
 

 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
k utkání 17. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

 
FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice (sobota 23. února 2013,15:00) 

 
 
Zimní pauza je u konce a fotbalisté Dynama České Budějovice již v sobotu 23. února vstoupí 

do jarní části letošního ročníku Gambrinus ligy. Od 15:00 se představí na ostravských 

Bazalech, kde se střetnou s tamním Baníkem. 

 

Zápasy mezi Dynamem a Baníkem patří od rozdělení Československa k tradičním soubojům 

v rámci Gambrinus ligy. Jihočeši se s Ostravou v nejvyšší soutěži střetli celkem třiatřicetkrát. 

Lepší bilanci vzájemných zápasů mají fotbalisté Baníku, kteří vyhráli čtrnáct zápasů. Hráči 

Dynama se z plného bodového zisku radovali devětkrát a deset soubojů skončilo 

nerozhodně. Také střelecké skóre 34:45 hovoří výrazně ve prospěch ostravského týmu.  

 

Na hřišti Baníku se Jihočechům obecně příliš nedaří. Z šestnácti utkání vydolovali v minulosti 

pouze deset bodů za dvě výhry a čtyři remízy. Ostatních deset utkání vždy vyhrál Baník. 

V posledních sezonách mají ale fotbalisté Dynama přeci jen o něco lepší bilanci. V loňském 

zápase uhráli remízu 1:1 a dařilo se jim také v sezoně 2009/10 (výhra 1:0) a v předchozím 

ročníku 2008/09 (0:0).  

 

Zatímco Ostrava žije návratem Milana Baroše, v Českých Budějovicích po nevydařené 

přípravě nepanovala ideální nálada, která vyvrcholila odvoláním trenéra Miroslava Soukupa. 

Toho u kormidla A-týmu nahradili Pavol Švantner a Martin Vozábal. Právě dosavadní 

asistenti týmu budou mít za úkol hráče během týdne nastartovat a dostat do pohody. 

„Situace je nyní samozřejmě trochu složitější. Máme málo času na to, abychom 

dělali nějaké převratné změny. Navážeme na to, jak jsme se připravovali  

celou zimní pauzu,“ říká trenér Pavol Švantner. 

 



 

 

 

 

 

I kvůli změně na trenérském postu nechce současný hlavní trenér spekulovat nad tím, jestli 

oproti posledním přípravným zápasům dojde v sestavě k výraznějším změnám. „Sestavu 

určíme až na poslední chvíli, protože stále studujeme, co by na Baník mohlo platit. 

Samozřejmě víme, co nás bude v Ostravě čekat, ale není možné, abychom cokoliv odkládali. 

Musíme zabrat okamžitě od prvního jarního kola a musíme bojovat naplno,“ říká odhodlaně 

kouč Švantner, který bere prohru na Bazalech jako nepřípustnou: „Samozřejmě víme, že 

pokud bychom na Baníku prohráli, tak by ta naše ztráta byla již docela velká. Jedeme tam 

tedy s cílem, abychom tam urvali nějaký bodový zisk.“ 

 

Pavol Švantner také přiznal, že vliv na složení základní sestavy by mohla mít i přítomnost 

Milana Baroše. „Pokud Baroš nastoupí v základní sestavě, tak tomu můžeme nějak 

přizpůsobit naší sestavu. Nyní se ale chceme soustředit hlavně na sebe a na náš výkon, který 

v přípravě nebyl ideální,“ dodává. 

 

Právě kvůli výsledkům v přípravě pojedou Jihočeši na Bazaly jako outsider. Generálku 

s Mladou Boleslaví (1:6) sledoval mimo jiné i Martin Pulpit. Výkon Dynama mu ale asi příliš 

před vzájemným zápasem nenapověděl. „Martin Pulpit je zkušený trenér a určitě ví, že 

utkání v Ostravě bude diametrálně odlišné od toho, co jsme odehráli o víkendu v Mladé 

Boleslavi. Nezastírám, že se nám to utkání nepovedlo, ale věřím tomu, že v prvním jarním 

kole bude náš výkon zcela jiný,“ uzavírá Pavol Švantner. 

 

Jihočeši se na Bazalech představí téměř kompletní. Po operaci kotníku nebude výraznou část 

jara hrát Brazilec Sandro, ostatní hráči budou ale trenérům k dispozici. Nikdo z hráčů nemá 

ani karetní trest, se třemi kartami jsou před zápasem v ohrožení pouze Roman Lengyel, 

Jaroslav Machovec a Filip Rýdel. 

 

 


