
Vyjádření družstva KK Hvězda Trnovany k události v průběhu a po skončení 

utkání KK Hvězda Trnovany – Sokol Duchcov, konaného dne 23.1.2016 

 

V první řadě je potřeba zmínit jasná, dle našeho názoru, nezvratná fakta: 

1. Soutěž, kterou hrajeme, se hraje na 120 hodů sdružených, nikoli na 122 hodů nebo něco 

kolem 120 hodů apod. To, že hráč Valeš odehrál o 2 hody více je jasné a tuto skutečnost 

nevyvracel ani jeden ze soupeřů (viz zápis o utkání). Chybně zaznamenané hody jsou 

evidentně vidět na výtisku z tiskárny z dráhy č. 2 a z dráhy č. 3 (máme k dispozici nejen kopie, 

ale i originály výtisků hráče Valeše a pro porovnání i originály všech ostatních výtisků výkonů 

ostatních hráčů).     

 

2. Kuželky hrajeme pro zábavu, ale je jasné, že každý chce vyhrávat. Je ale potřeba mít na 

paměti vždy čest, fair play, dokonce i základní lidskou slušnost. To vše jsem po skončení 

utkání bohužel u družstva Sokola Duchcov nezaznamenal a bylo to pro mě obrovským 

zklamáním. Nemá to sice vliv na výsledek utkání a asi ani na rozhodnutí příslušného orgánu 

ČKA, ale takto by se kuželkáři k sobě chovat neměli. Kdyby byla situace opačná a jasná tak, 

jak to bylo v tomto případě, sám bych rozhodčího vyzval k opravě zápisu s odůvodněním, že 

z takto získaného bodu by náš tým rozhodně radost neměl. To, co jsem se však dozvěděl od 

hráčů a lidí, kterých jsem si doposud vážil, to mě skutečně překvapilo.      

 

3. Vedoucí družstva Sokol Duchcov Jakub Dařílek v zápise o utkání vědomě lhal v tom, že nikdo 

neobsluhoval hrací automaty a nekontroloval ústřižky. Technický dozor zajišťují v průběhu 

utkání hráči našeho družstva + náhradník tak, že většinou 1 nebo 2 hráči, kteří právě nehrají 

nebo se nepřipravují ke hře, provádí uvedenou činnost. Jinak to na ústecké kuželně, kterou si 

k utkání 2. KLM pronajímáme od místního oddílu TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, zařídit 

neumíme a jsme přesvědčeni o tom, že takto zajištěný technický dozor je naprosto 

dostačující. Tuto skutečnost mohou potvrdit, myslím, všichni ostatní účastníci 2. KLM skupiny 

A, kteří s námi každoročně soupeří. Součástí činnosti technického dozoru je i ta činnost, že po 

skončení hry na dráze odtrhnou z tiskárny výtisk zaznamenaného výkonu hráče na dráze a 

tento předají pak na stolek rozhodčímu. Zda provádí rozhodčí kontrolu hned nebo kdy a 

jakým způsobem, to je dle našeho názoru na něm.  Termín pomocný rozhodčí v tomto 

případě neznáme, protože na ústecké kuželně jsou výkony hráčů zapisovány automaticky 

tiskárnami nikoli ručně zapisovateli (v pravidlech je jako pomocný rozhodčí uveden 

zapisovatel). Jak je uvedeno výše, vedoucí družstva Sokol Duchcov v zápise o utkání spornou 

situaci ohledně chybně zaznamenaných hodů hráče Valeše nikterak nekomentuje a vyjadřuje 

se pouze k věcem nepodstatným a nesmyslným, jako je např. zpochybnění pravosti výtisků 

z tiskáren (nazváno Jakubem Dařílkem jako ústřižky ….). Tímto prohlášením se náš tým cítí 

jasně a hluboce poškozen, neboť nás vedoucí soupeřova týmu vlastně neprávem nařkl z toho, 

že podvádíme! Toto jeho prohlášení zcela odmítáme, je nesmyslné, urážející a zcela lživé. 

 

 

 



 Podrobný popis situace v průběhu a po skončení utkání: 

Podotýkám, že jsem proti hráči Valešovi hrál a měl jsem na drahách svých starostí dost, takže 

situace v průběhu utkání mám popsané pouze zprostředkovaně od mých spoluhráčů. 

Dle vyjádření mých spoluhráčů si nezaznamenání skutečného 20. hodu hráče Valeše nikdo 

nevšiml a hod č. 20 byl tedy zaznamenán jako druhý hod č. 19 (hod č. 19 a hod č. 20 a u nich jsou 

zaznamenány sražené kuželky – v obou těchto případech 1 kuželka a tím byla uzavřena celá devítka). 

Z uvedeného pak vyplývá, že označený hod na výtisku jako hod č. 20 by měl mít pořadové číslo 21 a 

takto by to mělo pokračovat až k hodu označenému jako č. 29, který byl ve skutečnosti hodem 30. a 

tím pádem na uvedené dráze posledním. Hod označený jako č. 30 byl ve skutečnosti hodem 31. (bylo 

shozeno 7 kuželek), který měl být rozhodčím vymazán. Vzhledem k tomu, že se jedná o hru do 

dorážky, nebylo to na výtiscích z tiskárny jasně patrné (jak by to bylo v případě, že by v dorážce hráč 

hodil např. 8 a pak 7, to by bilo do očí …). Skutečnost, že si toho problému se skákajícími hody hráče 

Valeše ihned v prvním případě nikdo nevšiml je pochopitelná z toho důvodu, že s takovými hody a 

takovou situací jsme se ještě nikdy na kuželně  v Ústí nad Labem nesetkali.  

Na druhé dráze (v reálu dráha č. 1) v hodu č. 58 se situace opakovala, koule přeskočila 

fotobuňku zaznamenávající hody, toho si všiml v té době technický dozor Miroslav Šnejdar, upozornil 

rozhodčího a na jeho pokyn, po krátké technické konzultaci s dalším technickým dozorem Milanem 

Stránským (asi náš nejzdatnější technik …) hod č. 58 dopsal manuálně na automatu. Sražené kuželky 

již zaznamenány byly. Na výtisku z tiskárny to vypadá tak, že je jakoby zapsán 2 x hod č. 58, ale ten je 

pak opakovaně zapsán do hodu č. 59 bez připočtení dalších kuželek v celkovém součtu (tedy vše OK).   

Na třetí dráze (v reálu dráha č. 3) došlo opětovně k situaci, kdy koule hráče Valeše přeskočila 

fotobuňku v 86 hodu (zaznamenán jako druhý 85. hod). Toho si však opět nikdo z technického dozoru 

ani rozhodčí nevšiml (zda si toho všimli hráči Duchcova, to nebudeme komentovat ….) a opětovně 

tedy tento hod č. 86 byl zaznamenán jako druhý hod č. 85. Hráč Valeš tedy na této dráze odehrál 

opět 31 hodů a poslední hod tedy již neměl hrát a zaznamenané 3 kuželky, které tímto hodem srazil, 

měly být rozhodčím vymazány. Paradoxně ale došlo k situaci, kdy koule přeskočila fotobuňku na této 

dráze i posledním hodem (dle automatu 30., dle skutečnosti tedy již 31.), toho si všiml opět Miroslav 

Šnejdar a na pokyn rozhodčího hod manuálně doplnil.  

Na poslední dráze hráče Valeše (v reálu dráha č. 4) došlo k obdobné situaci hned dvakrát, a to 

konkrétně v hodech č. 107 a 110. V prvním případě na pokyn rozhodčího doplňoval hod Šnejdar, ve 

druhém případě Stránský. Na dráze tak vše sedí tak, jak má.  

Resumé: ASK, tiskárny a software zaznamenal skutečný hod č. 20 a skutečný hod č. 86 jen v počtu 

poražených kuželek a v jejich celkovém součtu, avšak přeskočením fotobuňky na počítání hodů tyto 

právě byly označeny jako druhé hody 19 a 85 (měly být však správně označeny jako hod č. 20 a 86). 

Shrnutí situace ze hry hráče Valeše: 

Na 1. dráze (dráha č.2) neopravoval nikdo = odehrál 31 hodů a posledním hodem sražených 7 kuželek 
mělo být odečteno. 
Na 2. dráze (dráha č.1) jednou opravoval Šnejdar = vše správně. 
Na 3. dráze (dráha č.3) jednou opravoval Šnejdar, ale jednou (85. hod) jsme si toho nevšimli = 
odehrál 31 hodů a posledním hodem sražené 3 kuželky měly být odečteny. 
Na 4. dráze (dráha č.4)  jednou opravoval Šnejdar a jednou Stránský = vše správně. 
 
Stav na sety tedy měl zůstat stejný – 2:2, ale celkový výkon hráče Valeše měl být o 10 kuželek nižší, 
tedy 553 a tím pádem bod pro družstvo měl získat hráč Trnovan Koubek, který svým výkonem 560 



hráče Valeše porazil. Výsledek utkání tedy měl být 5:3 pro Trnovany. V námitce do zápisu o utkání 
jsem uvedl, že rozhodčí si všiml všech hodů hráče Valeše, ale to se později ukázalo jako mylné, proto 
tímto tento názor opravuji. Rozhodčí si toho nevšiml a reagoval až na upozornění technického 
dozoru, tedy našich hráčů Šnejdara a Stránského.  
 

Po utkání probíhalo vše standardním způsobem. Stránský kontroloval výtisky z tiskáren  ze 
Zápisem o utkání v počítači. Při kontrole zápisů z výstupu tiskárny však nesouhlasil počet hodů u 
hráče Valeše. Jakmile byla tato skutečnost zjištěna, byli přivolání další hráči, aby zápis hodů rovněž 
zkontrolovali. Z domácích kontroloval několikrát zápis Šnejdar, za hosty byl přítomen Ransdorf,Klaus, 
Dařílek a také rozhodčí Josef Strachoň. Co se dělo bezprostředně poté, to nevím, byl jsem v šatně a 
převlékal se po hře. Když jsem po pár minutách přišel ze šatny, hráč Voráček mi sdělil, že jsme vyhráli, 
že Valeš má odehráno moc hodů a rozhodčí mu je musí odečíst. Na to jsem se zeptal hráče Šnejdara, 
ten mi to potvrdil a tak jsem na to rozhodčího upozornil i já. Rozhodčí začal zmateně pobíhat po 
kuželně a pendloval mezi počítačem s internetem a chodbou kuželny (jediné místo, kde je 
v protiatomovém ústeckém bunkru telefonní signál), kde telefonoval. Žádné vysvětlení k věci mi však 
nepodal, ale očekával jsem, že samozřejmě musí rozhodnout v náš prospěch. Mé důvody jsou 
popsány výše (např. hraje se na 120 hodů sdružených, ne na 122 atd.). Po několika minutách 
pobíhání po kuželně mi rozhodčí sdělil, že hovořil s šéfem komise rozhodčích panem Hlavinkou, který 
mu řekl, že má zápis nechat tak, jak je a dotčené družstvo si může podat námitku. Já jsem mu řekl, že 
tohle přeci nejde, že hráč Valeš má započítáno o 2 hody více, než dovolují pravidla a příslušné hody 
mu musí být vyškrtnuty. Se stejným názorem jsem šel i za vedoucím Duchcova Dařílkem, hovor však 
slyšeli všichni duchcovští. Dařílek uvedl, že rozhodně nepodepíše zápis, ve kterém bude uvedeno, že 
Duchcov prohrál. Já jsem se tedy lidsky duchcovských ptal, zda budou mít radost z takto získaného 
bodu, kdy mi byly sděleny samé nesmysly typu „ … a jak víte, že mi třeba místo 8 kuželek nenapsal 
automat jen 5 ….“ a podobné zpochybňování téměř samotné existence světa připomínající hádku dětí 
hluboko na prvním stupni základní školy. Vzhledem k prohlášení vedoucího Dařílka mi rozhodčí sdělil, 
že půjde cestou menšího odporu, takže zápis o utkání nechá s výsledkem 4:4 a náš tým ať si podá 
námitku. K tomu jsem se následně do zápisu o utkání vyjádřil. Během psaní mého vyjádření odešli 
postupně z kuželny všichni hráči Duchcova, se mnou se loučili konkrétně Klaus, Ransdorf, Dobiáš a 
Valeš. Po mně se vyjádřil i vedoucí Duchcova Dařílek, kdy jsme byli společně v místnosti s počítačem, 
na kterém je internet. Dařílek se mně v průběhu tvorby svého vesměs lživého prohlášení ptal, kde je 
Pepa (myslel rozhodčího Strachoně). Já jsem se tedy zeptal ve vedlejší místnosti barmana Josefa 
Wolfa a ten mi sdělil, že rozhodčí už odešel. Proč, co tím sledoval, to netuším. Nebyl proveden žádný 
nástup po utkání a nebyl vyhlášen výsledek utkání. Zápis o utkání nebyl v originále nikým podepsán, 
tedy ani rozhodčím a ani jedním z vedoucích (Koubek za Trnovany, Dařílek za Duchcov).  

 
 
Náš názor na věc je jasný, utkání měl rozhodčí rozhodnout jasně v náš prospěch a měli jsme 

zvítězit v poměru 5:3. Nevím, zda rozhodčí správně posoudil situaci ve hře s hody přeskakujícími 
fotobuňku, to je zcela v jeho kompetenci a popravdě nevím o tom, že by taková situace byla 
v pravidlech popsána. Nebylo by však od věci se zamyslet nad tím, zda povinnost házet tzv. 
neskákavé hody do pravidel nezakotvit. Ono to totiž v Ústí vypadalo chvílemi ze strany hráče Valeše 
na úplně jiný sport (nejvíce to prý připomínalo kriket).   
Další pochybení na straně rozhodčího vidíme v tom, že po zjištění problémů výše popsaných s hody 
hráče Valeše se jasně měl na jeho hru zaměřit tak, aby se situace s možným nevšimnutím si hodu 
navíc neopakovala. To však neučinil.  
Další pochybení na straně rozhodčího vidíme v tom, že nebyl poměrně dlouhou dobu po utkání 
schopen věc rozhodnout a podlehl nakonec nátlaku duchcovského vedoucího a nechal výsledek tak, 
jak byl zapsán původně a nic neopravil. 
Další pochybení, ale spíše selhání lidské, vidíme v nečestném a naprosto nefér přístupu hráčů 
Duchcova, kteří namísto férového a kamarádského přístupu zvolili naprosto pragmatický přístup bez 
kouska slušnosti (ve stylu hesla: body za každou cenu).   



 
Věříme, že příslušný orgán ČKA, tedy STK, který bude o osudu utkání rozhodovat, přistoupí 

k tomuto úkonu zodpovědně a rozhodne podle pravidel kuželkářského sportu a také podle zdravého 
rozumu. My nejsme detailní znalci všech pravidel, nařízení a předpisů. My jsme jen hráči, kteří se 
chtějí hrou bavit a chtějí čestně vyhrávat. A to nám bylo v tomto zápase neprávem odepřeno. 

 
 

Za KK Hvězda Trnovany vedoucí družstva Michal Koubek 
       


