
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 23. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Dynamo České Budějovice – FC Hradec Králové (neděle 1. dubna, 17:00) 

 

 

Poprvé letos až od 17:00 nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice v neděli doma na 

Střeleckém ostrově, kde v rámci 23. kola Gambrinus ligy přivítají aktuálně desátý celek ligové 

tabulky - FC Hradec Králové. 

 

Od vzniku samostatné české ligy v roce 1993 se týmy Dynama České Budějovice a FC Hradec 

Králové střetly v první a druhé lize celkem v devatenácti zápasech. Mírně lepší bilanci 

vzájemných soubojů mají Jihočeši, kteří dokázali osmkrát vyhrát. Pět zápasů skončilo 

nerozhodně a zbývajících šest utkání vyšlo lépe hráčům Hradce Králové. 

 

Na Střeleckém ostrově se více daří Dynamu, které má bilanci 5-2-2. Vedle vítězství ale 

Jihočeši umějí s Hradcem doma i vysoko prohrát - v roce 1996 prohráli 0:3 a v roce 2005 (2. 

liga) pak 1:3. 

 

Hradec hrál v posledních letech dlouho druhou nejvyšší soutěž. Po svém návratu mezi 

ligovou elitu Východočeši hráli s Dynamem třikrát a ani jednou neprohráli. K vidění byly dvě 

remízy a jedna výhra Hradce. Nepříjemností pro Dynamo je fakt, že proti Hradci ještě 

neskórovali. "To jen potvrzuje, že se nám proti Hradci moc nedaří. Nyní je ale nejvyšší čas, 

abychom tohle nepříjemnou sérii přerušili, abychom dali gól a vyhráli," říká trenér Dynama 

František Cipro.  

 

K vůbec poslednímu měření sil obou soupeřů došlo v rámci podzimního ligového zápasu na 

hřišti Hradce Králové. Jihočeši se tehdy prezentovali dobrou obranou a po zásluze si z 

východu Čech přivezli remízu 0:0. Chyběl tomu jen již výše zmiňovaný vstřelený gól. 

 



 

 

 

 

 

Tým Hradce Králové měl během zimní pauzy na svém kontě příjemných devatenáct bodů a 

rozhodně tak nemusel přehnaně pomýšlet na boje o záchranu v letošním ročníku Gambrinus 

ligy. V prvním jarním zápase tým sice prohrál v Liberci 3:1, ale po nečekané domácí výhře 

nad Spartou 1:0 mohlo vstup do jara hodnotit jako povedený. 

 

Pak ale přišla třízápasová série bez vstřelené branky a pouze dva získané body za remízy v 

Příbrami a na Bohemians 0:0 (mezitím hradečtí fotbalisté prohráli doma s Duklou 0:2). 

Střelecké procitnutí přišlo v minulém kole doma s Boleslaví, kdy Hradec vyhrál 2:0. 

 

Jihočeši v posledních dvou zápasech inkasovali devět branek a nyní se potřebují znovu vrátit 

na vítěznou domácí notu. "Nemáme jinou možnost než naplno bodovat. V Jablonci v poháru 

jsme zdaleka nehráli v plné síle, dost klíčových hráčů jsme šetřili. Doufám, že i díky tomu 

nastoupíme v neděli na Hradec kompletní," říká trenér Cipro. 

 

V poháru proti Jablonci se na hřiště dostali rekonvalescenti po dlouhodobém zranění 

Brezinský a Hudson, mimo hru tak zůstávají již jen Stráský a Bakala. "Úplně fit asi všichni 

ostatní nebudou, někteří mají z posledního ligového zápasu drobné šrámy, přesto ale věřím 

tomu, že s Hradcem kompletní nastoupíme," doufá budějovický trenér.  

 

Ten upozorňuje především na velmi specifickou hru Hradce na tři stopery. "Hradečtí 

důsledně brání, když nemají balon, tak se stáhnou a mají v podstatě pět obránců v řadě. 

Naopak ale mají rychlý přechod do útoku. Nic to ale nemění na tom, že v neděli chceme a 

musíme vyhrát," dodává Cipro. 


