
Rozsah hazardního hraní
v èeské populaci

CHOMYNOVÁ, P.1,2, DRBOHLAVOVÁ, B.1,2,3, MRAVÈÍK, V.1,2,3

1Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti, Úøad vlády Èeské republiky, Praha
2Národní ústav duševního zdraví
3Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Citace: Chomynová, P., Drbohlavová, B., Mravèík, V. (2015). Rozsah hazardního hraní v èeské populaci. Adiktologie, 15(4),

298–308.

2015 / 15 / 4

PÙVODNÍ PRÁCE

299ADIKTOLOGIE
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PRÙZKUMY

VÝCHODISKA: Hraní hazardních her mùže vést k rozvoji

hráèské poruchy, tzv. problémovému èi patologickému

hráèství. Výzkumy naznaèují, že existuje urèitá souvislost

mezi mírou participace na hazardním hraní (tj. mírou pre-

valence hraní) sledovanou v populaèních prùzkumech

a výskytem problémového hráèství. CÍLE: Cílem èlánku je

shrnout výsledky prùzkumù zamìøených na rozsah a vzor-

ce hraní hazardních her v obecné (dospìlé) populaci reali-

zovaných v Èeské republice. METODY: Analýza dat z do-

tazníkových šetøení provedených na náhodnì vybraném

reprezentativním souboru obecné populace a na kvótnì

vybraných souborech populace ve vìku 15–64 let z omni-

busových šetøení. SOUBOR: Celopopulaèní studie reali-

zované Národním monitorovacím støediskem v letech

2012–2014: Národní výzkum užívání návykových látek

2012 (N=2134), Prevalence užívání drog v populaci ÈR

2012, 2013 a 2014 (N=854, 868 a 870) a Výzkum názorù

a postojù obèanù ÈR k problematice zdravotnictví a zdra-

vého zpùsobu života 2012, 2013 a 2014 (N=1466, 1456

a 1446). VÝSLEDKY: Alespoò jednu zkušenost v životì

s hazardním hraním má v ÈR pøibližnì polovina (pøes 60 %

mužù a pøes 40 % žen) a v posledních 12 mìsících tøetina

dospìlé populace. Vìtšina hráèských zkušeností se

týká loterií nebo stíracích losù (16–17% v posledních

12 mìsících). Hazardní hry mimo loterie hrálo v posledních

12 mìsících 21–22 % dospìlých osob (pøibližnì 30 % mužù

a 10 % žen). Hry na elektronických herních zaøízeních, tj.

laicky automatech, hrálo v posledních 12 mìsících pøibliž-

nì 6–8 % respondentù, 10–15 % populace se úèastnilo kur-

zových sázek a hrálo hazardní hry na internetu. ZÁVÌRY:

Trendy z posledních let naznaèují nárùst míry aktuálního

hraní hazardních her napøíè vìkovými skupinami.K výraz-

nému zvýšení došlo pøedevším v pøípadì hraní on-line ha-

zardních her, a to zejména u mladých mužù, což s ohledem

na vysoký rizikový potenciál on-line hazardních her pøed-

stavuje oblast, které je tøeba se v budoucnu vìnovat.
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� 1 ÚVOD
Nìkteøí lidé si hraním hazardních her zpøíjemòují volný

èas, jiné motivuje vidina rychlého nebo snadného zisku.

Chování, které pøináší uspokojení, má tendenci být opako-

váno a tímto mechanismem operantního podmiòování se

pak z dlouhodobého hlediska stává zvykem èi návykem

i pøesto, že s sebou mùže pøinášet negativní následky (Va-

cek & Vondráèková, 2014). Hazardní hraní pak mùže vést

k hráèské poruše (závislosti) a rozvoji problémového/patolo-

gického hráèství – podrobnìji viz jiné èlánky v tomto èísle

(Mravèík, Èerný, Roznerová, Licehammerová & Tion Lešti-

nová, 2015; Mravèík, Chomynová et al., 2015; Mravèík, Ne-

chanská, Roznerová, Chomynová & Tion Leštinová, 2015).

Mezi jednotlivými hrami, které na trhu existují, jsou

podstatné rozdíly v jejich rizikovosti – nepøíznivými cha-

rakteristikami, které vedou k rozvoji problémù spojených

s hraním ve vyšší míøe než v pøípadì jiných her, se vyznaèu-

jí pøedevším elektronická herní zaøízení (tj. výherní hrací

pøístroje, videoloterijní terminály a další technická zaøíze-

ní). Ke hrám s vyšším rizikem patøí také kurzové sázky, ze-

jména sázky on-line, a to pøedevším tzv. live sázky, jiné

on-line hry, ale také sázkové hry v kasinu. U tìchto her se

vyskytuje vysoká èetnost sázek v krátkém èasovém sledu,

možnost hrát nepøetržitì po dlouhou dobu, specifické pro-

støedí, ve kterém se hra uskuteèòuje, nebo možnost velkých

finanèních vkladù v krátkém èasovém intervalu a s tím sou-

visející vysoké vzrušení ze hry. Hráèi tìchto her a pøede-

vším hráèi elektronických herních zaøízení tvoøí význam-

nou nebo pøevažující èást osob trpících problémy v souvis-

losti s hazardním hraním a vyhledávajících odbornou

pomoc v souvislosti s hraním v øadì evropských zemí (Grif-

fiths, 2009; Livingstone, Woolley, Zazryn, Bakacs & Shami,

2008; Parke & Griffiths, 2007; Williams, West & Simpson,

2012) i v ÈR (Mravèík et al., 2014; Mravèík, Èerný et al.,

2015; Mravèík, Rous et al., 2015).

Míra herní participace neboli prevalence hraní (anglic-

ky oznaèovaná jako gambling participation) se zjišťuje pro-

støednictvím prùøezových dotazníkových šetøení na repre-

zentativních vzorcích obecné populace. Pøi zaøazení stan-

dardních screeningových nástrojù umožòují prùøezová

šetøení odhadnout také výskyt problémového hraní v popu-

laci, sama o sobì však šetøení mohou poskytovat informace

o rozsahu hraní jednotlivých typù hazardních her i vzorcích

hraní – obvyklé frekvenci hraní, èasu stráveném hraním

her nebo finanèních aspektech hraní her. Souèasnì mohou

šetøení odhalit také výskyt prvních problémù v souvislosti

se zapojením do hazardních her u populace, která nespadá

do kategorie problémových hráèù, i faktory, které mohou na

populaèní úrovni vznik problémù ovlivòovat. Studie uvádì-

jí, že existuje souvislost mezi mírou herní participace v po-

pulaci (tj. prevalencí hraní) a výskytem problémového hráè-

ství (napø. Currie et al., 2006; Holtgraves, 2009).

Ve vìtšinì evropských zemí jsou hazardní hrou, se kte-

rou má zkušenost nejvìtší èást populace, loterie. Prevalen-

ce hraní bývá v rùzných zemích vysoká také u kurzových sá-

zek nebo hraní na elektronických herních zaøízeních (EHZ),

která zahrnují mj. výherní hrací pøístroje a videoloterijní

terminály (tzv. automaty). Aktuální zkušenosti s hraním

v posledních 12 mìsících má v nìkterých zemích (napø.

v Nizozemsku, Belgii, Finsku, Estonsku, Velké Británii) až

60 % populace a více (Mravèík et al., 2014).Vyšší míru pre-

valence hazardního hraní mají vìtšinou muži; ženy v závis-

losti na kulturních odlišnostech preferují spíše loterie, stí-

rací losy, pøípadnì bingo, muži kromì loterií upøednostòují

spíše kurzové sázky, dostihy a karetní hry (Griffiths, 2009).

Vysoká míra úèasti na hraní se týká pøedevším loterií,

avšak pokud je vysoká dostupnost jiných typù her (napø.

EHZ), je vyšší i míra zkušeností s nimi, a to jak mezi dospì-

lými, tak mezi adolescenty, roli hraje také zavádìní regu-

laèních opatøení (Volberg & Williams, 2014). V ÈR je do-

stupnost hazardního hraní pomìrnì vysoká – mìøeno jak

poètem povolených her a herních zaøízení, tak poètem pro-

vozoven, kde se lze hraní úèastnit, i evidovanými pøíjmy ze

hry (Mravèík, Rous et al., 2015).

Jak v posledních letech roste význam internetu, komu-

nikace na sociálních sítích a elektronického nakupování na

internetu, roste i nabídka on-line hazardního hraní. Inter-

net nabízí hráèùm možnost hrát 24 hodin dennì 7 dní v týd-

nu, a to z domova, ze zamìstnání i z veøejného prostoru.

Internet nabízí (v závislosti na podobì regulace v dané ze-

mi) širokou škálu produktù, vèetnì sportovního sázení, ka-

sinových her, binga, loterií èi karetních her, jako jsou blac-

kjack a poker. Hráèùm usnadòují hraní i chytré telefony

a tablety, které nabízejí stále vìtší možnosti zapojení do ha-

zardního hraní. Typy her vyhledávaných na internetu se li-

ší v závislosti na podobì regulace herního trhu v jednotli-

vých zemích (Humphreys & Perez, 2012; Volberg & Willi-

ams, 2014). Nedávné výzkumy naznaèují, že hraní on-line

her se z hlediska rozvoje problémového hraní øadí k nejrizi-

kovìjším formám hazardního hraní. Vìtší pohodlí, nepøetr-

žitá dostupnost, ménì mezilidských kontaktù, možnost

hrát pod vlivem návykových látek, bezhotovostní transak-

ce, hraní více her souèasnì jsou faktory, které vedou ke

ztrátì kontroly nad hraním (Ejova, 2015; Volberg & Willi-

ams, 2014; Wood & Williams, 2009).

Cílem èlánku je shrnout výsledky prùzkumù zamìøe-

ných na rozsah hraní hazardních her v obecné populaci,

které byly realizovány od roku 2012, popsat rozdíly v herní

participaci z hlediska pohlaví a vìku respondentù a zhodno-

tit vývoj v míøe herní participace v posledních letech.

� 2 METODY
Výskyt hazardního hraní v obecné populaci ÈR byl poprvé

podrobnìji sledován roce 2012, a to prostøednictvím tøí do-
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tazníkových šetøení v obecné populaci primárnì zamìøe-

ných na rozsah užívání návykových látek.

� 2 / 1 Národní výzkum 2012
V rámci Národního výzkumu užívání návykových látek by-

ly na podzim 2012 (Národní monitorovací støedisko pro dro-

gy a drogové závislosti & SC&C, 2013; SC&C, 2012) pro-

støednictvím samostatného modulu (24 otázek) zjišťovány

zkušenosti populace s hraním vybraných typù hazardních

her, a to v horizontu celoživotním, posledních 12 mìsícù

a posledních 30 dnù.

V rámci Národního výzkumu 2012 bylo sledováno hraní:

1/ na výherních hracích pøístrojích (VHP),

2/ na videoloterijních terminálech (VLT),

3/ na jiných EHZ (napø. elektromechanická ruleta nebo

elektronický karetní stùl),

4/ hraní sázkových her v kasinu (napø. živá ruleta, karetní

hry nebo kostky),

5/ karetní turnaje mimo objekt kasina (napø. poker nebo

mariáš),

6/ kurzové sázení v kamenných poboèkách sázkových kan-

celáøí (napø. na sportovní utkání nebo dostihové závody),

7/ on-line kurzové sázení u 7 v ÈR v té dobì licencovaných

provozovatelù,

8/ on-line kurzové sázení u jiných provozovatelù,

9/ hraní jiných on-line hazardních her (napø. on-line poker

nebo ruleta),

10/ úèast na èíselných loteriích (typu Sportka, Šťastných 10,

Euromiliony, Lotto),

11/ úèast na okamžitých loteriích (napø. stírací losy) a

12/ drobné sázky s pøáteli nebo rodinou o peníze.

Byla sledována také frekvence hraní her, výše sázek

nebo prùmìrný èas strávený hraním. Souèástí dotazníku

byla i škála na screening problémového hraní (Problem

Gambling Severity Index, PGSI) – blíže k problémovému

hraní viz jiný èlánek v tomto èísle (Mravèík, Chomynová et

al., 2015). Dotazník vycházel z dotazníku britské studie za-

mìøené na hraní hazardních her (British Gambling Preva-

lence Survey) realizované v roce 2010 (Wardle et al., 2011),

pøièemž jednotlivé otázky byly ve spolupráci s Minister-

stvem financí pøizpùsobeny èeskému prostøedí a doplnìny

o specifika hraní hazardních her v ÈR. Souèástí dotazníku

byla také 9položková škála PGSI používaná pro odhad míry

výskytu problémového hráèství – blíže viz (Mravèík, Cho-

mynová et al., 2015).

Výbìrový soubor tvoøilo 2134 osob ve vìku 15–64 let

vybraných náhodným ètyøstupòovým stratifikovaným

výbìrem. Prvním stupnìm byl výbìr obcí z 23 strat podle

poètu obyvatel, druhým krokem byl náhodný výbìr ulic

(dohromady 177 poèáteèních bodù), tøetím stupnìm byla

náhodná procházka, jejímž výsledkem byl výbìr domác-

ností. Ve ètvrtém kroku byli vybráni respondenti pomocí

Kishových tabulek (blíže viz Chomynová, 2013).Data by-

la vážena podle vìku, pohlaví, vzdìlání, regionu, velikosti

sídla bydlištì a ekonomického statusu tak, aby byl vý-

sledný vzorek reprezentativní pro populaci ÈR v daném

vìku.

� 2 / 2 Prevalence užívání drog v populaci ÈR
Prevalence užívání drog v populaci ÈR je omnibusové šetøe-

ní, do nìhož NMS vložilo v letech 2012, 2013 a 2014 otázku

zamìøenou na rozsah hazardního hraní. V roce 2012 bylo

sledováno hraní hazardních her bez èíselných a okamžitých

loterií a drobných sázek s pøáteli a rodinou, a to ve tøech èa-

sových horizontech (celoživotní zkušenost, hraní v posled-

ních 12 mìsících a posledních 30 dnech) s cílem ovìøit vý-

stupy Národního výzkumu 2012. V dalších letech byl modul

rozšíøen na tøi otázky:

1/ prevalenci hraní hazardních her typu automaty, ruleta,

jiné technické nebo živé hry v provozovnì, hernì nebo kasi-

nu (dále EHZ, kasino),

2/ kurzové sázení v sázkových kanceláøích (napø. na spor-

tovní utkání, dostihy) a

3/ hraní hazardních her nebo kurzové èi live sázky na in-

ternetu (tj. on-line hraní).

Sbìr dat probíhal prostøednictvím osobních rozhovorù

tazatele s respondentem s využitím poèítaèe (CAPI), res-

pondenti byli vybíráni kvótním výbìrem tak, aby reprezen-

tovali populaci ÈR s ohledem na vìk, pohlaví, vzdìlání, kraj

a velikost sídla bydlištì. Velikost souboru v jednotlivých le-

tech dosáhla 976, 1005 a 1020 respondentù ve vìku 15 a ví-

ce let. Pro lepší srovnatelnost výsledkù napøíè prùzkumy

byla pro analýzu vybrána vìková kategorie 15–64 let a data

byla vážena s ohledem na reprezentativnost pro danou vì-

kovou kategorii.

� 2 / 3 Výzkum názorù a postojù obèanù ÈR
Další omnibusovou studií, ve které NMS každoroènì sledu-

je výskyt hazardního hraní, je Výzkum názorù a postojù ob-

èanù ÈR k problematice zdravotnictví a zdravého zpùsobu

života. V roce 2012 bylo stejnì jako ve studii Prevalence uží-

vání drog v populaci sledováno pouze hraní hazardních her

bez èíselných a okamžitých loterií a drobných sázek s pøáte-

li a rodinou, a to ve tøech èasových horizontech (celoživotní

zkušenost, hraní v posledních 12 mìsících a posledních 30

dnech). V roce 2013 byl modul rozšíøen na 5 otázek týkají-

cích se neinternetových her:

1/ hraní na zaøízeních typu automaty (napø. VHP, VLT),

2/ hraní na jiných technických zaøízeních (napø. EMR,

elektronický karetní stùl nebo elektronické kostky),

3/ kurzové sázení v sázkových kanceláøích (napø. na spor-

tovní utkání nebo dostihy),

4/ hazardní hry v kasinu a

5/ èíselné loterie.
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Dále bylo podrobnìji sledováno on-line hraní – kurzové

sázky na internetu, live sázení, poker, kasinové hry na in-

ternetu, hry typu automaty na internetu a èíselné loterie.

Souèástí modulu je také hraní poèítaèových her nebo video-

her a 2položková Lie/bet škála používaná pro odhad míry

výskytu problémového hráèství – blíže viz (Mravèík, Cho-

mynová et al., 2015).

Sbìr dat probíhal prostøednictvím osobních rozhovorù

tazatele s respondentem (PAPI), respondenti byli vybíráni

kvótním výbìrem. Velikost souborù dosáhla 1802, 1797

a 1810 respondentù ve vìku 15 a více let.

Jednotlivé datové soubory byly analyzovány oddìlenì –

spoleèná analýza není možná vzhledem k rozdílùm ve výbì-

rové metodì, dotazníkovém formuláøi i vážení dat. Pro lepší

srovnání výsledkù studií byla analýza omezena na vìkovou

kategorii 15–64 let. Souèasnì byly jednotlivé kategorie sle-

dovaných hazardních her slouèeny do širších kategorií tak,

aby bylo možné srovnání napøíè studiemi i jednotlivými

lety. Porovnávané kategorie zahrnují:

1/ hraní hazardních her celkem bez loterií a drobných

sázek,

2/ hraní na elektronických herních zaøízeních typu auto-

maty (EHZ),

3/ kurzové sázky v sázkových kanceláøích,

4/ hraní on-line hazardních her.

Tam, kde byla v dotazníku zjišťována také úèast na lo-

teriích, byla vytvoøena ještì kategorie „hazardní hry cel-

kem“, která sleduje herní participaci na jakékoliv dostupné

hazardní høe.

� 3 VÝSLEDKY

� 3 / 1 Národní výzkum užívání návykových
látek 2012
Nìkterou z uvedených her hrálo alespoò jednou v životì cel-

kem 58,2 % dotázaných (63,0 % mužù a 53,5 % žen). Aktuál-

ní hraní (v posledních 12 mìsících) uvádìli respondenti nej-

èastìji v pøípadì èíselných a okamžitých loterií, kurzových

sázek a hraní na VHP - tabulka 1. Významnì vyšší zkuše-

nost s hraním hazardních her uvádìli muži, a to u všech sle-

dovaných typù her, a s výjimkou loterií respondenti v mlad-

ších vìkových kategoriích (15–24 a 25–34 let). Respondenti

v nejmladší vìkové skupinì uvádìli èastìji než starší res-

pondenti pøedevším hraní na EHZ a hraní on-line.

Celkem uvedlo hraní hazardních her v posledních

12 mìsících 25,5 % dotázaných (31,1 % mužù a 21,0 % žen),

ètvrtina z nich uvedla, že v posledním roce hrála jedenkrát

a tøi ètvrtiny hrály hazardní hry opakovanì. Po vylouèení

loterií a drobných sázek, které nejsou z pohledu vzniku

a rozvoje problémového hráèství tak rizikové, hrálo hazard-

ní hry v posledních 12 mìsících celkem 9,4 % respondentù,

z toho na EHZ a on-line v posledním roce hrálo 3,7 %, resp.

3,8 % dotázaných – tabulka 2. V posledních 30 dnech hrálo

hazardní hry 13,1 % dotázaných.

� 3 / 2 Studie Prevalence užívání drog
v populaci 2012–2014
Pro lepší srovnání s Národním výzkumem 2012 byl výbìro-

vý soubor v studii Prevalence užívání drog v populaci ome-
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Tabulka 1 / Table 1

Výskyt hazardního hraní v obecné populaci v posledních 12 mìsících podle typu hazardní hry – Národní výzkum 2012 (N=2134), v %

Gambling participation in the general population in the last 12 months, by gambling activity – National Survey on Substance Use 2012 (N=2134) (%)

Typ hazardní hry Pohlaví Mladí dospìlí Celkem

Muži Ženy 15–34 let 15–64 let

Výherní hrací pøístroje (VHP, automaty) 5,4 1,0 5,8 3,2

Videoloterijní terminály (VLT) 1,4 0,3 1,5 0,8

Jiná technická zaøízení 1,1 0,2 1,1 0,6

Sázkové hry v kasinu 0,9 0,1 0,9 0,5

Karetní turnaje mimo kasina 3,1 0,8 4,5 1,9

Kurzové sázení v kamenných poboèkách 5,8 0,9 4,3 3,3

On-line kurzové sázky – vybraní

provozovatelé

5,8 0,7 3,8 3,2

On-line kurzové sázky – jiní provozovatelé 1,1 0,0 0,6 0,5

Jiné on-line hazardní hry (napø. on-line

poker, ruleta)

1,3 0,0 1,4 0,6

Èíselné loterie 19,1 15,3 9,8 17,2

Okamžité loterie (napø. stírací losy) 5,6 8,2 5,3 6,9

Drobné sázky s pøáteli 3,1 1,6 2,9 2,3

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti and SC&C (2013) (in Mravèík et al., 2014)

Source: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and SC&C (2013), in Mravèík et al. (2014)
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Tabulka 2 / Table 2

Výskyt hazardního hraní v obecné populaci, souhrnné údaje – Národní výzkum 2012 (N=2134), v %

Gambling participation in the general population – summary, National Survey on Substance Use 2012 (N=2134) (%)

Prevalence Pohlaví Mladí dospìlí Celkem

Muži Ženy 15–34 let 15–64 let

Celoživotní prevalence

Hazardní hry celkem (vše) 63,0 53,5 53,8 58,2

Hazardní hry bez loterií

a drobných sázek

36,4 13,7 33,9 24,9

EHZ 24,1 9,0 24,5 16,5

On-line hazardní hry 14,3 3,4 11,5 8,8

Jen loterie (èíselné a okamžité) 49,9 49,3 38,9 49,6

Prevalence v posledních 12 mìsících

Hazardní hry celkem (vše) 31,1 20,1 23,9 25,5

Hazardní hry bez loterií

a drobných sázek

16,2 2,8 15,1 9,4

EHZ 6,3 1,1 6,9 3,7

On-line hazardní hry 7,0 0,7 5,3 3,8

Jen loterie (èíselné a okamžité) 14,8 16,8 8,5 15,8

Prevalence v posledních 30 dnech

Hazardní hry celkem (vše) 17,5 8,5 11,2 13,1

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti and SC&C (2013) (in Mravèík et al., 2014)

Source: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and SC&C (2013), in Mravèík et al. (2014)

Tabulka 3 / Table 3

Prevalence hazardního hraní v obecné populaci v posledních 12 mìsících – studie Prevalence užívání drog v populaci ÈR 2012–2014 (N=854, N=868, N=870),

v %

Gambling participation in the general population in the last 12 months – omnibus studies Prevalence of Drug Use among the Czech Population 2012, 2013, and

2014 (N=854, N=868, and N=870) (%)

Prevalence v posledních 12

mìsících

Pohlaví Mladí dospìlí Celkem

Muži Ženy 15–34 let 15–64 let

2012

Hazardní hry celkem (bez loterií) 17,4 5,8 15,4 11,7

2013

Hazardní hry celkem (bez loterií) 24,2 4,1 19,8 14,1

Hazardní hry – EHZ, kasino 9,4 1,9 10,5 5,7

Kurzové sázky v sázkových

kanceláøích

21,8 2,8 16,3 12,4

On-line hazardní hry 5,7 0,2 4,9 3,0

2014

Hazardní hry celkem (bez loterií) 35,2 8,8 30,0 22,2

Hazardní hry – EHZ, kasino 11,7 3,6 12,0 7,7

Kurzové sázky v sázkových

kanceláøích

30,4 4,9 24,6 17,8

On-line hazardní hry 16,1 3,5 17,4 9,9

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti and ppm factum research (2013), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and

ppm factum research (2014), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015)

Source: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and ppm factum research (2013), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and ppm fac-

tum research (2014), and National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and ppm factum research (2015)



zen na vzorek respondentù ve vìku 15–64 let a hraní ha-

zardních her v posledních 12 mìsících. V r. 2014 uvádìli

respondenti nejèastìji zkušenost s kurzovým sázením v sáz-

kových kanceláøích,a to muži i ženy. Zatímco u mužù výraz-

nì èastìji pøevládalo hraní on-line her nad hraním EHZ

a her v kasinu, u žen byla herní participace na tìchto hrách

vyrovnaná. Hraní všech typù hazardních her bylo stejnì ja-

ko v pøípadì výsledkù Národního výzkumu 2012 vyšší v nej-

mladších vìkových skupinách, rozdíl je zejména patrný

v pøípadì hraní on-line her – tabulka 3.

Podle výsledkù omnibusových studií došlo v letech

2012–2014 v èeské populaci ve vìku 15–64 let k nárùstu

prevalence hraní hazardních her u všech sledovaných ty-

pù/kategorií hazardních her – nejvyšší nárùst byl zazname-

nán u on-line hraní a dále u kurzových sázek. V posledních

30 dnech hrálo hazardní hry 8,5 % dotázaných.

� 3 / 3 Výzkum názorù a postojù obèanù
Èeské republiky 2012–2014
Stejnì jako u pøedchozích studií byl výbìrový soubor ve stu-

dii Výzkum obèanù omezen na vzorek respondentù ve vìku

15–64 let a hraní hazardních her v posledních 12 mìsících.

V posledních 12 mìsících hrálo v r. 2014 nìkterou hazard-

ní hru bez loterií (vèetnì všech on-line her) 20,7 % respondentù,

kurzových sázek se úèastnilo 9,6 % respondentù, na EHZ

hrálo 6,9 % a on-line hry 15,1 % respondentù – tabulka 4.

Vzorce hraní hazardních her potvrzují zjištìní výše

uvedených prùzkumù – hazardní hraní je rozšíøenìjší mezi

muži a v populaci existují znaèné rozdíly v míøe hraní jed-

notlivých typù her v závislosti na vìku. Zatímco hraní lote-

rií je rozšíøeno ve všech vìkových skupinách (zkušenost

s nimi v posledních 12 mìsících má ètvrtina až tøetina res-

pondentù všech vìkových skupin), ostatní hazardní hry

jsou nejrozšíøenìjší v nejmladších vìkových skupinách.

Hraní na EHZ, kurzové sázení, on-line hraní a hraní karet-

ních her mimo kasina je nejvyšší ve vìkové skupinì 15–24

let a míra zkušeností klesá s vìkem. S hraním her v kasinu

má nejvyšší zkušenost vìková skupina 35–44 let. V posled-

ních 30 dnech hrálo nìkterou hazardní hru po vylouèení lo-

terií 9,5 % respondentù, což odpovídá výsledkùm studie

Prevalence užívání drog v populaci v roce 2014.

Výzkum názorù a postojù obèanù ÈR se oproti šetøení

Prevalence užívání drog v populaci podrobnìji zamìøuje na

on-line hraní hazardních her – jejich hraní v posledních 12

mìsících uvedlo 13,0 % dotázaných (19,2 % mužù a 7,2 %

žen). K nejèastìji uvádìným on-line hrám v posledních

12 mìsících patøí kurzové sázky, poker a jiné karetní hry

a live sázení – graf 1.
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Tabulka 4 / Table 4

Prevalence hazardního hraní v obecné populaci v posledních 12 mìsících – Výzkum obèanù 2012–2014 (N=1466, N=1456, N=1446), v %

Gambling participation in the general population in the last 12 months – omnibus studies Citizen Survey 2012, 2013, and 2014 (N=1466, N=1456, N=1446) (%)

Prevalence v posledních

12 mìsících

Pohlaví Mladí dospìlí Celkem

Muži Ženy 15–34 let 15–64 let

2012

Hazardní hry celkem (bez

loterií)

18,9 7,5 19,1 13,2

2013

Hazardní hry celkem (bez

loterií)

26,3 10,5 26,7 18,5

Hazardní hry – EHZ, kasino 9,4 3,2 9,1 6,3

Kurzové sázky v sázkových

kanceláøích

11,9 3,0 10,0 7,5

On-line hazardní hry 18,5 6,4 15,0 12,5

2014

Hazardní hry celkem (bez

loterií)

31,1 10,2 27,0 20,7

Hazardní hry – EHZ, kasino 10,8 2,9 8,9 6,9

Kurzové sázky v sázkových

kanceláøích

15,9 3,2 13,4 9,6

On-line hazardní hry 21,6 8,4 20,2 15,1

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and

INRES-SONES (2014), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015)

Source: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and INRES-SONES (2013), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES

(2014), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2015)



Oproti pøedchozím rokùm došlo k nárùstu aktuálních

zkušeností s hraním všech typù hazardních her, a to u obou

pohlaví. Nejvyšší nárùst zaznamenalo kurzové sázení

a on-line hazardní hraní, pøedevším poker a jiné karetní

hry na internetu, kurzové sázky a live sázky, což potvrzuje

i døíve sledovaný nárùst míry participace na on-line hraní

v studii Prevalence užívání drog v populaci mezi roky 2013

a 2014.

� 3 / 4 Srovnání studií provedených v letech
2012–2014
Ze srovnání studií vyplývá, že alespoò jednu zkušenost

s hazardním hraním v životì má v ÈR pøibližnì polovina

(pøes 60 % mužù a pøes 40 % žen) a v posledních 12 mìsících

tøetina dospìlé populace. Vìtšina hráèských zkušeností do-

spìlé populace se týká loterií nebo stíracích losù – v posled-

ních 12 mìsících s nimi má zkušenost 16–17 % dospìlých

osob ve vìku 15–64 let. Hazardní hry mimo loterie hrálo

v posledních 12 mìsících 21–22 % dospìlých osob (pøibližnì

30 % mužù a 10 % žen). V posledních 30 dnech hrálo nìkte-

rou z hazardních her mimo loterie 8–9 % populace.

Na EHZ hrálo v posledních 12 mìsících pøibližnì 6–8 %

dospìlých (10–12 % mužù a 3–4 % žen), kurzových sázek se

úèastnilo 10–15 % populace (16–30 % mužù dle studie

a 3–5 % žen), on-line hazardní hry hrálo také 10–15 % do-

spìlé populace (16–20 % mužù a 4–8 % žen) – graf 2. Zatím-

co úèast na loteriích je relativnì vysoká ve všech vìkových

skupinách (zkušenost s nimi v posledních 12 mìsících má

ètvrtina až tøetina respondentù všech vìkových skupin), os-

tatní hazardní hry jsou nejrozšíøenìjší v nejmladších vìko-

vých skupinách, pøedevším ve vìku 15–24 a 25–34 let).

Dostupné výsledky naznaèují, že míra hraní hazard-

ních her v ÈR aktuálnì roste. Projevuje se to zejména ná-

rùstem aktuálních zkušeností s hazardním hraním v po-

sledních 12 mìsících, Je možné, že vliv na tento trend mají

rostoucí pøíležitosti k hazardním hrám (zejména tìm

on-line), souèasnì se však ukazuje, že roste míra hraní více

her souèasnì. Z bližší analýzy prùzkumu Prevalence užívá-

ní drog v populaci vyplývá, že mezi roky 2013 a 2014 se mezi

hráèi zvýšil podíl osob, které v posledních 12 mìsících uved-

ly hraní více než jednoho typu hazardních her (na pøibližnì

40 % v roce 2014), pøièemž šlo výraznì èastìji o muže a o res-

pondenty v mladších vìkových skupinách. Míra hraní všech

tøí sledovaných typù hazardních her (tj. hraní na EHZ nebo

hraní kasinových her, kurzové sázení a souèasnì i on-line

hazardní hry) v horizontu posledních 12 mìsícù se zvýšila

na více než trojnásobek (z pøibližnì 4 % na 14 %), nejèastìji

to bylo ve vìkové skupinì 15–24 let (témìø 30 % hráèù). Po-

kud hráli hráèi v posledních 12 mìsících 2 typy her, šlo nej-

èastìji o kurzové sázky v sázkových kanceláøích a on-line

hazardní hry.

� 4 DISKUSE
Studie realizované v ÈR v letech 2012–2014 pøinášejí po-

mìrnì konzistentní výsledky, co se týèe celkové míry hraní

hazardních her v populaci, souèasnì se však rozcházejí

v míøe herní participace u nìkterých typù hazardních her,

konkrétnì u kurzových sázek v sázkových kanceláøích

a on-line hazardních her. Výsledky studií, stejnì jako pozo-

rovaný nárùst míry hraní vybraných hazardních her, mo-

hou být ovlivnìny øadou faktorù souvisejících s metodolo-

gickou stránkou jednotlivých studií, mimo jiné zpùsobem

výbìru respondentù (náhodný vs. kvótní výbìr), zpùsobem

sbìru dat nebo rozdíly ve formulaci otázek.

Zahranièní studie dlouhodobì poukazují na to, že kvót-

ní výbìry bývají zatíženy výbìrovou chybou a mohou pøiná-
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Graf 1 / Graph 1

Hraní on-line hazardních her v posledních 12 mìsících ve vìkových skupinách 15–64 a 15–34 let – Výzkum obèanù 2013–2014 (N=1456, N=1446), v %

Online gambling in the last 12 months in the 15-64 and 15-34 age groups – omnibus studies Citizen Survey 2013 and 2014 (N=1456 and N=1446) (%)

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015)

Source: National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2014), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2015)



šet podhodnocené výsledky vzhledem k tomu, že nedokáží

zachytit více marginalizované skupiny obyvatel nebo skupi-

ny populace, které mají vyšší sklon odmítnout úèast ve stu-

dii, a nabírají respondenty ochotné se do výzkumu zapojit

(napø. Doherty, 1994; Guignard, Wilquin, Richard & Beck,

2013).Výzkumy z nedávné doby však nejsou tak jednoznaè-

né a docházejí spíše k závìrùm, že šetøení získaná kvótním

výbìrem mohou pøi vhodnì zvolených kvótách poskytovat

stejnì spolehlivé informace o výskytu sledovaných jevù

v populaci (Davidson, Martin & Treanor, 2009; Smith,

2015). Vliv mùže mít mimo jiné i zpùsob sbìru dat (Bowling,

2005) (Beck, Guignard, & Legleye, 2014; Tourangeau &

Smith, 1996) – v uvádìných èeských studiích probíhá sbìr

dat prostøednictvím osobních rozhovorù tazatele s respon-

dentem (face-to-face interview), ovšem existují rozdíly ve

zpùsobu administrace dotazníku. Zatímco v Národním vý-

zkumu 2012 a ve Výzkumu obèanù byla data sbírána za po-

užití papírového dotazníku, ve studii Prevalence užívání

drog v populaci probíhal sbìr dat prostøednictvím poèítaèe

(CAPI).

Souèasnì lze oèekávat, že na výsledné odpovìdi res-

pondentù má vliv kontext studie a formulace jednotlivých

otázek v dotazníku. Ukazuje se, že vliv na odpovìdi respon-

dentù má to, jaké otázky jsou v úvodu dotazníku, i to, jak

jsou formulovány a jaké nabízejí varianty odpovìdí (Lavra-

kas, 2008; Sanchez, 1992; Strack, 1992; Tourangeau, 1992),

roli hraje i celková délka dotazníku. Zatímco Národní vý-

zkum 2012 je rozsáhlou studií pøímo zamìøenou na hodno-

cení rozsahu užívání návykových látek v populaci, pøièemž

zahrnuje i témata jako hazardní hraní nebo duševní zdraví,

u ostatních se jednalo o omnibusová šetøení zahrnující otáz-

ky týkající se zdraví a životního stylu, ale i další ménì sou-

visející témata. Ukazuje se, že vliv na odpovìdi respondentù

má také míra podrobnosti otázek a studovaného tématu – ve

studiích s vìtším obsahem podrobnìjších otázek byl zjištìn

vyšší výskyt sledovaného jevu (Škaøupová, 2010).

Vzhledem k rostoucímu významu internetu, komuni-

kace na sociálních sítích a elektronického nakupování na

internetu roste v posledních letech také nabídka on-line ha-

zardního hraní. Internet nabízí hráèùm neomezenou èaso-

vou dostupnost, a to z domova, ze zamìstnání i z veøejného

prostoru a souèasnì nabízí širokou škálu produktù, vèetnì

sportovního sázení, kasinových her, binga, loterií èi karet-

ních her, jako jsou blackjack a poker. Hráèùm usnadòují

hraní také chytré telefony a tablety, které prostøednictvím

rùzných aplikací nabízejí stále vìtší možnosti zapojení do

hazardního hraní. Zahranièní studie dokazují, že s rostoucí

dostupností nových technologií a nových forem hazardu se

významnì zvyšuje riziko vzniku a rozvoje problémového

hraní (Abbott, 2006, 2007; Griffiths & Parke, 2002; Storer,

Abbott & Stubbs, 2009).

Také v ÈR byl v posledních letech zaznamenán nárùst

on-line hazardního hraní – dostupné výsledky populaèních

prùzkumù i dalších studií, napø. studie mezi hráèi v léèbì

(blíže viz Mravèík, Èerný et al., 2015) naznaèují, že hraním

na internetu jsou zvláštì ohroženi mladí muži, neboť vyhle-

dávají anonymní prostøedí a jsou náchylnìjší k nadmìrným

sázkám v dùsledku ztráty pøehledu o èase bìhem hraní

(Bonnaire, 2012; Ejova, 2015). Vyhledávanými hrami jsou

v souèasné dobì pøedevším poker a jiné karetní hry na in-

ternetu spolu s on-line kurzovými sázkami a live sázkami,

což kopíruje trendy sledované v dalších evropských zemích.
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Prevalence hazardního hraní v posledních 12 mìsících pro vìkovou
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Výzkumy ukazují, že až 10 % èastých hráèù on-line pokeru

spadá do kategorie problémového hraní (Hopley & Nicki,

2010).

Výsledky studií naznaèují, že hraní hazardních her

všech typù kromì loterií je nejrozšíøenìjší ve vìkové katego-

rii 15–24 let, což je velmi varující vzhledem k tomu, že tato

kategorie zahrnuje také mládež do 18 let vìku. Lokální stu-

die zamìøené na školní populaci uvádìjí, že ve vìku kolem

15 let má zkušenost s hraním na EHZ cca 5–15 % dìtí a zku-

šenost s kurzovými sázkami až 25 % dìtí, zkušenosti s ha-

zardním hraním vèetnì hraní na EHZ získávají dìti již ve

vìku od 10 let (Melková, 2012; Poprocká, 2013; Øachová,

2011; Zembolová, 2011). Ve skupinì dìtí s rizikovým chová-

ním a sociálnì znevýhodnìných dìtí jsou zkušenosti s ha-

zardním hraním vyšší a èást z nich mùže dokonce vykazo-

vat pøíznaky problémového hráèství (Navrátilová, 2011).

Výsledky jsou v souladu se zjištìními v rámci studie

ESPAD z roku 2011, kdy hraní na EHZ (definovaných jako

výherní automaty, na kterých se dají vyhrát peníze) s frek-

vencí nìkolikrát za rok nebo èastìji uvedlo celkem 9,6 % do-

tázaných (15,0 % chlapcù a 4,4 % dívek), z toho hraní s frek-

vencí jednou za mìsíc nebo èastìji 3,1 % studentù (5,0 %

chlapcù a 1,2 % dívek) (Csémy & Chomynová, 2012). Tren-

dy ukazují, že podíl studentù, kteøí uvedli hraní na EHZ

s frekvencí 1 týdnì a èastìji, je dlouhodobì stabilní okolo

1,5 %, pøièemž výskyt pravidelného hraní je dlouhodobì až

4krát vyšší mezi chlapci než mezi dívkami (Csémy, Chomy-

nová & Sadílek, 2009; Chomynová, Csémy, Grolmusová &

Sadílek, 2014).

� 5 ZÁVÌR
Aktuálnì dochází k významnému nárùstu podílu populace,

který má zkušenosti s hraním hazardních her. K nárùstu

herní participace dochází napøíè všemi vìkovými skupina-

mi a u obou pohlaví, a to u všech sledovaných typù hazard-

ních her. Nejvyšší nárùst prevalence byl v posledních letech

zaznamenán u on-line hraní a u kurzového sázení, zejména

u mužù ve vìkové kategorii do 35 let. Zdá se, že mezi pravi-

delnými hráèi je pomìrnì vysoká míra hraní více typù her,

zvýšil se poèet typù her, se kterou mìli respondenti zkuše-

nosti bìhem posledních 12 mìsícù. Vzhledem k potenciál-

ním rizikùm, která hraní her na internetu pøináší, je tøeba

do budoucna vìnovat pozornost právì on-line hraní hazard-

ních her.
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