
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 1. kola Gambrinus ligy 2012/2013 
 

SK Dynamo České Budějovice – SK Sigma Olomouc (sobota 28. července, 19:00) 

 

 

První utkání sezony 2012/2013 je tu. Fotbalisté Dynama České Budějovice vstoupí do nového 

ročníku Gambrinus ligy domácím utkáním se Sigmou Olomouc, které startuje na Střeleckém 

ostrově v sobotu v 19 hodin.  

 

Vzájemné duely obou rivalů jsou většinou vyrovnané. V posledních pěti letech Sigma zvítězila 

čtyřikrát, Dynamo třikrát a tři byly i remízy. I celková bilance je poměrně vyrovnaná. Mírně 

navrch má Olomouc, která z 32 zápasů dvanáctkrát vyhrála, desetkrát se body dělily a 

desetkrát se radovali Jihočeši.  

 

Loni Olomouc dobyla Střelecký ostrov, když ve 4. kole otočil vývoj z 1:0 na 1:2 dvěma ránami 

z dálky Marek Heinz. Hanáci tehdy zvítězili na jihu Čech po dlouhých sedmi letech. Druhý 

vzájemný souboj loňského ročníku skončil na Andrově stadionu bez branek, čímž se natáhla 

série Dynama, které v Olomouci ještě nikdy nevyhrálo. 

 

 V přípravě se Sigmě dařilo střídavě. Z celkového počtu dvanácti duelů třikrát vyhrála 

(Napajedla, Jalubí, Željezničar Sarajevo), pětkrát remizovala (Žilina, Slovan Bratislava, Trnava, 

Brno, Pandurii) a čtyřikrát prohrála (Spartak Myjava, Admira Vídeň, Nitra, Bursaspor). Právě s 

tureckým Bursasporem Olomouc prohrála generálku 1:3. Nejlepším střelcem Hanáků v 

přípravě byl Michal Doležal s pěti zásahy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kádr Sigmy nedoznal v létě žádného velkého převratu. Do mužstva se vrátil střelec Michal 

Hubník, přišel další forvard Doležal. Obranné řady vyztužil rus Golban, přišel i středopolař 

Šindelář. Opačným směrem Olomouc nejvíce utrpěla koncem kariéry stopera Radima Kučery. 

Nabitý útok opustili Jirouš a Varadi. Změna proběhla i na trenérské pozici, Petra Uličného 

nahradil Roman Pivarník. 

 

V řadách Jihočechů už panuje ligová nálada. „V kabině už je to cítit. I tréninky jsou 

přizpůsobené blížícímu se startu,“ přiznal kouč Dynama František Cipro. Českobudějovický 

trenér si je vědom kvalit sobotního soupeře. „Z klubu vychází spousta sebevědomých cílů, ať 

už to jsou poháry nebo dokonce titul. My víme, že nás čeká těžký soupeř. Olomouc má 

kvalitní tým, dobře poskládaný a se širokým kádrem. Víme, do čeho jdeme, viděli jsme jejich 

zápas v Superpoháru s Libercem,“ naráží jihočeský stratég na poslední zápas Hanáků, ve 

kterém porazili úřadujícího mistra 2:0. 

 

Olomouc si pochvaluje, že má lehký los. „Asi do toho počítají i zápas u nás. Doufám, že se 

kluci vyhecují a duel zvládnou,“ věří. Cipra trápí dlouhodobá zranění některých hráčů. „Lehká 

zranění jsou již pryč. Nadále nám chybějí Machovec, Bakala a Javorek, jehož absence mě mrzí 

nejvíc,“ smutní českobudějovický kouč. 

 

Cíl Jihočechů pro první utkání nové sezony je jasný. „Chceme vyhrát! Do prvního domácího 

zápasu nové sezony snad ani nemůžeme jít s ničím jiným. Ať hrajeme s Olomoucí nebo se 

Spartou,“ zdůrazňuje. „Utkání se bude nějak vyvíjet a po zápase nakonec můžeme bod brát, 

ale před zápasem určitě chceme vyhrát.“ O sestavě má trenér Dynama prakticky jasno. „Ze 

dvou otazníků už mi zbyl jen jeden. Generálka o tom moc nerozhodla, velké množství střídání 

hodně ovlivnilo hru. Na jakém místě váhám, však říkat nechci,“ uzavírá Cipro s drobnou 

nejistotou v základní jedenáctce.  

 

  


