
 

 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
k utkání 24. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

 
SK Dynamo Č. Budějovice – FK Baumit Jablonec (pátek 19. dubna 2013, 18:00) 

 
 
Zápas o poslední naději. Tak by se dalo nazvat utkání, které v pátek vpodvečer čeká fotbalisty 

Dynama České Budějovice. Ti v rámci zápasu 24. kola Gambrinus ligy přivítají na domácím 

hřišti celek FK Baumit Jablonec. Úvodní výkop je stanovený na tradičních 18:00.  

 

Týmy Dynama České Budějovice a Baumitu Jablonec se po rozdělení Československa v 

samostatné české lize utkaly zatím jednatřicetkrát. Lepší bilanci mají z těchto utkání 

Severočeši, kteří mají na svém kontě patnáct výher. Desetkrát se radovali hráči Dynama a šest 

utkání skončilo nerozhodně. Také střelecké skóre z pohledu Dynama 31:46 jasně hovoří ve 

prospěch fotbalistů Jablonce.  

 

Doma na Střeleckém ostrově mají fotbalisté Dynama bilanci vzájemných zápasů výrazně 

pozitivnější. V dosavadních patnácti duelech se hned devětkrát radovali z výhry a ve třech 

zápasech si připsali alespoň bod za remízu. Severočeši vyhráli tři utkání. Právě poslední zápas 

na Střeleckém ostrově ale Dynamu vůbec nevyšel. V rámci podzimní části loňské sezony totiž 

Jihočeši doma prohráli potupně 1:5, když tři góly zaznamenal superkanonýr David Lafata. 

 

Také poslední vzájemný souboj, který se odehrál na podzim loňského roku, vyzněl nejlépe pro 

Davida Lafatu. Dynamo od 11. minuty vedlo v Jablonci díky brance Řezníčka 1:0, jenže David 

Lafata dvěma góly zápas otočil a Jablonec tak v domácí Chance Areně vyhrál nad Jihočechy v 

poměru 2:1. V zápase byl vyloučený Tomáš Řepka, pro kterého to byl poslední zápas 

v budějovickém dresu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situace Dynama je před pátečním zápasem naprosto jasná. Pokud si chce klub zachovat 

alespoň teoretickou naději na záchranu, musí Jablonec porazit. „Poslední dobou jsme si říkali 

hodně často, že nás čeká důležitý zápas o všechno. Bylo to zápas od zápasu a pořád se to 

opakovalo. Teď jsme ale již v situaci, kdy už žádné "příště" prostě nebude. Víme, že páteční 

zápas s Jabloncem je pro nás v podstatě nejklíčovějším zápasem jara,“ říká trenér Dynama 

Pavol Švantner.  

 

Kouč Dynama nevidí ani žádnou výhodu v tom, že Jablonec v minulém kole prohrál velkým 

rozdílem na hřišti Dukly Praha. „Ten výsledek pro nás v žádném případě výhodnější nebude. 

Byli bychom radši, kdyby Jablonec na Dukle 5:1 vyhrál. Mohli by být v pohodě a dost možná 

ukolíbaní dobrým výsledkem. U nás by pak něco mohli podcenit. Takhle se naopak budou chtít 

za výsledek na Dukle rehabilitovat,“ říká Švantner. Jediné pozitivum zápasu pro Dynamo tak 

bude v tom, že v Jablonci už nepůsobí David Lafata, který to na svůj bývalý klub vždy dobře 

uměl: „V posledních zápasech skoro vždy platilo, že nás Lafata porazil prakticky sám. Kéž by 

tentokrát platilo, že bez Lafaty jim to vrátíme. Samozřejmě si musíme dát pozor na jejich velice 

kvalitní ofenzivu, přesto ale věříme, že tentokrát to už prostě určitě vyjde. Musíme vyhrát, i 

kdyby měl Jablonec v sestavě tři Davidy Lafaty.“ 

 

Trenéři Dynama budou moci v zápase využít prakticky kompletní kádr. „Určitě je dobře, že se 

po karetním trestu vrací náš klíčový hrát Roman Lengyel. Druhý stoper Mkoyan ale nyní 

momentálně zcela zdravotně v pořádku a nad jeho startem visí otazník. Ostatní hráči jsou v 

pořádku a měli by být k dispozici,“ vypočítává Švantner, který zatím nemá v hlavě konkrétní 

zahajovací sestavu: „O složení základní jedenáctky se rozhodneme patrně až v den zápasu, 

každopádně budeme chtít vycházet z toho pozitivního, co se v naší hře dalo v posledních 

týdnech najít.“ 


