
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 3. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Dynamo České Budějovice – SK Sigma Olomouc (neděle 14. srpna, 17:00) 

 

 

Dva zápasy, nula bodů, skóre 4:8. Takový pohled na tabulku po dvou kolech si žádný 

fanoušek českobudějovického Dynama určitě nepředstavoval. Úvod soutěže se Jihočechům 

vůbec nepovedl. Že by se mohlo blýskat na lepší časy, prokázali fotbalisté Dynama ve středu, 

kdy v pohárovém utkání vyhráli ve Vlašimi 3:0. O letošní první ligové body se České 

Budějovice poperou v neděli od 17 hodin, kdy doma na Střeleckém ostrově přivítají Sigmu 

Olomouc. 

 

Sigma Olomouc patří mezi tradiční účastníky nejvyšší soutěže a tomu také odpovídá počet 

vzájemných zápasů, které oba týmy odehrály. Oba týmy proti sobě nastoupily třicetkrát a 

bilance vzájemných soubojů je téměř vyrovnaná. Jihočeši dokázali desetkrát vyhrát, devět 

utkání skončilo nerozhodně a jedenáctkrát se radovali hráči Olomouce. 

 

Doma na Střeleckém ostrově mají výrazně lepší bilanci fotbalisté Dynama, kteří dokázali z 

patnácti zápasů vyhrát hned deset. Tři utkání skončily smírně a jen dvakrát se na jihu Čech 

radovali hráči Olomouce. V posledních pěti utkáních dokázala Olomouc v Budějovicích uhrát 

pouze bod v sezoně 2008/09. Poslední vzájemný souboj se hrál na Střeleckém ostrově 

v květnu letošního roku, Jihočeši díky gólu Fernanda Hudsona vyhráli 1:0. 

 

Tým Dynama po dvou ligových prohrách se Spartou a Duklou odcestoval ve středu do 

Vlašimi, kde se střetl v rámci poháru Ondrášovka Cup s druholigovou Vlašimí. Tu Jihočeši po 

dobrém výkonu porazili 3:0.  

 

 

 



 

 

 

 

 

„Výhra 3:0 nad ambiciózním druholigovým týmem na jeho hřišti je určitě výborná. Podle 

šancí to byl zápas spíše tak na výsledek 3:7. Dopředu nám to hrálo znovu velmi dobře. 

Vytvářeli jsme si šance a ve druhém poločase jsme měli snad tři nebo čtyři stoprocentní 

šance, které jsme ale nedokázali proměnit. Nicméně je třeba ale říci, že Vlašim měla také tři 

gólové šance, a kdyby jednu z nich dokázala proměnit, zápas mohl vypadat úplně jinak,“ řekl 

k zápasu trenér Dynama Jiří Kotrba, který si sice pochvaluje ofenzivu týmu, výhrady však má 

ke hře defenzivní formace. Právě hru obrany chce trenér týmu stále zlepšovat: „Od Sparty a 

Dukly jsme dostali čtyři góly, protože tyhle ligové týmy dokázaly využít chyb v naší defenzivě. 

To se Vlašimi v poháru nepodařilo.“ 

 

Přestože je Sigma Olomouc silný soupeř, trenér Dynama nebere nic jiného než tři body. 

„Samozřejmě nás nečeká lehké utkání, ale pokud chceme mít v lize klid, tak doma prostě 

musíme porážet každého. Jsme rádi, že máme za sebou zápas se Spartou a já osobně jí od 

teď opět fandím. Přeju si, aby jí forma vydržela a aby na hřištích soupeřů pravidelně 

vyhrávala,“ říká budějovický trenér. 

 

Před zápasem s Olomoucí se trenéru Dynama začala pomalu vyprazdňovat marodka. „Plně 

k dispozici je již Sandro, který si zahrál posledních dvanáct minut v poháru a počínal si velmi 

dobře. Zdravý je již také obránce Halama. Normálně s týmem již trénuje i Hudson, ten má ale 

ještě pokyn nechodit do soubojů, aby se neporanil operované rameno,“ vypočítává trenér 

Kotrba. Přestože v dosavadních dvou kolech dostal brankář Kučera osm branek, trenér 

neuvažuje o tom, že by udělal změnu mezi tyčemi: „Proti Olomouci nastoupí normálně Pavel 

Kučera, za inkasované góly nemohl.“ 


