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SUMMARY: This paper reviews the current situation concerning pathological gambling in the

Czech Republic as a topic of growing relevance for addiction treatment services. Underlining the

multifaceted nature of the issue, the paper explores the differences between addictions to psy-

choactive substances and slot machines, as well as looking into certain elements which are com-

mon to both types of addictive behaviour. Specific aspects of gambling are described, with a spe-

cial focus on slot machines, which are much more widespread in the Czech Republic than in other

European countries. The characteristics, availability, and principle of the operation of slot ma-

chines that contribute to the development of pathological gambling are also discussed.
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cestranný pohled. Vymezuje rozdílné a spoleèné prvky mezi závislostí na psychoaktivních lát-
kách a závislostí na hracích automatech. Popisuje specifika hry s užším zamìøením na herní au-
tomaty, které jsou v Èeské republice v mnohonásobnì vyšším poètu oproti jiným evropským
státùm. Vìnuje se charakteristice, èetnosti a principu fungování automatù, které pøispívají ke
vzniku patologického hráèství.
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� 1 ÚVOD
„Sedím v hernì, zbývá mi posledních sto korun. Za rohem

na mì èeká vysoká skøíò s displejem, rotujícími válci

a ovládacím zaøízením. Vhazuju svoje poslední peníze do

toho „zázraèného“ stroje. Vezmu za páku, zatáhnu a rozto-

èí se válce. Vše se rozbliká. Postupnì se válce zastavují, je-

den po druhém. A na všech se zastavily dva bary. Najed-

nou na displeji naskoèí o tøi sta korun více. Spoluhráè od-

vedle mi øíká, ať zmáèknu páku ještì jednou. Tak jsem to

udìlal a zase tam naskoèilo dalších pìt set korun. Nejvíce

mì vzrušuje ten kolísající adrenalin v tìle. Lítá nahoru

a dolù, když se válce automatu toèí a pomalu zastavují.

Znám pocit výhry a trpký pocit prohry…“

(anonymní hráè, 34 let).



Hráèi èasto popisují podobné pøíbìhy nebo zážitky, kdy

hráli na automatu. Lákavá možnost snadno vydìlaných pe-

nìz potlaèí riziko ztráty. Èlovìk, který pokraèuje v opakova-

ném hraní, zaèíná pomalu plíživì vstupovat do bludného

kruhu, na jehož konci èasto nebývá pøíjemný pocit z vyso-

ké výhry, ale spíše pocity samoty, úzkosti, stres, dluhy

a bezradnost.

Bìhem hazardní hry vsázíme nìco cenného, èasto to

jsou peníze a výsledek hry je nepøedvídatelný. Pavelka

(2012) definuje hazardní hru jako „hru šancí, náhody, pøi

které je pomìr vyplácené èástky (výhry) nižší, než který by

odpovídal skuteènému, matematicky vypoètenému, sázkové-

mu pomìru na základì teorie pravdìpodobnosti.“ Pro jednu

èást lidí je hazard relaxaèní èinnost bez negativních dùsled-

kù. Pro druhou èást je zdrojem problémù. V mnoha ohle-

dech se mùže zdát jako neškodná èinnost. Ve skuteènosti to

není sám hazard, který je škodlivý, ale zaèarovaný kruh,

který zaène, pokud hráè vsadí peníze, které si nemùže dovo-

lit ztratit, a pak v nìm pokraèuje, aby se zotavil ze své ztrá-

ty. Patologické hráèství èasto vrcholí velkým množstvím ne-

gativních dùsledkù jak pro samotného hráèe, tak pro ostat-

ní lidi, se kterými je v interakci, tj. rodinní pøíslušníci,

pøátelé, zamìstnavatel. Dochází ke ztrátì zamìstnání, roz-

padu rodiny, finanèním problémùm, se kterými souvisí kri-

minální èinnost. Rossow et al. (2008) uvádí, že hráèi, kteøí

vyhledali léèbu, mají suicidální myšlenky, nebo se pokusili

o sebevraždu. Populaèní prùzkumy naznaèují, že riziko se-

bevraždy se více objevuje mezi hráèi než mezi ostatními.

Nešpor et al. (2003) uvádí, že tøetina hospitalizovaných pa-

cientù se pokusila o sebevraždu, což je více než u závislých

na jiných návykových látkách.

Patologické hráèství je na první pohled „chybou“ logi-

ky, která spoèívá v neschopnosti pochopit, že hazard se øídí

pouze náhodou a náhodnou akcí. Hráèi v nìm nedokážou

pøestat a pokoušejí se øídit výsledky hry. Spøádají strategie

jak hru porazit. Mají pocit, že dovedou ovlivnit výsledek na

základì osobní dovednosti, ale ve skuteènosti rozhoduje

o výsledku hry náhodný charakter událostí. Hráè tento fakt

ignoruje, nebo popírá. Patologické hráèství bývá diagnosti-

kováno pomìrnì málo èasto v souvislosti napø. s depresivní

symptomatologií èi jinými nemocemi (Nešpor, 1996). Hráèi

vyhledávají odborníky pro léèení vzniklých dùsledkù ze hry,

jako jsou deprese, úzkosti, pití alkoholu, dluhy, ménì èasto

pro samotné hraní. Šerý (2001) uvádí, že patologiètí hráèi

trpí souèasnì alkoholismem, závislostí na nikotinu, závis-

lostí na jiných látkách.

� 2 SPECIFIKA HRY
Podívejme se nejdøíve na nejrùznìjší aspekty hry, které se-

hrávají významnou roli pøi jejím vnímání a v tom, aby nás

bavila. Prunner (2008) uvádí, že možnost získat více, než

jsem vložil, pøitahuje øadu lidí. Velikost a rychlost možného

zisku pøináší napìtí. Hráèi tuto tenzi, napìtí, popisují jako

pøíjemnou. Èasto je to právì toto, co je pøitahuje, a zámìrnì

tak hru vyhledávají. Na velmi dùležitý aspekt upozornil

Fink (1957, 1960). Ze svého pohledu øeší otázku dvojí exis-

tence èlovìka. Existenci èlovìka ve høe (snìní ve høe) a exis-

tenci èlovìka ve vlastním bytí (existenci ve høe). Upozoròu-

je na magickou produkci svìta hry. V jeho pojetí má vlastní

vnitøní prostor a vlastní vnitøní èas. Èlovìk je jí plnì zaujat

a v dùsledku toho se od reálného svìta odpoutává. Je vtažen

její atmosférou, chybí mu kontakt s vlastní realitou. Ztrácí

schopnost vnímat èas, vnímá subjektivní herní èas. V situa-

cích vysoce emoènì vyhrocených, což hra èasto zpùsobuje,

plyne èas dynamiètìji. Èasto hráè vìnuje høe delší èas, než

pùvodnì zamýšlel. Svým zaujetím zpùsobuje i zmìnu

schopnosti vnímat konkrétní herní situace z pohledu reál-

ných možností èi dopadù. Nevnímá rizika a signály možné-

ho ohrožení. Navenek èasto hráè vysílá projevy, které by na

veøejnosti nikdy neprodukoval. Kalina (2003b) uvádí, že

hráè bere pøístroj jako živou vìc, se kterou komunikuje, èe-

ká odpovìï a má pocit, že má možnost volby. Hráè se v pøí-

tomnosti automatù cítí svobodný a šťastný, odpoután od

starostí všední reality. Hrací pøístroj a prostøedí herny

ovlivòuje všechny hráèovy smysly jak zrakové, tak i slucho-

vé, èichové a taktilní. Blikající svìtla poutaèù heren, hodno-

ty jackpotù èi hudba lákajícího automatu hrají významnou

roli pøi bažení hráèe.

Pruner (2008) popisuje základní charakteristiky hry

následovnì. Nemìly by se v ní vytváøet žádné užitkové hod-

noty, což by mìlo vytváøet aspekt samoúèelnosti. V pøípadì

opaku pak jen jako druhotný vedlejší produkt. U automatù

jsou touto užitkovou hodnotou peníze. Dalším znakem je

spontánnost – k její realizaci dochází na základì dobrovol-

ného rozhodnutí. Herní èinnost zprostøedkovává jedinci

rùznì intenzivní citové prožitky. Hráè chce získat pozitivní

emoce, které hra èasto pøináší, ne vždy je však tento jeho

primární motiv naplnìn. Vyvolává èasto i pocity negativní.

Uplatòuje se øada kognitivních procesù (fantazie, pøedsta-

vivost, schopnost anticipace, pozornost, pamìť, atd.). Hra

souvisí i s osobnostními vlastnostmi, jako je hravost, soupe-

øivost, persistence, rozhodnost, ochota riskovat. Velký vý-

znam sehrává energie jedince, který hru provozuje. Má roli

funkèního ventilu ve zpùsobu, jak se uvolnit. Holeèek et al.

(2003) uvádìjí, že plní rùzné funkce. Dochází k rozvoji funk-

ce poznávací, projektivní (jedinec promítá do hry svùj po-

hled na svìt), kompenzaèní (hra je kompenzací nesplnìných

pøání, zklamání, pocitù ménìcennosti), seberealizaèní (kaž-

dá zajímavá èinnost je hrou). Sytí i možnost udržení sociál-

ních kontaktù, realizuje se v urèitém prostøedí.

Studie vìnující se vzniku problémového hráèství ozna-

èují za klíèové faktory nejen charakteristiky individuální

(tedy biologické, psychologické a sociální promìnné), ale ta-

ké charakteristiky samotné hazardní hry. Situaèní charak-

teristiky usnadòují poèáteèní kontakty s hazardní hrou.

Charakteristiky vnìjšího prostøedí jsou celková èetnost
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herních míst, celkový poèet pøíležitostí ke høe a poèet pøíle-

žitostí v jednom herním místì. Dále podmínky pro vstup,

umístìní, otevírací doba. Charakteristiky vnitøního pro-

støedí – interiér, osvìtlení, teplota v místì, malba, nabídka

obèerstvení. Podpùrnými faktory jsou reklama, nabídky na

hry zdarma, poskytování poukázek, nabídky obèerstvení

zdarma, odvoz zdarma, možnost vìcné výhry èi pøítomnost

bankomatu v herním místì. Strukturální charakteristiky

jsou integrální souèástí hazardní hry. U hráèe stimulují

pravidelný kontakt s hazardní hrou. Jedná se o pravdìpo-

dobnost výhry, poèáteèní èástku nutnou ke høe, o obtížnost

hry (to, zda hráè ke høe potøebuje nìjaké vstupní znalosti èi

dovednosti), iluzi kontroly výsledku hry, délku intervalu

mezi sázkou a výhrou, výšku potenciální výhry, frekvenci

hry, barvu pøístroje a zvuky, které pøístroj vydává (Dicker-

son, 2006; Meyer, Hayer, Griffiths, 2009b).

� 3 DIAGNOSTICKÉ VYMEZENÍ
PATOLOGICKÉHO HRÁÈSTVÍ
Z pohledu odborníkù a nabídky specializovaných služeb je

velmi dùležité diagnostické ukotvení patologického hráè-

ství. Stejnì tak i pojmy a souvislosti, které se s touto proble-

matikou pojí. Pokorný et al. (2002) uvádí, že patologické

hráèství bylo roku 1980 oznaèeno Americkou psychiatric-

kou asociací jako medicínský problém a zaøazeno mezi du-

ševní poruchy. V Èeské republice se s touto diagnózou set-

káváme až od roku 1994, kdy v ÈR vešla v platnost Meziná-

rodní klasifikace nemocí a pøidružených zdravotních

problémù (MKN-10, 2011). Pøípravu koordinovala Svìtová

zdravotnická organizace (WHO), na jejíž pøípravì se podíle-

la pøipomínkováním i ÈR. Pro hazardní hru neboli hraní

o peníze se používá anglický výraz gambling a pro osobu,

která takto èiní, gambler.

Slovo gambler je slangovým oznaèením pro hazardního

hráèe, v Èeské republice se èastìji užívá ve významu patolo-

gického hráèe. Gambling je neodborným, avšak bìžnì po-

užívaným ekvivalentem pro diagnostickou jednotku patolo-

gického hráèství (Nešpor et al., 1999).

Patologické hráèství zaøazujeme dle MKN-10 mezi ná-

vykové impulzivní poruchy. Nejedná se o závislost jako na

psychoaktivních látkách. Mluvíme o závislosti na procesu.

I když má patologické hráèství se závislostí mnoho spoleè-

ných rysù, v porovnání s ní jsou hazardní hráèi specifiètí.

Zejména svou celoživotní hravostí, hráèskou vášní, pozor-

ností vùèi financím a souèasnì ochotou podstupovat riziko.

Pøi porovnání závislosti na psychoaktivních látkách

a hazardního hráèství nacházíme spoleèná kritéria, jako je

silné bažení, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných

zájmù èi pokraèování v závislostním chování navzdory

vzniklým dùsledkùm. Odlišností bývá nepøítomnost odvy-

kacího stavu, nebo je jen velmi slabý na rozdíl od psycho-

aktivních látek. Tolerance nevzrùstá, spíše se zvyšují pro-

hrané èástky a roste èas, který jedinec tráví hraním. Èlovìk

s touto poruchou má nutkání vykonávat urèitý soubor èin-

ností. Pokud tuto èinnost nevykoná, dostaví se pocity úzkos-

ti, které mohou i nemusí být navenek patrné. Èím více se

jedinec snaží pøestat na urèitou vìc myslet, tím je myšlenka

vtíravìjší a napìtí vzrùstá. Umí ho uvolnit jen hrou. Vzniká

závislost psychická, popø. psychosociální. Závislost svými

dùsledky ovlivòuje i stav fyzický, napø. nespavost, vyèerpa-

nost, tíseò na hrudi (Nešpor, 1996, 2007; Kalina et al.,

2008).

Psychosomatické projevy, deprese, úzkost èi suicidální

tendence se èasto vyvíjejí jako reakce na neúspìch ve høe

a závislosti na velkých finanèních, vztahových ztrátách.

V pøípadì hráèské vášnì, která je u hráèù vždy pøítomna,

dochází èasto k podceòování nebo ignorování signálù, které

naznaèují zaèínající výskyt problémù (Prunner, 2008). Dle

Meyera (1999) chápeme tento stav jako ztrátu kontroly nad

trváním hry a výškou investovaných penìz, takže jedinec

hraje, dokud má u sebe peníze. S popisem charakteristic-

kých znakù hráèské vášnì se lze setkat u Berglera (in Va-

cek, 1992), který je popsal následovnì: „…hráè miluje èasté

riziko, omezuje své zájmy a aktivity, nepouèuje se z porážek,

vìøí ve šťastný osud. Je neschopný pøestat hrát, i když vyhra-

je, nadmìrnì riskuje, mezi vložením penìz a výsledkem pro-

žívá slastné úzkostné napìtí.“

V souèasnosti se u nás hráèství obvykle léèí spoleènì

s jinými závislostmi, nebo velmi podobným zpùsobem jako

látková závislost na chemických substancích. Dùvodem je,

že mechanismus vzniku závislosti na procesech je v øadì as-

pektù podobný jako u drogových závislostí, i když nemá pøí-

mý vliv na tìlo èlovìka, jako se dìje pøi akutní intoxikaci.

(Frouzová, in Kalina, 2008).

MKN-10 (2011) definuje patologické hráèství jako

poruchu (F63.0), kdy se u jedince vyskytnou tato ètyøi

kritéria:

1/ Bìhem období nejménì jednoho roku se vyskytnou dvì

nebo více epizod hráèství.

2/ Tyto epizody nejsou pro jedince výnosné a opakují se

pøesto, že vyvolávají tíseò a narušují každodenní život.

3/ Jedinec popisuje silné puzení ke høe, které lze tìžko

ovládnout, a hovoøí o tom, že není schopen silou vùle høe

odolat.

4/ Jedinec je zaujat myšlenkami a pøedstavami hraní

a okolností, které tuto èinnost doprovázejí.

Pro vaše srovnání uvádíme diagnostická kritéria pato-

logického hráèství dle Americké psychiatrické asociace

DSM IV. Jedinec musí splòovat pìt (nebo více) z následují-

cích znakù:

1/ Zamìstnává se hazardní hrou (napø. znovu prožívá mi-

nulé zážitky související s hazardní hrou, plánuje další ha-

zardní hru, uvažuje o tom, jak si opatøovat prostøedky k dal-

ší hazardní høe).

2/ Aby docílil žádoucího vzrušení, musí zvyšovat množství

penìz vkládaných do hazardní hry.
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3/ Opakovanì a neúspìšnì se pokoušel hazardní hru ovlá-

dat, redukovat nebo s ní pøestat.

4/ Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní pøestává,

cítí neklid a podráždìnost.

5/ Používá hazardní hru jako prostøedek jak uniknout

problémùm nebo mírnit dysforickou náladu (napø. pocity

bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese).

6/ Po ztrátì penìz pøi hazardní høe se následujícího dne

k hazardní høe vrací, aby je vyhrál nazpìt.

7/ Lže pøíbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak

zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou.

8/ Dopustil se nelegálních èinù jako padìlání, podvodù,

krádeží nebo zpronevìry kvùli hazardní høe.

9/ Ohrozil nebo ztratil kvùli hazardní høe signifikantní

vztahy, zamìstnání, vzdìlání nebo kariéru.

10/ Spoléhá na druhé, že mu budou poskytovat finanèní

prostøedky a mírnit tak zoufalou finanèní situaci, do které

se dostal kvùli hazardní høe (DSM-IV, 2011).

Z uvedených diagnostických vymezení je evidentní, že

definice DSM IV je propracovanìjší než vymezení MKN-10.

Lze si pøedstavit, že odborník si s nejasností stavu podle

MKN-10 vypomùže právì DSM-IV nebo nyní DSM-V. Záro-

veò upozoròujeme na významnou odlišnost v jediném bodì,

kdy v MKN-10 najdeme jako jednu z podmínek craving (ba-

žení). Ta pøekvapivì v DSM-IV a V chybí.

� 3 / 1 Diferenciální diagnostika
V rámci diagnostiky i matchingu (párovaní potøeb klienta)

je nutná diferenciální diagnostika patologického hráèství.

V souèasné dobì odlišujeme patologické hráèství

v MKN-10 (2011) od nadmìrného hráèství u manických pa-

cientù (F30.-), což je èasté hraní hazardních her, které ještì

nepokroèilo do patologického stadia. Pøesto je velmi nebez-

peèné, jelikož k patologickému hraní mùže velmi lehce pøejít.

Dále diferencujeme hazardní hráèství a sázkaøství

(Z 72.6). Øadíme je mezi problémy spojené se životním sty-

lem. Patøí pod faktory ovlivòující zdravotní stav a kontakt

se zdravotnickými službami. Nejedná se o duševní poruchy

a poruchy chování. Je popisováno jako èasté hraní pro vzru-

šení nebo jako pokus vyhrát peníze. Jedinci jsou schopni se-

beovládání, pokud musí èelit tìžkým ztrátám nebo jiným

nepøíznivým dùsledkùm.

Dále je nutné odlišit patologické hráèství u disociální

poruchy osobnosti (F60.2). Pozorujeme širší trvalou poru-

chu sociálního chování. Manifestuje se v podobì agresivních

èinù a nedostatkem zájmu o city jiných lidí (Nešpor, 1996).

Zároveò se objevuje problematika hraní i v anamnéze

uživatelù jiných psychoaktivních látek, napø. pervitinu,

kdy do vzorce abúzu patøí epizody hraní.

� 4 HERNÍ AUTOMATY
Automaty jsou mezi hráèi znaènì oblíbené. V anglicky hovo-

øících zemích jsou automaty známy pod názvem Slots, který

je odvozen od otvoru pro vhazování mincí. Vìtšina automa-

tù obsahuje tøi až pìt válcù (kotouèù). Cílem hry je roztoèit

a zastavit válce pomocí tlaèítka, páky èi dotykové obrazovky

tak, aby vytvoøily kombinaci stejných symbolù. Èím více

stejných symbolù, tím vyšší je výhra, pøièemž hodnota jed-

notlivých symbolù bývá odstupòována.

Obecnì mùžeme rozlišit tøi druhy herních automatù.

První pøístroje byly sestrojeny v Americe ke konci 19. stole-

tí. Jednalo se o tzv. jednoruké bandity (One-armed Bandit),

klasické mechanické automaty. Automaty si rychle získaly

oblibu a byly èasto instalovány v salónech, restauracích èi

u holièe. Jednoruký proto, ponìvadž má jednu páku obvykle

umístìnou na pravé stranì pøístroje (z pohledu hráèe). Za-

táhnutím za páku se roztáèí válce. Bandita pro jeho schop-

nost obrat vás o všechny peníze, protože døíve se automaty

všemožnì upravovaly s cílem minimalizovat výplatu výher.

Tento fakt však postupnì odstranila zpøísòující se legislati-

va. Kasina musí pro provoz automatù získat certifikát, kte-

rý zaruèuje spravedlivé herní podmínky. Dnes je známe ja-

ko VHP (výherní hrací pøístroj). Druhým typem jsou digi-

tální automaty – obvykle mají LCD dotykový displej, tøetím

typem video-loterijní terminály (VLT – Video Lottery Ter-

minal). S digitálními výherními automaty se mùžeme set-

kat témìø na každém kroku, èasto na sebe upozoròují bliká-

ním a specifickými zvuky. Terminály jsou zatím nejmoder-

nìjším pøístrojem na poli automatù. Jsou souèástí širší sítì

a jsou napojeny na on-line centrální systém, který generuje

náhodná èísla a øídí prùbìh hry. Minimální vklad do hry

mùže být vyšší než u bìžných automatù, ale výhry mohou

dosahovat mnohonásobných èástek.

V souèasnosti mají automaty podobu elektromechanic-

kého èi elektronického zaøízení. To umožòuje vyšší variabi-

litu hry. Na válcích jsou rùzné symboly, oblíbenými jsou ze-

jména rozlièné druhy ovoce, èísel (napø. 777), zvonky, joker,

pokerové kombinace apod. Výhra nemusí být dána pouze

kombinací stejných symbolù na pùvodní vodorovné úrovni

válcù, ale kombinaci symbolù lze utvoøit i zešikma, pøípad-

nì mùže být vyhrávajících úrovní více. Výhodou moderních

výherních automatù je také to, že automaticky urèují vý-

hru, což bylo u historických strojù nepøedstavitelné (Pavel-

ka, 2012).

Jestliže mìly první automaty pouze tøi válce a na kaž-

dém z nich bylo napø. deset symbolù, dalo se vytvoøit pouze

103 = 1 000 rùzných kombinací. Moderní výherní automaty

(VLT) mají obvykle pìt válcù. Pokud by na každém z nich

bylo 50 symbolù, mùže nastat celkem 505 = 312 500 000 rùz-

ných kombinací. Nižší poèet kombinací = nižší maximální

možná výhra (jackpot), která se navíc bude objevovat rela-

tivnì èasto. Naopak více než 300 mil. kombinací zajišťuje

delší latenci, než pøijde nejvyšší výhra. Ta se však pohybuje

v øádech statisícù (Pavelka, 2012).

Griffiths a Wood (2000) upozoròují na rizika hazard-

ních her na internetu. Touto problematikou se zabývá
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i Messerlian et al. a Petry (Messerlian et al., 2004; Petry,

2006). Frouzová (2008) popsala, že se hráèi mohou dostat

v chatových místnostech do virtuální sociální sítì dalších

hráèù. Z poèátku mohou hrát volnì bez vsazených financí,

potom jsou jim nabízeny velké výhody a slevy. Tato forma

hraní se považuje za mnohem nebezpeènìjší, jelikož se více

soustøedíme na proces, a pokud chybujeme, tak v další vol-

bì jsme ochotni více riskovat. Zároveò chybí pøímá manipu-

lace s penìzi, tím pádem èlovìk riskuje vyšší a vyšší obnosy.

Mezi pøímé dùsledky pøemíry èasu stráveného online patøí

zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hy-

gieny a výživy, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy

a oèí a zhoršená orientace v èase, redukce mezilidských

vztahù, ztráta pøátel, osobních vztahù (Wieland, 2005).

� 5 VÝVOJ A SOUÈASNÁ SITUACE V ÈESKÉ
REPUBLICE
První výherní hrací pøístroje se na území Èeské republiky

objevují již v roce 1926. Po druhé svìtové válce byl jejich

provoz èásteènì omezen a pozdìji také zakázán (Kasal,

1999). Frouzová (2008) popisuje, že nynìjší situaci pøedchá-

zel masový rozvoj hazardního hraní zapoèatý po roce 1989.

Vlasáková et al. (2010) uvádí, že významný zlom ve vývoji

v oblasti hracích zaøízení pøedstavoval rok 2003, kdy na

èeském trhu zaèaly být povolovány videoloterijní terminá-

ly. Frouzová (2008) upozoròuje, že iluzi o rychlém zbohat-

nutí zprvu propadaly spíše vyšší støední vrstvy s dobrým

vzdìláním a rodinným zázemím. Pozdìji se problémová kli-

entela zaèala posouvat dolù smìrem k nižším sociálním vrs-

tvám a vìk jejich hráèù se zaèal snižovat. Výherní automaty

byly døíve skoro v každé vesnické hospodì. To pøispìlo ke

spojení gamblingu s hospodským životním stylem, což se

stalo èeským specifikem. Kombinace hazardního hraní

s konzumací alkoholu je velmi zákeøná a komplikuje pøí-

padný problém ustát èi zvládnout pozdìjší léèbu. Od 90. let

se zaèal významnì zvyšovat poèet provozovaných hracích

automatù. V souèasnosti je na území Èeské republiky pro-

vozováno pøibližnì 125 000 pøístrojù. V pøepoètu na poèet

obyvatel, který byl ke konci roku 2010 pøibližnì 10,5 mi-

lionu (ÈSÚ, 2011), to znamená, že jeden hrací automat pøi-

padá na 84 obyvatel. Salivar, Vlasáková (2011) uvádí, že

tento poèet je nejvyšší v celé Evropì. Na Slovensku pøipadá

jeden hrací automat pøibližnì na 200 obyvatel v Maïarsku

na 285 obyvatel a v Polsku dokonce pøibližnì na 1 300 oby-

vatel. Se stoupajícím poètem hracích automatù mùžeme po-

zorovat také prudký nárùst finanèních prostøedkù prosáze-

ných v hazardních hrách (Øezáèová et al., 2010). V geogra-

ficky i kulturnì blízkých zemích jsou poèty automatù nižší

(Salivar et al., 2011). Je velmi pravdìpodobné, že výskyt pa-

tologického hráèství v èeské populaci bude v celosvìtovém

mìøítku nadprùmìrný s ohledem na nadprùmìrnou do-

stupnost hazardních her.

Ze zákona je návratnost vložených finanèních pro-

støedkù definována minimálnì na 75 %, maximálnì na

100 %. Salivar, Vlasáková (2011) uvádí, že ze statistik dlou-

hodobì vyplývá, že návratnost se s odchylkou 2 % pohybuje

opravdu na nejnižší možné hranici definované zákonem, te-

dy na 75 %. Došlo k novelizaci zákonem 458/2011 Sb. Pod-

statné zmìny byly v úpravì možnosti obcí regulovat èi úpl-

nì zakázat obecnì závaznou vyhláškou provozování vyjme-

novaných loterií a jiných podobných her a dále v úpravì

zpoplatnìní výherních hracích pøístrojù a jiných zaøízení.

Dostál (2012) uvádí, že podle statistik Ministerstva fi-

nancí šlo v roce 2011 na veøejnì prospìšné úèely zhruba tøi

a pùl miliardy korun. Z toho dvì miliardy na sport (i vrcho-

lový), další pùl miliarda do obecních rozpoètù. Neziskové or-

ganizace dostaly v minulém roce miliardu korun, o kterou

letos bez náhrady pøišly. Kromì státu získávají od letošního

roku peníze z hazardu i obce. Do jejich rozpoètù jdou ètyøi

pìtiny odvodu z výherních automatù a 30 procent odvodù

z ostatních typù hazardu, napøíklad loterií, kurzových sá-

zek a sázkových her v kasinu. Kromì miliardového výpadku

z hazardu dramaticky klesají i pøíjmy neziskových organi-

zací z veøejných rozpoètù. Tedy od státu, krajù a obcí. Níz-

ké financování neziskových organizací je tak dlouhodobì

neúnosné.

Oblast hazardních her je v Èeské republice upravena

tzv. loterijním zákonem, tj. zákonem è. 300/2011 Sb. (døíve

zákon è.202/1990 Sb.), a dalšími zákony, které upravují

poplatky za provoz tìchto loterií (zákon è. 634/2004 Sb.,

o správních poplatcích, zákon è.565/1990 Sb., o místních po-

platcích), vyhláškami Ministerstva financí a pøípadnì obec-

nì závaznými vyhláškami obcí. Nejrozsáhlejší novelou lote-

rijního zákona byl zákon è. 458/2011 Sb., s novelou, která

platí od 1. 1. 2012, zákon upravující loterie a jiné podobné

hry, herny, kasina, tomboly, losování apod.

� 6 PREVALENCE HRANÍ V POPULACI
Celoživotní prevalence patologického hráèství ve výzku-

mech realizovaných na obecné populaci se pohybuje od

0,4 % do 2,0 % (Cunningham-Williams et al., 1998; Petry et

al., 2005; Welte et al., 2001), ale prevalence jsou mnohem

vyšší u látkové závislosti (Cunningham-Williams et al.,

2000) a mezi tìmi, kteøí jsou uvìznìni (Templer et al.,

1993).

Nešpor, Csémy (2005) uvádí, že pøes velké rozšíøení

hazardních her a navzdory velkému poètu osob, které trpí

problémy zpùsobené hazardní hrou, nemáme v ÈR studii

zamìøenou na výskyt patologického hráèství. Cenné výsled-

ky však najdeme v rámci rozsáhlého školního dotazování

v projektech ESPAD (Csémy et al., 2003, 2009).

Na rozsah problémù však lze usuzovat nepøímo z ji-

ných zdrojù. Velmi hrubým ukazatelem jsou poèty ústavnì

léèených, protože ty odrážejí spíše ochotu patologických

hráèù se léèit a místní dostupnost léèby. Poèet pacientù
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ústavnì léèených pro patologické hráèství v Psychiatrické

léèebnì v Praze-Bohnicích v letech 1994 až 2003 se zvýšil

o 37 %, což svìdèí o rostoucí poptávce po léèbì, kterou ne-

jsme vždy schopni plnì uspokojovat. Chybí programy, zaøí-

zení pro hazardní hráèe a jejich rodiny. Bohužel nenajdeme

specializovaná zaøízení v každém kraji. Dùležité jsou údaje

o rozšíøenosti hazardních her, ty korelují s poèty problémo-

vì hazardnì hrajících osob i s poèty patologických hráèù

(Cox et al., 2005).

Nešpor a Csémy (2005) upozoròují, že údaje o preva-

lenci patologického hráèství v jiných zemích není snadné

porovnávat. Severoamerické práce používají odlišnou meto-

dologii, jinou definici patologického hráèství podle DSM-IV.

Cox et al. (2005) odhadují výskyt problémového hráèství

v Kanadì u 2 % populace. Petry et al. (2005) odhaduje výs-

kyt patologického hráèství v USA na 0,42 % a zdùrazòuje,

že patologické hráèství se èasto pojí s jinými duševními

problémy, zejména se zneužíváním alkoholu a drog. Jiný

tým odhaduje výskyt problémového hazardního hraní

v americké populaci dospívajících na 20 % a v dospìlé popu-

laci na 6 % (Pietrzak et al., 2003). Schofield et al. (2004)

uvádìjí, že se patologické hráèství ve venkovských oblas-

tech Austrálie vyskytuje u 0,8 % populace. Johansson a Go-

testam (2003) odhadují výskyt problémového hazardního

hraní mezi norskými dospívajícími na 5,22 % a výskyt pato-

logického hráèství na 1,76 %.

Nešpor, Csémy (2005) uvádìjí, že výskyt patologického

hráèství nebude v Èeské republice patrnì nižší než 0,5 až

1 % populace. Celkovì tedy pùjde nejménì o 50 až 100 tisíc

osob a mnohonásobnì vyšší poèet bude tìch, kteøí hrají

problémovì nebo kteøí trpí hazardními hrami druhotnì (ro-

dièe, manželky a dìti patologických hráèù, zamìstnavatelé,

vìøitelé). Podle aktuální zprávy ÚZIS (2011) bylo s diagnó-

zou F63.0 (patologické hráèství) ošetøeno ambulantnì v le-

tech 2004–2010 v prùmìru 1 390 pacientù roènì. Na celko-

vém poètu léèených pacientù v ambulancích psychiatrù se

podílela cca 0,3 %. V letech 2004–2007 dochází u tìchto am-

bulantních pacientù k postupnému snižování (z 1 486 na

1 248 pacientù v roce 2007). V roce 2008 bylo ošetøeno o té-

mìø 11 % pacientù více než v roce 2007, tj. o 135 pacientù

a bìhem následujících dvou let vzrostl jejich poèet o více než

5 % (na 1 456 pacientù v roce 2010). S touto diagnózou byli

èastìji ošetøeni muži. Ženy se podílely na celkovém poètu

pacientù v prùmìru necelými 8 %. Dle statistik ÚZIS (2011)

byl celkem poèet hospitalizací v psychiatrických léèebnách

a na psychiatrických oddìleních lùžkových zaøízení o cca

60 % nižší než poèet ambulantních pacientù (v prùmìru

550 hospitalizací roènì). Uvedený poèet hospitalizací mìl

podobný vývoj jako poèet pacientù v ambulantní péèi. Od ro-

ku 2004 docházelo k postupnému snižování hospitalizací.

V roce 2008 došlo k nárùstu v porovnání s rokem 2007 o té-

mìø 4 % (z 490 na 509 hospitalizací), v roce 2009 o další více

než pìtinu (na 617 hospitalizací) a v roce 2010 meziroènì

klesl o více než 13 % (na 536 hospitalizací). S diagnózou byli

hospitalizováni více muži než ženy. Podíl žen byl ještì nižší

než v ambulantní péèi, a to ve sledovaném období v prùmì-

ru 7 % z celkového poètu hospitalizací s touto diagnózou.

V posledních letech se, ale tento podíl postupnì zvyšuje

Pro zajímavost uvádíme tabulku 1, která pojednává

o vývoji poètu pacientù s dg. patologického hráèství. Tabul-

ka pøedstavuje rozložení poètu pacientù dle pohlaví a kraje

sídla zdravotnického zaøízení. Upozoròujeme ovšem na to,
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Tabulka 1 / Table 1
Vývoj poètu pacientù s dg. F63.0 v ambulantních zdravotnických zaøízeních dle sídla zdravotnického zaøízení (ÚZIS,2011)

Development of the number of patients with the F63.0 diagnosis treated in outpatient healthcare facilities according to the location of the facility (ÚZIS, 2011)

Kraj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

Hl. m. Praha 183 13 180 13 167 21 169 20 174 12 217 21 232 28

Støedoèeský 108 6 93 5 92 13 117 4 103 7 66 16 107 12

Jihoèesky 45 2 45 4 54 3 42 0 52 4 57 7 72 4

Plzeòský 53 0 77 2 48 0 35 3 88 9 98 12 74 14

Karlovarský 26 1 21 1 21 12 26 3 21 4 21 4 22 2

Ústecký 135 5 65 3 64 10 63 7 66 6 56 11 37 11

Liberecký 29 2 35 0 33 1 16 0 18 1 30 3 12 6

Královéhradecký 114 5 142 8 145 8 156 5 78 2 75 8 74 12

Pardubický 40 3 40 5 45 0 30 9 40 2 54 1 41 2

Kraj Vysoèina 28 2 57 4 56 14 53 5 52 1 55 1 51 2

Jihomoravský 106 18 128 8 177 10 138 7 127 13 127 9 117 8

Olomoucký 94 8 122 6 99 4 108 7 116 6 128 7 90 7

Zlínský 67 2 61 3 48 7 50 1 69 5 62 4 53 5

Moravskoslezský 347 44 259 17 176 13 142 32 294 13 258 27 333 28

ÈR 1375 111 1325 79 1225 116 1145 103 1298 85 1304 131 1315 141



že tabulka je sestavena dle sídla zdravotnického zaøízení.

Tedy pacient s trvalým bydlištìm v Olomouckém kraji nav-

štìvoval ambulanci v Brnì, byl vykázán pro Jihomoravský

kraj.

Tabulka 2 pøedstavuje poèty hospitalizací s dg. F63.0

v psychiatrických lùžkových zaøízeních podle pohlaví a za-

mìstnání. Pokud si tabulku projdeme, vidíme, že se jedná

o prùøez celé populace z hlediska zamìstnání. Najdeme zde

jedince jak z nižších, tak vyšších ekonomických vrstev, spo-

leèenských a majetkových pomìrù. Nejvíce hospitalizací by-

lo ve skupinì „nepracující, dítì, studující“.

Šerý (2001) uvádí, že pohled na souèasnou léèbu pato-

logického hráèství není jednotný. Pøevládá názor, že multi-

modální terapie s využitím kombinací více technik a s vy-

užitím organizací poskytujících pomoc gamblerùm, se jeví

jako nejúèinnìjší postup pøi léèbì patologického hráèství.

V souèasném systému péèe však najdeme nedostateèný po-

èet služeb vìnující se speciálnì problematice patologického

hráèství.

� 7 ZÁVÌR
Jak jsme již výše nastínili, prevalence patologického hráè-

ství se v Èeské republice odhaduje z evidence zdravotnic-

kých zaøízení. Odborníci pracují s poèty hráèù, kteøí jsou

ochotni se léèit. Nemáme dostupné relevantní ukazatele

skryté populace hráèù, kteøí svùj problém neøeší. Dalšími
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Tabulka 2 / Table 2
Poèty hospitalizací s dg. F63.0 v psychiatrických zaøízeních podle pohlaví a zamìstnání (ÚZIS, 2011)

The number of hospitalisations in psychiatric facilities with the F63.0 diagnosis according to gender and occupation (ÚZIS, 2011)

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zamìst-
nání

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

muži ženy cel-
kem

nepracují-
cí, dítì,
studující

232 18 250 205 22 227 215 24 239 176 13 189 188 21 209 285 27 312 235 41 276

vedoucí
a øídicí
pracovník

15 1 16 15 0 15 20 2 22 10 0 10 22 0 22 24 0 24 22 2 24

vìdecký
a odborný
duševní
pracovník

5 0 5 5 1 6 3 0 3 8 0 8 8 0 8 5 0 5 3 0 3

technický,
zdravotnic-
ký, peda-
gogický
pracovník

18 0 18 25 0 25 20 1 21 21 2 23 22 1 23 16 2 18 12 0 12

nižší admi-
nistrativní
pracovník

4 1 5 7 0 7 6 0 6 10 2 12 9 1 10 8 5 13 7 6 13

provozní
pracovník
ve služ-
bách

102 7 109 99 3 102 107 4 111 70 3 73 66 8 74 78 9 87 74 4 78

kvalif. dìl-
ník v ze-
mìdìlství
a lesnictví

3 0 3 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 1 4 6 0 6 3 0 3

øemeslník
a kvalifiko-
vaný dìl-
ník

115 6 121 113 3 116 105 2 107 116 3 119 95 4 99 104 1 105 75 2 77

obsluha
strojù a za-
øízení

10 0 10 24 2 26 16 0 16 23 0 23 22 1 23 16 0 16 14 1 15

pomocný
a nekvalifi-
kovaný
pracovník

32 6 38 47 1 48 31 0 31 27 3 30 35 2 37 27 4 31 32 3 35

Celkem 536 39 575 542 32 574 527 33 560 464 26 490 470 39 509 569 48 617 477 59 536



nepøímými ukazateli jsou poèty herních zaøízení, množství

prosázených penìz. Pokud by v evidenci fungoval centrál-

nìjší systém nebo existovala aktuální výzkumná studie,

pravdìpodobnìji bychom mìli v rukou reálnìjší èísla a po-

vìdomí o celkové situaci. Na ty by mohly dùslednìji zarea-

govat pøíslušné orgány státní správy s další úpravou legis-

lativy v provozování herních zaøízení. Zároveò by to mohl

být dùvod pro komplexnìjší vznik systému péèe pro hráèe

a jejich blízké, který je v souèasné dobì nedostaèující. Exis-

tuje pouze malý poèet jak ambulantních, tak pobytových za-

øízení, která se specializují na problematiku hráèství. Po-

ptávka na základì potøeb hráèù a osob blízkých zasažených

touto problematikou je evidentní. Jediné, co chybí, je podpo-

ra mìst a politická vùle tato zaøízení zøídit a financovat.

Nebo alespoò vìtší snaha mìst a státu o redukci herních

míst.
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