápase v Teplicích, kde tým Jaroslava Šilhavého vyhrál překvapivě 

1:0. „Oproti domácím jsme dokonce nenastoupili v nejsilnějším složení, a přesto jsme tam 

odehráli naprosto vyrovnanou partii, která nás přiblížila postupu do čtvrtfinále,“ pochvaluje si 

budějovické trenér. 

 

 



 

 

 

 

 

Přestože jsou Teplice velmi silným týmem, v neděli čeká na Dynamo pravděpodobně ještě 

zdatnější soupeř, který se drží v těsném závěsu za Spartou na třetím místě ligové tabulky. 

„Olomouc hraje především doma velice útočně. Má rychlé hráče, kteří jsou silní na míči a hodně 

se tlačí do zakončení. Nebezpeční jsou i krajní obránci, kteří hodně podporují ofenzivu týmu,“ 

říká Šilhavý, který očekává, že domácí dají do zápasu všechny svoje síly: „Olomouc bude chtít 

určitě odčinit poslední ligovou porážku ze hřiště Hradce Králové.“ 

 

O fotbal v Olomouci je nyní velký zájem a Jihočechy tak na Andrově stadionu čeká bouřlivé 

prostředí. „Díky dobrým výsledkům chodí na fotbal v Olomouci hodně diváků, takže i z toho 

pohledu nás nečeká nic jednoduchého,“ přikyvuje kouč Dynama, který ale pevně věří, že se jeho 

týmu ještě před koncem podzimní části sezony podaří uhrát nějaké body. „V posledních třech 

podzimních zápasech nás čekají silní soupeři. Chceme ale určitě bodovat, protože každý získaný 

bod se nám bude určitě na jaře hodit,“ dodává Šilhavý. 

 

Před zápasem v Olomouci se částečně také vyprázdnila marodka a trenér Dynama tak bude mít 

v neděli z čeho vybírat. „Na marodce zůstává dlouhodobě zraněný Leština a do konce týdne 

nebude k dispozici ani David Horejš. Mezi zraněné sice přibyl opakovaně Nitrianský, avšak ostatní 

hráči jsou v pořádku. K dispozici je i Petr Benát, který minulý týden odehrál padesát minut za 

béčko. Uvidíme, zda se objeví v nominaci, protože mu stále ještě chybí po dlouhém zranění herní 

praxe,“ dodává na závěr Jaroslav Šilhavý. 


