
Socioekonomické souvislosti
hazardního hraní

DRBOHLAVOVÁ, B.1,2,3, ŠPOLC, M.1,4, TION LEŠTINOVÁ, Z.1, GROHMANNOVÁ, K.1,2, MRAVÈÍK, V.1,2,3

1Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti, Praha
2Národní ústav duševního zdraví
3Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
4Institut ekonomických studií Fakulty sociálních vìd Univerzity Karlovy v Praze

Citace: Drbohlavová, B., Špolc, M., Tion Leštinová, Z., Grohmannová, K., Mravèík, V. (2015). Socioekonomické souvislosti

hazardního hraní. Adiktologie,15(4), 376–386.

2015 / 15 / 4

PØEHLEDOVÝ ÈLÁNEK

377ADIKTOLOGIE
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ZADLUŽENOST

VÝCHODISKA: Hazardní hraní a pøedevším problémové

hazardní hráèství souvisí se sociální situací jednotlivcù i ko-

munit. Tyto souvislosti se manifestují jako sociální, ekono-

mické a demografické jevy, které mají obvykle charakter

negativních dopadù. METODIKA: Byl proveden nesyste-

matický pøehled dostupných zdrojù o souvislostech a dopa-

dech hazardního hraní v oblasti demografických, socioeko-

nomických ukazatelù na regionální (krajské, okresní, místní)

a individuální úrovni v ÈR. VÝSLEDKY: Vyšší dostup-

nost hazardního hraní koreluje s takovými negativními spo-

leèenskými jevy, jako jsou nezamìstnanost, zadluženost,

majetková i násilná kriminalita, úbytek obyvatelstva, nad-

mìrná konzumace alkoholu a nelegálních návykových látek

èi zneužívání sociálních dávek. V sociálnì vylouèených loka-

litách jsou tyto jevy vyjádøeny ještì silnìji a jsou provázány

s nízkou pracovní kvalifikací, lichváøstvím a rušením veøej-

ného poøádku. Nìkteré obce se snaží situaci regulovat

obecnì závaznými vyhláškami. Na individuální úrovni pak

problémové hazardní hraní vede k finanèním obtížím, za-

dlužení a v krajním pøípadì k využívání nezákonných mož-

ností získání financí, vèetnì páchání kriminality, nejèastìji

majetkového typu, tj. krádeže, podvodu a zpronevìry. Bý-

vají narušeny vztahy s blízkými, což vede èasto k rozpadu

rodin, a vztahy na pracovišti vedoucí až ke ztrátì zamìstná-

ní. Z pozitivních dopadù bývají citována pracovní místa vy-

tvoøená hazardním prùmyslem a pøíjmy z odvodù z hazardu

do veøejných rozpoètù. ZÁVÌR: Hazardní hraní má kom-

plexní socioekonomické souvislosti a pùsobí jako regresivní

daò na nízkopøíjmové skupiny obyvatel. Výsledky kvantita-

tivních i kvalitativních studií ukazují, že hazardní hraní sou-

visí v první øadì se zadlužeností, která je závažným dùsled-

kem patologického hráèství a pøíèinou èi korelátem socioe-

konomického úpadku hráèù, jejich okolí i celých komunit.

Dostupnost pomoci patologickým hráèùm je komplikována

skrytým a stigmatizujícím charakterem zadluženosti a pøi-

družených sociálních fenoménù.
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� 1 ÚVOD
Hazardní hraní má širší sociální, ekonomické a demografic-

ké dopady a souvislosti, mezi nìž se øadí pøedevším krimi-

nalita, prohlubování sociálních nerovností, nezamìstna-

nost, zpùsob trávení volného èasu a celková kvalita života

jednotlivcù a komunit (Williams, Rehm & Stevens, 2011).

Tyto dopady pøitom nemusí být primárnì negativní, mají

však komplexní charakter. Problémové hráèství v kombina-

ci s dalšími zdravotními a sociálními faktory vede k celkovì

nižší kvalitì života (Scherrer et al., 2005).

Problémové hraní nemá dùsledky v oblasti zdravotní,

sociální a ekonomické situace pouze pro hráèe samotné, ale

i pro jejich partnery a rodiny, ať v podobì finanèních ztrát

a zadluženosti, nebo rozpadu vztahù a rodinných systémù.

Oblast dopadù na blízké sociální okolí hráèe je relativnì

málo zmapovaná, a to pøesto, že dopady hazardu na partne-

ry a rodinu v podobì finanèní nejistoty, narušení rodinných

vztahù a celkového zhoršení fyzického a duševního zdraví

jsou znaèné (Dickson-Swift, James & Kippen, 2005).

V oblasti sociálních, ale i zdravotních dopadù problé-

mového hraní je významným faktorem zadluženost hráèù

a jejich rodin. Ta má vliv na zdraví jedincù, rodin, komunity

i spoleènosti a zvyšuje výskyt ostatních negativních dopadù

patologického hráèství (Ladouceur, 2004). Je významným

motivem sebevražd hráèù, ale má negativní vliv na zdravot-

ní stav obecnì a dále také na zamìstnanost, chudobu, byd-

lení, kriminalitu a sociální exkluzi; zadluženost bývá pravi-

delnì pøíèinou pokraèování a relapsu hraní (Downs & Wool-

rych, 2010). Souèasnì je zadluženost složitý fenomén

k výzkumnému uchopení a je obtížné stávajícími metodami

urèit skuteènou výši dluhu vyplývajícího z hraní (Blas-

zczynski, Dumlao & Lange, 1997; Wood & Williams, 2007).

Jedním z nejvýraznìjších celospoleèenských sociálních

dopadù hazardního hraní je prohlubování nerovnosti mezi

bohatými a chudými skupinami obyvatel (Abdel-Ghany &

Sharpe, 2001; Beckert & Lutter, 2009). Vzhledem k nedo-

statku jiných pøíležitostí k trávení volného èasu existuje vy-

soká poptávka po hazardním hraní u sociálnì slabých sku-

pin a v sociálnì znevýhodnìných oblastech. Nabídka ha-

zardního hraní má tendenci pøesouvat se do ziskových

oblastí, tzn. do socioekonomicky znevýhodnìných regionù.

To vede k regresivním dopadùm hazardu, kdy lidé s nízký-

mi pøíjmy utrácejí vìtší èást svého pøíjmu na hazardní hry

než lidé s vysokými pøíjmy, což dále prohlubuje pùsobení

nepøíznivých socioekonomických faktorù a socioekonomic-

ké dopady hazardního hraní (Abbott et al., 2013).

Problémové hraní mùže být také spojeno s psychiatric-

kou komorbiditou a kriminalitou páchanou problémovými

hráèi. Vývoj problémového hráèství je u nìkterých hráèù

spojen s poruchami osobnosti, resp. s impulzivitou, a to ze-

jména u mužù. Je zøejmá také souvislost problémového

hráèství s vyšší mírou užívání návykových látek a s další

psychiatrickou komorbiditou (Abbott et al., 2013; Petry,

2007; Petry, Stinson & Grant, 2005; Rush, Bassani, Urba-

noski & Castel, 2008; Williams, West & Simpson, 2012).

Kriminalita páchaná hazardními hráèi pøedstavuje tzv. se-

kundární kriminalitu. Je vhodné rozlišovat kriminalitu

u premorbidnì nepostižených hráèù, u kterých dùvodem

páchání trestné èinnosti jsou zejména finanèní problémy

a kteøí páchají pøedevším krádeže a podvody, a u hráèù im-

pulzivních s více èi ménì vyjádøenou poruchou osobnosti,

u kterých je hazardní hraní dùsledkem predispozice k rizi-

kovému a problémovému chování (Blaszczynski & Nower,

2002; Crofts, 2003; Richard & Humphrey, 2014). Páchání

trestné èinnosti bylo v 5. revizi Diagnostického a statistic-

kého manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-5)

vyòato z diagnostických kritérií. Dùvodem byla srovnatel-

ná míra kriminality u problémových hráèù a nehráèù, a te-

dy nízká specificita tohoto kritéria. Pøesto zùstává krimina-

lita diagnostickým vodítkem jako souèást popisu kritéria

„lhaní jiným“, kde jedním z popisovaných dùvodù lhaní je

zakrývání trestné èinnosti (Petry et al., 2014; Reilly &

Smith, 2013). Nelegální hazard bývá sekundárnì spojen

rovnìž se systémovou kriminalitou vèetnì lichváøství, ale

i další kriminalitou, jako je pašování lidí, zbraní, drog nebo

organizování prostituce apod. Také organizovaný hazard

mùže být spojen s ekonomickou kriminalitou typu praní

špinavých penìz nebo korupce (Ferentzy & Turner, 2009).

Mezi hrami, které se na trhu nabízejí, existují podstat-

né rozdíly v jejich rizikovosti. Podle kanadského Centra pro

výzkum gamblingu (Abbott et al., 2013) je dùležité rozlišo-

vat hry podle èetnosti hraní a míry vzrušení, kterou u nich

hráèi zažívají, spoleèenskosti hry a míry dovednosti, která

je ke høe potøeba. Z tohoto hlediska jsou pro nìkteré hráèe

rizikovìjší elektronická herní zaøízení (EHZ), mezi nìž pat-

øí výherní hrací pøístroje (VHP), interaktivní videoloterijní

terminály (IVT, VLT) a další technická zaøízení, zatímco

pro jiné karetní hry nebo sázkové hry v kasinu. Dalším pod-

statným rysem je prostøedí, ve kterém se hry provozují. Klí-

èové je, zda nabízí dostatek soukromí, pøístup k penìzùm,

možnost hrát nepøetržitì, zda jsou zde dostupné alkoholic-

ké nápoje. Dalšími charakteristikami jsou výše sázky a ob-

jem penìz utracených za èasovou jednotku, èasové intervaly

mezi hrami a jejich frekvence, pravdìpodobnost výher

a „tìsné prohry“, možnost sázet bankovkami nebo bezhoto-

vostnì, audiovizuální efekty pøístroje, místní a èasová do-

stupnost hraní, reklama apod. Zejména EHZ se vyznaèují

nepøíznivými strukturními charakteristikami, které vedou

k rozvoji problémù spojených s hraním ve vyšší míøe, než je

tomu u jiných her. Ke hrám s vyšším rizikem patøí také kur-

zové sázky, zejména sázky on-line, a to pøedevším tzv. live

sázky, jiné on-line hry a také sázkové hry v kasinu. (Abbott

et al., 2013; Abbott, Williams & Volberg, 2004). Dostupnost

hazardních her je také faktorem komplikujícím proces úz-

dravy patologického hráèe. Zdá se, že roli hraje fyzická do-

stupnost hráèských pøíležitostí (heren) spíše než hustota
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herních pøístrojù (Abbott et al., 2013; Vasiliadis, Jackson,

Christensen & Francis, 2013; Williams et al., 2012). Viz ta-

ké èlánek o charakteristikách problémových hráèù (Mrav-

èík, Èerný, Roznerová, Licehammerová & Tion Leštinová,

2015).

EHZ pøedstavují nejvìtší segment trhu v zahranièí

i v ÈR a pro hráèe a jejich okolí obvykle znamenají vyšší rizi-

ko než èíselné loterie nebo stírací losy, u kterých je riziko

vzniku závislosti s finanènì destruktivním potenciálem niž-

ší. Právì EHZ totiž tvoøí v ÈR nejvyšší podíl na herním trhu

a jejich nabídka je v mezinárodním kontextu mimoøádnì

vysoká – podle posledních dostupných údajù mezinárodní-

ho srovnání z r. 2013 pøipadalo na Slovensku 3,7, v Nìmec-

ku 3,0, v Polsku 0,6 a v Rakousku 0,3 EHZ na 1000 obyva-

tel, zatímco v ÈR to bylo 7,5 EHZ na 1000 obyvatel (Mravèík

et al., 2014). Pøedevším hráèi na EHZ také tvoøí významnou

nebo pøevažující èást osob trpících problémy v souvislosti

s hazardním hraním v øadì evropských zemí (Griffiths,

2009; Livingstone, Woolley, Zazryn, Bakacs & Shami, 2008;

Parke & Griffiths, 2007; Williams et al., 2012). Viz také èlá-

nek o regulaci hazardních her na úrovni obcí v ÈR (Rous,

Drbohlavová, Tion Leštinová, Èerný & Mravèík, 2015).

Èlánek pøedkládá výsledky kvantitativních a kvalita-

tivních studií provedených v letech 2012–2014 týkajících se

výskytu hazardního hraní v èeské populaci, aspektù a sou-

vislostí problémového hraní a jejich dùsledkù pro jedince,

jejich okolí, komunity a sociodemografických a ekonomic-

kých ukazatelù. Zdroji jsou výzkumy, jejichž výsledky byly

detailnì publikovány v první souhrnné zprávì o hazardním

hraní v Èeské republice (Mravèík et al., 2014) a Výroèní

zprávì o hazardním hraní v Èeské republice v roce 2014

(Mravèík, Rous et al., 2015), práce publikované v èasopise

Adiktologie a bakaláøské a diplomové práce na téma ha-

zardního hraní obhájené v letech 2013–2014.

� 2 DOPADY HAZARDNÍHO HRANÍ NA
ÚROVNI KOMUNIT A ÚZEMNÍCH JEDNOTEK

� 2 / 1 Hazardní hraní v sociálnì vylouèených
lokalitách
Vznik a existence sociálnì vylouèených lokalit (SVL) je pro-

jevem sociálního a ekonomického problému, který spoèívá

v kumulaci negativních spoleèenských jevù, jako je (dlouho-

dobá) nezamìstnanost, zadluženost, èerpání sociálních dá-

vek, nízké vzdìlání a pracovní kvalifikace, užívání alkoholu

a nelegálních drog, ale i nízká hustota sociálních sítí (rozve-

dení, osamìlí lidé) a pøíslušnost k minoritnímu etniku. Do-

stupnost hazardního hraní v takových oblastech je èasto

mnohem vyšší než v sociálnì integrovaných regionech.

Na pøelomu r. 2014 a 2015 realizovalo Národní monito-

rovací støedisko pro drogy a závislosti (NMS) ve spolupráci

s Agenturou pro sociální zaèleòování (ASZ) pøi Úøadu vlády

ÈR dotazníkové šetøení mezi zástupci ASZ v SVL, které se

týkalo problematiky hazardu a užívání drog (Mravèík et al.,

2014). Dotazník vyplnilo 21 respondentù – sociálních pra-

covníkù a koordinátorù pùsobících ve 23 sociálnì vylouèe-

ných obcích èi oblastech po celé ÈR. Bylo zkoumáno, za jak

závažné je hazardní hraní považováno v porovnání s ostat-

ními problémy v SVL. Zjišťovala se také míra výskytu prob-

lémù pøímo spojených s hazardním hraním a provozováním

hazardních her v SVL a zpùsob øešení tìchto problémù ze

strany obce. Respondenti byli dotazováni na poèet provozo-

ven s EHZ (herny, kasina, provozovny se zvláštním reži-

mem) a na poèet sázkových kanceláøí v lokalitách a jejich

okolí. Jak velký problém hazardní hraní v SVL pøedstavo-

valo ve srovnání s ostatními problémy, bylo hodnoceno na

šestibodové škále od 0 (daný jev nepøedstavuje problém) do

5 (jev v dané lokalitì pøedstavuje velmi závažný problém).

Z celkového poètu 21 zástupcù ASZ jich 19 uvedlo do-

stupnost provozoven s EHZ v daných SVL a/nebo v jejich

blízkosti. Co se týèe sázkových kanceláøí, 8 respondentù

uvedlo, že se v SVL èi v její blízkosti sázkové kanceláøe na-

cházejí. Provozovny s EHZ se tedy v SVL vyskytovaly èastì-

ji než sázkové kanceláøe, což zøejmì souvisí se zpùsobem,

jakým jsou tyto dva typy provozoven hazardních her využí-

vány jejich návštìvníky. Provozovny s EHZ utváøejí se svou

dlouhou èi nepøetržitou otevírací dobou a dostupností alko-

holu dostupné prostøedí pro trávení volného èasu. Naproti

tomu v sázkových kanceláøích se alkohol nepodává a sázky

jsou vázány na konkrétní sportovní události, které jsou èa-

sovì ohranièeny. Výjimku mohou tvoøit tzv. sport bary, ale

konkrétnì na jejich výskyt nebyl položen dotaz.

Jako nejzávažnìjší problémy oznaèili zástupci ASZ

v daných lokalitách nezamìstnanost a zadluženost (oba je-

vy byly prùmìrnì hodnoceny 4,4 bodu na stupnici 0 až 5)

a nízké vzdìlání/kvalifikaci (4,2). Hraní hazardních her

(2,8) bylo v prùmìru vnímáno jako støednì závažný prob-

lém spoleènì s problémovými nájemními vztahy (2,8) a ma-

jetkovou kriminalitou (2,7). Hodnocení míry problémovosti

hazardního hraní v daných lokalitách mìlo velmi široký

rozptyl (0–5). Hazardní hraní tedy nebylo vnímáno jako zá-

važný problém v každé SVL, závažnìji bylo hodnoceno v pøí-

hranièních oblastech s Polskem a Nìmeckem (Ostrava,

Chodov, Frýdlant, Tanvaldsko).

Závažnost problémù pøímo spojených s hazardním

hraním odpovídala obecným problémùm v SVL. Jako nejzá-

važnìjší problém vnímali zástupci ASZ zadluženost jednot-

livých hráèù a jejich rodin (prùmìrnì 3,3 bodù na stupnici

0 až 5), následovalo hraní pøíjemcù sociálních dávek a jejich

rodin (2,9) a výskyt opilosti v hernách (2,8). Další vnímané

problémy souvisely s finanèními aspekty hazardního hraní:

majetková kriminalita za úèelem získání prostøedkù na hru

nebo na krytí dluhù z hraní hazardních her, majetková kri-

minalita v hernách nebo v jejich okolí obecnì a lichváøství

spojené s pùjèováním finanèních prostøedkù na hraní ha-

zardních her. Pøidruženými problémy byly nadmìrná kon-
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zumace alkoholu a nelegálních drog a s tím související ruše-

ní veøejného poøádku v okolí heren. Lze konstatovat, že

v SVL byla vìtšina negativních jevù, které se týkaly ha-

zardního hraní, spojena s ekonomickými faktory.

Výsledky prùzkumu v SVL na pøelomu r. 2014 a 2015

se shodují s výsledky obdobného prùzkumu z r. 2013 (Mrav-

èík et al., 2014).

� 2 / 2 Souvislosti socioekonomických
charakteristik a hazardního hraní na úrovni
okresù
V r. 2013 probìhla kvantitativní studie (Drbohlavová,

2013), která kromì dostupnosti hazardního hraní analyzo-

vala také korelaci 22 sociodemografických a ekonomických

indikátorù s dostupností hazardních pøíležitostí na úrovni

okresù v roce 2011. Indikátory byla data z Èeského statis-

tického úøadu a Ústavu zdravotnických informací a statisti-

ky ÈR, jako je míra nezamìstnanosti, prùmìrný vìk, pohyb

obyvatel, poèet trestných èinù, poèet sebevražd, prùmìrná

výše dùchodù, výše sociálních dávek, vzdìlanostní struktu-

ra, poèet ambulantních léèeb a hospitalizací pro diagnózu

F63.0 (patologické hráèství) apod. Data o dostupnosti ha-

zardních her, resp. adresy, na kterých byla v ÈR provozová-

na EHZ, pocházela z databáze Ministerstva financí ÈR. Po-

užitou statistickou metodou byl Pearsonùv korelaèní koefi-

cient testovaný na hodnotì a = 0,05.

Tato studie ukázala, že nabídka hazardních her nej-

silnìji souvisí se záporným pøírùstkem obyvatel – obyvatelé

se tedy spíše stìhují pryè z oblasti, porodnost je nižší než

úmrtnost (korelaèní koeficient byl -0,465). Dále dostupnost

hazardních her silnì souvisí s nezamìstnaností (0,428),

o nìco ménì výraznì s nižšími dùchody (-0,259) a vyšším

poètem uchazeèù o jedno volné pracovní místo (0,226). V ob-

lastech s vyšší nabídkou hazardních her byl také zjištìn

vyšší poèet ambulantních léèeb pro diagnózu F63.0 – pato-

logické hráèství (0,233), a tedy pravdìpodobnì vyšší po-

ptávka po odborné pomoci ze strany patologických hráèù.

Na úrovni krajù dostupnost hazardních her také silnì kore-

lovala s úbytkem obyvatel a navíc i výší vyplacených sociál-

ních dávek a sociálních pøíplatkù. Tato zjištìní odpovídají

výsledkùm studie v SVL, podle kterých bylo hraní pøíjemcù

sociálních dávek hodnoceno jako zásadní problém. Obecnì

lze øíci, že hazardem jsou více zatížené zejména pøíhranièní

okresy.

Podobné výsledky popsal ve své bakaláøské práci Špolc

(2014). Použil ve své studii regresní analýzu výše prohra-

ných èástek a sociálních, ekonomických a demografických

ukazatelù na úrovni okresù. Ukazateli byly kriminalita,

typ domácnosti, etnické složení obyvatel, náboženské vy-

znání, vìk, vzdìlanostní struktura, velikost obce apod. Po-

dle výsledkù se jako nejdùležitìjší faktor ovlivòující výši

prohraných èástek v okrese jevila sociální stabilita. V okre-

sech, kde vysoký podíl obyvatel žil v úplných rodinách s dìt-

mi, kde pøíjmy obyvatel nezávisely na sociálních dávkách,

a jen malý podíl obyvatel byl bez práce, prohráli obyvatelé

na EHZ relativnì nízký objem finanèních prostøedkù.

V opaèném pøípadì byl objem prohraných finanèních pros-

tøedkù výraznì vyšší. Též umístìní okresu pøedstavovalo

významný faktor. Vyšší objem prohraných èástek byl za-

znamenán v pøíhranièních oblastech ÈR, v oblasti historic-

ky oznaèované jako Sudety, kde je i nynìjší spoleènost po-

znamenána nuceným vystìhováním Nìmcù spojeným se

zánikem tradièních ekonomických odvìtví, organizovaným

dosídlením a následným porevoluèním chaotickým pøero-

dem, který se vyznaèoval krachováním bývalých státních

podnikù a vytvoøením zóny šedé ekonomiky (poskytování

krátkodobého ubytování, hazardu a sexuálních služeb pro

zahranièní klientelu). Negativnì též nejspíše pùsobí anony-

mita vìtších mìst, kde obyvatelé prohráli více finanèních

prostøedkù. Další promìnnou významnì urèující výši pro-

hraných èástek byla úèast zahranièních hráèù, kteøí však

nepøedstavovali pøíliš vysoké riziko v podobì negativních

dopadù na místní obyvatele. Vìkové složení obyvatel,

struktura zamìstnání èi dosažené formální vzdìlání mìlo

na výši prohraných èástek minimální èi žádný vliv. Obecnì

tedy hrají klíèovou roli promìnné popisující sociální a eko-

nomický stav (struktura domácností signalizující sociální

integraci, z ekonomického hlediska pak nezamìstnanost,

závislost na sociálních dávkách èi rozšíøení živnostenského

podnikání poukazující na integraci ekonomickou), a nikoli

demografické charakteristiky jednotlivých obyvatel. Celko-

vì ekonomicky a sociálnì slabé okresy vykazovaly vìtší ob-

jem prohraných èástek i pøes nižší disponibilní pøíjmy oby-

vatel. Relativní podíl prohraných èástek na výši pøíjmu tak

vykazoval enormní rozdíl mezi okresy. Vysoká míra hraní

na EHZ tedy pùsobilo jako jistá forma regresivní danì zatì-

žující sociálnì slabší okresy, èímž dále pøispívalo k jejich ne-

gativní sociální situaci.

Problematikou vybraných sociálnì negativních jevù

v ÈR na úrovni okresù se ve své diplomové práci zabývala

Zíb Palasová (2015). Popsala sociálnì negativní jevy a zhod-

notila regionální disparity na úrovni 77 okresù za rok 2011,

kdy bylo provedeno Sèítání lidu, domù a bytù. Byla použita

korelaèní, faktorová a shluková analýza za pomoci 28 demo-

grafických, zdravotních a ekonomických ukazatelù, mezi

nimiž byly také poèty hospitalizací v psychiatrických lùžko-

vých zaøízeních pro dg. F10–F19 a poèet heren a kasin na

1000 obyvatel v roce 2011. Okresy s nejménì pøíznivými so-

ciálnì negativními ukazateli zahrnujícími také hospitaliza-

ce z dùvodu užívání návykových látek a hustotu heren a ka-

sin byly Most, Teplice, Ústí nad Labem, Jeseník, Karviná,

Ostrava-mìsto a Èeská Lípa, které se nacházejí na území

krajù Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravsko-

slezského (Zíb Palasová, 2015).
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� 2 / 3 Souvislosti socioekonomických
charakteristik a hazardního hraní na úrovni
obcí
V r. 2013 realizovalo NMS pøípadovou studii v 5 obcích, ve

které zkoumalo zkušenosti obcí s hazardním hraním a do-

pady jeho pøípadné regulace (Mravèík et al., 2014). Studie

probìhla v Øíèanech, Klášterci nad Ohøí, Aši, Blansku

a Znojmì. Tyto obce mìly rùznou míru regulace od žádné až

po úplný zákaz hazardního hraní. V první fázi byly v každé

obci provedeny rozhovory se zastupiteli, zástupci policie,

provozovateli heren a sociálními pracovníky. Druhá fáze

spoèívala v dotazníkovém šetøení na vzorku 50 osob bydlí-

cích v okolí heren, v mystery návštìvì dvou heren (princip

„mystery shopping“, kdy obsluha ani návštìvníci nevìdí, že

tazatel provádí sbìr dat), rozhovorech s obsluhou a dotazní-

kovém prùzkumu mezi 10 hráèi oslovenými v hernách.

Obecnì lze øíci, že místní obyvatelé, policisté, obèanští akti-

visté podporovali spíše vìtší regulaci hazardu na území své

obce, zatímco provozovatelé spíše vnímali vyšší regulaci ja-

ko diskriminaèní. Názory zastupitelù a dalších politikù by-

ly v souladu se stávajícím zpùsobem regulace v dané obci.

V Øíèanech byla nízká míra regulace a nepsané dohody

s provozovateli a hazardní hraní nebyly jejich pøedstaviteli

zásadnì vnímány jako alarmující. V Klášterci za vìtší prob-

lém považovali drogy. Hazard pøedstavoval významný zdroj

pøíjmù do obecního rozpoètu a pracovních míst, obyvatelé

a sociální pracovníci však považovali dopady problémového

hraní za zásadní, neboť na nìj byla navázána lichva, vysoké

nájemné v ubytovnách pro sociálnì slabé a problémy s viet-

namským etnikem. V Aši byly herny zázemím pro užívání

a distribuci drog a prostituci, proto bylo v plánu poèet heren

na území obce ještì snížit. V Blansku zakázala radnice ha-

zardní hry úplnì. Obyvatelé mìsta byli s tímto krokem spo-

kojeni na rozdíl od provozovatelù. Znojmo pøijalo vyhlášku

regulující místo, èas a propagaci hazardních her. Jako nega-

tivní jevy v souvislosti s hraním hazardních her byly zdù-

razòovány zejména propojení hazardního hraní s užíváním

drog a zneužívání sociálních dávek ke hraní. Detailním po-

pisem regulace a trendy v hazardním hraní se zabývá jiný

èlánek v tomto èísle Adiktologie (Rous et al., 2015).

Pøípadovou studii v Praze provedl Špolc (2014). Tato

lokální analýza pøinesla poznatky o rozmístìní heren na

území Prahy, jejich lokaci a možné souvislosti s místní kri-

minalitou. Zkoumal výskyt zastaváren, second hand obcho-

dù, hotelù, sázkových kanceláøí èi prodejen elektroniky

v blízkosti heren. Míra páchání trestné èinnosti a dostup-

nost hazardních her byly promítnuty do mapy Prahy rozdì-

lené podle jednotlivých obvodních oddìlení policie, a to v po-

dobì indexu kriminality na barevné škále a rozmístìní pro-

vozoven. Na první pohled byla patrná nerovnomìrnost

rozmístìní provozoven na území mìsta. Pøi rozdìlení Prahy

na levý a pravý bøeh Vltavy byla patrná souvislost nižšího

poètu provozoven i míry kriminality na levém bøehu a na-

opak vyššího výskytu provozoven i kriminality na bøehu

pravém. Za povšimnutí stojí hustý kruh provozoven poblíž

centra mìsta (nicménì pøímo v historickém centru je provo-

zoven minimum), zvýšená hustota provozoven na sídlištích

(tj. v místech s vyšší hustotou obyvatel) a jejich seskupování

do dvojic èi poèetnìjších shlukù. Právì výskyt více provozo-

ven v jedné lokalitì mùže signalizovat vyšší míru problémo-

vého hraní v okolí, neboť se v daném místì i pøes silnou kon-

kurenci uživí nìkolik provozoven. V bezprostøedním okolí

heren se nejèastìji vyskytovaly restaurace, obchody s potra-

vinami a alkoholem èi vietnamská bistra. U každé tøetí her-

ny byl umístìný bankomat, pravdìpodobnì na základì

pøedpokladu, že tato cílová skupina bude dané služby èastì-

ji využívat, aby si rychle vybrali hotovost a vrátili se ke høe.

Naopak obchodní prostory jako obchody s elektrospotøebièi,

knihkupectví èi hotely v blízkém okolí heren obvykle neby-

ly. Po pøepoètení výskytu jednotlivých obchodních prostor

v okolí heren s ohledem na jejich rozšíøení v Praze byly zís-

kány odlišné výsledky. Pøedpoklad, že se provozovatelé ob-

chodù s elektrospotøebièi a hotelù hernám vyhýbají, se po-

tvrdil a vysoké indexové èíslo u second handù, zastaváren

a sázkových kanceláøí naopak poukázalo na propojení tìch-

to typù podnikání s provozováním heren.

Gregorová si ve své bakaláøské práci (2014) všímala

sociálních souvislostí s problematikou hazardu v Chebu.

Podle autorky byly v minulosti problémové spíše herny než

kasina; jako nejproblémovìjší uvedla falešné kasino, ve kte-

rém byla pouze EHZ a žádné živé hry. To umožnilo provozo-

vateli obcházet místní zákaz provozu heren v dobì od 17:00

do 9:00, který jinak podle chebských strážníkù vedl k výraz-

nému úbytku kriminality a zklidnìní situace ve mìstì. V lo-

kalitì tohoto kasina stoupl poèet pøípadù rušení noèního

klidu, prostituce a prodeje drog. Podnikatelé v okolí si stìžo-

vali na pokles tržeb, protože zákazníci se lokality obávali.

V chebských hernách i v jejich okolí docházelo podle autor-

ky k prodeji drog. Obsluha heren údajnì èasto od hráèù vy-

kupovala (kradené) zboží, jehož prodejem si hráèi obstará-

vali peníze na hru. Nìkteré herny si podle autorky pøímo

v provozovnì zøídily zastavárnu, aby výkup zboží legalizo-

valy. Prostituce se stáhla z centra Chebu k hernám.

Podobnì jako Drbohlavová (2013) a Špolc (2014) na

úrovni okresù provedlo NMS statistickou analýzu faktorù

souvisejících s výskytem hazardního hraní na úrovni obcí

(Mravèík et al., 2014). Korelovanými indikátory byly napø.

poèty exekucí na 1000 obyvatel, poèty heren, kasin èi EHZ,

výskyt sociálnì vylouèených lokalit atd. Sociodemografická

data byla získána za rok 2011 z Ministerstva práce a sociál-

ních vìcí. Korelaèní koeficienty byly vìtšinou pøíliš nízké

a celkové výsledky neukázaly žádné specifické souvislosti.

Možnou pøíèinou tohoto efektu je výbìr vzorku, neboť do

analýzy byly zahrnuty všechny obce, tzn. i velmi malé obce,

v nichž se hazard nevyskytoval.
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� 3 DOPADY HAZARDNÍHO HRANÍ NA
ÚROVNI JEDNOTLIVCÙ

� 3 / 1 Dopady na vztahy hráèù se sociálním
okolím
V r. 2014 byl proveden kvalitativní výzkum na souboru

11 problémových hráèù ve vìku 19–65 let, který zkoumal

transformaci vztahù mezi problémovými hráèi a jejich nej-

bližšími v prùbìhu hráèské kariéry (Ostrovský, 2014).

U 6 hráèù byly dominantní hazardní hrou EHZ, u 4 hráèù

kurzové sázky a pro 1 respondenta byly hlavní hráèskou ak-

tivitou hazardní hry v kasinu. Pøevážná èást respondentù

v prùbìhu hráèské kariéry vztahy buï postrádala, ve vzta-

zích nebyla spokojena, nebo emoèní rozmìr vztahù s blízký-

mi nebyl výrazný. Øada hráèù však mìla na udržení vztahù

s blízkými materiální zájem, vìtšinou v dùsledku finanèní

nároènosti hraní. Tento materiální zájem v prùbìhu karié-

ry rostl a znesnadòoval pøípadné pøerušení èi ukonèení ne-

vyhovujícího vztahu. Vztahy s blízkými pøedstavovaly pro

hráèe zázemí (možnost bezplatného stravování, pøespání èi

úkrytu pøed vìøiteli) i zdroj financí na hru. Zmìnu doznaly

pøedevším ty vztahy s blízkými, kde nebyla silná ekonomic-

ká èi citová vazba. V tìch pøípadech byla pozornost hráèe

pøesmìrována k hazardnímu hraní a hráè omezil kontakty

s blízkými. Pokud byl emoèní zájem o vztah vysoký už v úvo-

du hráèské kariéry, jevil se v jejím prùbìhu jako pomìrnì

stabilní. Všechny vztahy s blízkými, jimž bylo problémové

hazardní hraní odhaleno, však byly nevratnì zmìnìny. Ani

jeden z respondentù nebyl vùèi blízkým zcela otevøený

a vìtšina z nich hazardní hraní urputnì tajila, v dùsledku

èehož se omezila komunikace s blízkými. Vzniklá bariéra

pomáhala hráèi pøi pøípadné žádosti o finanèní podporu, ale

rovnìž bránila øešení problému a pomoci ze strany blíz-

kých. Blízcí navíc nedokázali interpretovat pøíznaky pro-

blémové hraní adekvátnì. Pokud bylo problémové hraní od-

haleno, blízcí problém nechápali. Èást respondentù ani ne-

mìla informace, které by jim pomohly identifikovat jejich

situaci jako problémové hráèství a požádat o odbornou

pomoc.

Vztahové problémy problémových hráèù zkoumala ta-

ké jiná práce z oboru adiktologie (Paleèková, 2014). Cílem

práce bylo posoudit kvalitu vztahù problémových hráèù s je-

jich okolím. Soubor se skládal z 8 respondentù ve vìku

23–35 let rekrutovaných technikou snìhové koule. Problé-

mové hráèství bylo verifikováno dotazníkem Gamblers Ano-

nymous GA-20. Sbìr dat probìhl pomocí polostrukturova-

ných rozhovorù. Interpersonální vztahy byly mìøeny ná-

strojem ICL. Respondenti se hodnotili jako egocentriètí,

agresivní, podezøívaví, málo odpovìdní, pøimìøenì domi-

nantní. Byli si negativních znakù svého chování vìdomi

a rádi by tento stav zmìnili. Všichni respondenti shodnì vy-

hodnotili vliv hazardního hraní na své interpersonální cho-

vání jako negativní.

Jiná kvalitativní studie shrnula celou škálu dopadù,

které na hráèe jejich patologické hraní mìlo (Roznerová,

2014). Vzorek pøedstavovalo 7 abstinujících hráèù v pobyto-

vé léèbì v Praze ve vìku 21–55 let, sbìr dat probìhl za po-

moci polostrukturovaných rozhovorù. Mezi sociálními do-

pady se objevoval rozpad vztahù s pøíbuznými, partnery,

dìtmi, ale i kolegy v práci a pøáteli. Hráèi hodnotili naruše-

ní vztahù s rodinou a blízkými jako ten nejzávažnìjší dopad

jejich hazardního hraní, zatímco finanèní ztráty byly øaze-

ny až na druhé místo. Nejèastìji bývaly postiženy vztahy

s rodinou obecnì v dùsledku ztráty dùvìry, protože hráè

èasto lhal a jeho chování odráželo (ne)úspìchy ve høe. Rodi-

èe èi partner èasto také závislost podporovali popíráním

problémù èi pøijímáním uvìøitelných historek o pùvodu dlu-

hù. Rozpadaly se i vztahy se sourozenci èi dìtmi hráèù,

s pøáteli z dùvodu nedostatku èasu a s kolegy. Hraní pøed-

stavovalo navíc velice osamìlou èinnost. Hráèi také ztráceli

své koníèky z dùvodu nedostatku èasu a financí. Zaèali hrát,

aby se odreagovali od nepøíjemných situací ve svém životì,

zaèali zanedbávat školní èi pracovní povinnosti a èasto o za-

mìstnání pøišli, což dále snížilo jejich sociální status.

Dopady na sociální vztahy zkoumala i dotazníková

studie mezi patologickými hráèi v léèbì (Mravèík, Èerný et

al., 2015). Z negativních jevù v dùsledku rozvoje problémo-

vého hraní byly respondenty nejèastìji uvádìny lhaní

(75,3 % lhalo èasto nebo velmi èasto), nesplácení pùjèek

(59,4 %), utracení spoleèných rodinných penìz (53,8 %), za-

nedbávání rodiny (48,2 %), agresivita a psychický nátlak

vùèi okolí (29,8 %), nespolehlivost v zamìstnání (29,9 %)

a krádeže vìcí z domácnosti (27,4 %). Ztrátu pøedchozích

koníèkù a zálib v souvislosti s rozvojem pravidelného hraní

uvedlo 67,7 % respondentù. Nejèastìji uvedenými negativ-

ními dùsledky hazardního hraní v oblasti zamìstnání res-

pondenta byly problémy s nadøízenými, podøízenými èi ko-

legy (uvedlo 49,0 % zamìstnaných respondentù) a ztráta

zamìstnání (40,6 %). Podle 12,7 % patologických hráèù mì-

lo hazardní hraní v jejich životì také pozitivní dopady, jako

radost èi pocit štìstí z výhry, pozitivní dopady v oblasti lid-

ských vztahù nebo pozitivní zmìny v oblasti zábavy a uvol-

nìní (uvedlo je 2,6–3,1 % respondentù).

Vážné rodinné a vztahové problémy a problémy na

pracovišti byly rovnìž popsány v rámci výzkumu realizova-

ného na souboru 139 patologických hráèù v léèbì v letech

2012–2013 zamìøeného na souvislosti patologického hráè-

ství se vztahovou vazbou (Maierová, Charvát & Miovský,

2014a; Maierová, Charvát & Miovský, 2014b).

� 3 / 2 Finanèní dopady a zadluženost
V kvalitativní studii na souboru 7 abstinujících hráèù v po-

bytové léèbì byly zkoumány finanèní dopady hraní. Nejèas-

tìji respondenti uvádìli penìžní ztráty, zadlužování a hraní

už ne pro zábavu, ale pro získání financí (Roznerová, 2014;

Roznerová & Mravèík, 2015). Celková prohraná suma se po-
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hybovala v rozmezí 400 tis. – 7,5 mil. Kè. Obvyklý scénáø

získávání penìz na hru zaèínal u použití osobních zdrojù,

jako je výplata, úspory èi majetek, pokraèoval pøes pùjèky

od rodiny a pøátel, pùjèky u bank, u nebankovních spoleè-

ností a pochybných subjektù a skonèil u trestné èinnosti,

nejèastìji v podobì krádeže, zpronevìry a krácení daní.

Subjektivnì bezvýchodná finanèní situace vedla hráèe k im-

pulzivnímu, riskantnímu a nakonec i nemorálnímu jedná-

ní. Pokraèovali v hraní s vidinou, že splatí dluhy a pøesta-

nou hrát. Výhry však nepøicházely a hráèi byli nuceni hle-

dat další zdroje financí, èímž se dostávali do zaèarovaného

kruhu – obrázek 1.

Finanèní aspekty hráèství a zadlužení hráèù byly také

zkoumány v dotazníkové studii mezi patologickými hráèi

v léèbì (Mravèík, Èerný et al., 2015). Z výsledkù vyplývá, že

celková mìsíèní bilance v prùbìhu typického mìsíce v po-

sledním roce pøed léèbou byla v prùmìru -38,7 tis. Kè., min.

-1,3 mil. Kè, max. +400 tis. Kè. Rozdìlení èástek podle typù

her ukázalo rozdíly mezi hráèi na EHZ (v hernách) a hráèi

hazardních her v kasinu. V kasinech a na karetních turna-

jích mimo kasina lze prohrát i vyhrát stovky tisíc korun, na

EHZ jde o èástku v øádu desítek tisíc korun. Hráèi v kasi-

nech byli také prùmìrnì nejvíce v minusu. Kurzové sázení

v kamenných provozovnách se na prohrách podílelo také

nezanedbatelnou mìrou. Hráèi on-line kurzových sázek by-

li prùmìrnì v minusu 45 tis. Kè, ale neprohrávali zdaleka

tak vysoké èástky jako hráèi v ostatních kategoriích.

Celková uvádìná výše aktuálního dluhu v dùsledku

hazardního hraní dosáhla v prùmìru 894 tis. Kè (min. 5 tis.

Kè, max. 30 mil. Kè). Nejzadluženìjší byli hráèi karetních

turnajù mimo kasina. Nejvyšších vkladù ale dosáhli hráèi

na EHZ. Ti mají také nejvyšší maximální dluhy. Hráèi v ka-

sinech mají dluhy nejménì 300 tis. Kè.

Peníze na financování hraní hazardních her nejèastìji

pocházely z legální práce (v prùmìru 50,6 %). Èasto nebo

velmi èasto prohrálo vlastní èi svìøené peníze urèené na nì-

co jiného (napø. nájem, jídlo, splátky, domácnost) celkem

64,4 % respondentù. Mezi zpùsoby, kterými se respondenti

snažili vyrovnat s nedostatkem financí, byly nejèastìji pùjè-

ka od pøátel nebo rodiny (70,3 % respondentù uvedlo, že ji

nìkdy využilo), nebankovní pùjèka èi spotøebitelský úvìr

(52,4 %), bankovní pùjèka (51,5 %), brigáda nebo drobný

pøivýdìlek (51,1 %), prodej majetku (34,1 %). Krádež, pod-

vod èi zpronevìru nìkdy spáchalo 33,2 %, resp. 23,1% hrá-

èù. Výše pùjèek dosahovala v prùmìru 65–160 tis. Kè podle

zdroje, prùmìrná èástka získaná prodejem osobního nebo

spoleèného majetku dosáhla 230 tis. Kè. Peníze na hraní ha-

zardních her nebo na krytí proher si nìkdy pùjèilo 95,2 %

respondentù. Se splácením dluhu pak mìlo problém 79,8 %

respondentù – podrobnìji viz Mravèík, Èerný et al. (2015).

Ve výzkumu Maierové et al. (2014a; 2014b) uvedla vìt-

šina respondentù (léèených patologických hráèù), že maxi-

mální èástka vložená do hry v jednom dni èinila více než

20 tis. Kè. Prùmìrná celková èástka vložená do hry bìhem

hráèské kariéry byla 3,2 mil. Kè (max. 60 mil., min. 150 tis.

Kè). Prùmìrná výše dluhù respondentù byla 780 tis. Kè

(max. 20 mil., min. 725 Kè), 14 respondentù nemìlo dluhy

hlavnì proto, že je za nì uhradili pøíbuzní. Finanèní problé-

my zvyšují riziko relapsu a následné porušení abstinence.

Z Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi

vìzni ve výkonu trestu odnìtí svobody z r. 2012 (Národní

monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti & Ge-

nerální øeditelství Vìzeòské služby ÈR, 2013) mimo jiné vy-

plývá, že nejèastìjším zdrojem penìz na hru nebo na spláce-

ní dluhù ze hry byly v první øadì osobní nebo rodinné finan-

ce, prodej majetku, ve znatelnì nižší míøe pak pùjèky od

bank nebo nebankovních spoleèností poskytující finanèní

služby.

V r. 2014 analyzovalo NMS (Mravèík, Rous et al.,

2015) data 20 poraden Asociace obèanských poraden zapo-

jených do projektu Dluhové poradenství a pùsobících

v 17 mìstech. Z analýzy dat vyplývá, že z celkového poètu

7669 pøípadù øešených v r. 2014 byly jako nejèastìjší pøíèi-

na zadlužení uvádìny nadmìrné pùjèky (spotøební, nákup

zboží na splátky apod.), a to témìø ve ètvrtinì pøípadù

(1832). Hraní hazardních her uvedlo jako pøíèinu èi jednu

z pøíèin zadlužení 50 klientù, tøi ètvrtiny z nich byli hráèi

a ètvrtina byly osoby blízké. Muži a ženy byli zastoupeni

rovnomìrnì. Nejèastìji spadali do kategorie s pøíjmem niž-

ším než 13 200 Kè. Ve vìtšinì pøípadù pøesahovala celková

výše jejich dluhù 500 tis. Kè, výše dluhu po splatnosti dosa-

hovala prùmìrnì 545 tis. Kè (max. 1,8 mil. Kè). Poèet jejich

vìøitelù se pohyboval od 1 do 8 a patøili mezi nì pøedevším

nebankovní poskytovatelé finanèních služeb a banky. Podíl
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Obrázek 1 / Figure 1

Typický vývoj získávání zdrojù na hraní hazardních her, zadlužení a snahy o øešení zadlužení

Typical progress of gaining the wherewithal for gambling, falling into debt, and attempts to solve it

Zdroj: Roznerová (2014)

Source: Roznerová (2014)



klientù obèanských poraden, jejichž zadluženost souvisela

s problémovým hraním, je velmi pravdìpodobnì znaènì

podhodnocen vzhledem k obavám ze stigmatizace. Klienti

tedy spíše uvádìjí jako pøíèinu zadlužení nadmìrné pùjèky

bez udání úèelu jejich sjednání.

Zdroj údajù o zadluženosti hráèù pøedstavují také data

z nestátní neziskové organizace RUBIKON Centrum, která

pùsobí v oblasti sociální reintegrace lidí s kriminální minu-

lostí. Jen u cca 4 % klientù z 544 byla zøejmá souvislost mezi

hazardním hraním a zadlužením. Vìtšinou šlo o muže, v po-

lovinì pøípadù o nezamìstnané, kteøí do poradny pøišli vìt-

šinou kvùli exekuènímu vymáhání splátek. Výše dluhù se

pohybovala vìtšinou v rozpìtí 100–500 tis. Kè. Zadlužení tr-

valo nejèastìji 2–5 let pøed prvním kontaktem s centrem.

Ekonomickými aspekty hazardního hraní se zabýval

Pištora (2012) ve své bakaláøské práci. Provedl analýzu dat

o výdajích a struktuøe spotøeby domácností z šetøení Statis-

tika rodinných úètù ÈSÚ z let 2005 a 2010 (každoroènì cca

3000 domácností) a dat ze šetøení Market & Media & Lifes-

tyle (MML) spoleènosti Median z r. 2011 (celkem 7500 res-

pondentù ve vìku 12–79 let). Prùmìrné výdaje na hazardní

hraní byly odhadnuty na 150 Kè (z dat ÈSÚ) až 580 Kè

(z dat spoleènosti Median) na osobu a rok. Menší domácnosti,

domácnosti tvoøené staršími a manuálnì pracujícími osoba-

mi utratily za hazardní hraní (zejména loterie) více. Výše

pøíjmu pozitivnì korelovala s mírou herní participace i sou-

hrnnou výší sázek. Relativní výše výdajù na hazard byla re-

gresivní – to znamená, že rodiny s nižším pøíjmem vydaly

na hazardní hraní relativnì vyšší podíl rodinných financí.

Pøi porovnání výdajù domácností s oficiálnì vykazovanými

pøíjmy provozovatelù hazardních her v ÈR (tzv. in-out)

v r. 2005 a 2010 vyplynulo, že výdaje domácností z šetøení

ÈSÚ zahrnovaly pouze 7 %, resp. 5 % skuteèných pøíjmù

z provozování hazardu v ÈR. Pøíjmy provozovatelù ze hry

totiž èinily 21,6 mld. Kè, resp. 31,8 mld. Kè., což v pøepoètu

na obyvatele èiní pøibližnì 2100 Kè a 3000 Kè. Napø. u lote-

rií èinily hlášené výdaje domácností cca 40 % pøíjmù z lote-

rií vykázaných provozovateli, ale u EHZ dosáhl tento podíl

pouze 0,1–0,2 %. Rozdíl mezi výsledky šetøení a vykázaný-

mi pøíjmy herních spoleèností lze podle autora zdùvodnit

nedostateèným zastoupením problémových hráèù v soubo-

ru (hraní na EHZ uvedlo pouze 0,2 % respondentù v šetøení

spoleènosti Median a 0,6 % domácností v šetøení ÈSÚ), ne-

ohlášením hraní na EHZ z morálních dùvodù (stud respon-

dentù) nebo praním špinavých penìz. Za pøedpokladu, že

pøíjmy z hraní na EHZ jsou tvoøeny pøevážnì problémový-

mi hráèi, odhadl Pištora (2012) prùmìrnou ztrátu jednoho

hráèe na 370 tis. až 1 mil. Kè roènì.

� 3 / 3 Kriminalita
Z dotazníkové studie mezi patologickými hráèi v léèbì

(Mravèík, Èerný et al., 2015) vyplývá, že krádeží, zpronevì-

rou nebo loupeží øešilo nìkdy finanèní dopady svého ha-

zardního hraní 33,2 %, 23,1%, resp. 7,9 % respondentù.

Krádež vìcí z domácnosti uvedlo 27,4 % respondentù. V ne-

legální èinnosti, tj. v podvodném jednání nebo zpronevìøe,

krádeži èi loupeži, mìlo svùj pùvod v prùmìru 7,6 % zdrojù

na financování hraní hazardních her.

Z výzkumu Maierové et al. (2014a; 2014b) vyplynulo,

že v souvislosti s hraním hazardních her se zpronevìry pe-

nìz v zamìstnání dopustilo 15 % respondentù, dalších 27 %

krádeže, padìlání apod. Krádež penìz èi nedovolené vypùj-

èení si penìz od svých blízkých uvedlo 82 % respondentù,

avšak tyto èiny vùèi blízkým nevnímali jako nezákonné.

Z Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi

vìzni ve výkonu trestu odnìtí svobody (Mravèík et al., 2014)

vyplývá, že krádeže penìz nebo cenností kvùli hraní ha-

zardních her nebo splacení dluhu ze hry se nìkdy dopustilo

24,9 % vìzòù. Nejèastìji šlo o krádeže penìz a majetku ci-

zích osob, ale také èlenù rodiny. Jiné nelegální èinnosti než

krádeže se kvùli hraní nebo splacení dluhu ze hry dopustilo

23,3 % vìzòù. Vliv hraní hazardních her na skutky a jedná-

ní, které vedly k aktuálnímu uvìznìní, pøipustilo 15,8 %

vìzòù. Pro srovnání – analogický vliv alkoholu pøipustilo

27,1 % a vliv jiných drog 32,7 % vìzòù.

Heckelmoser (2013) ve své bakaláøské práci provedl

analýzu kriminality problémových hráèù na tøech kazuisti-

kách z trestních spisù. Z výzkumu vyplynulo, že zadlužení

bylo ve všech pøípadech dùvodem páchání trestné èinnosti,

pøedevším majetkového charakteru. Autor popsal typický

vzorec v procesu zadlužování hráèù od vyèerpání vlastních

financí a majetku, pùjèek od pøátel, nebankovních úvìrù

pøes použití hotovosti zamìstnavatele bez jeho vìdomí (èas-

to s úmyslem ji vrátit) po trestné èiny krádeže, podvodu èi

zpronevìry spáchané vùèi osobám blízkým, sousedùm, kole-

gùm z práce èi zamìstnavateli. Práce popisuje také faktory

a vzorce hráèského chování jako poèáteèní výhru, dohánìní

ztrát, hráèské omyly, skrývání problému pøed okolím a také

vliv komorbidní závislosti na návykových látkách. Potvrzu-

je tak závìry, k nimž dospìla též Roznerová (2014).

� 4 DISKUSE A ZÁVÌR
Hazardní hraní dopadá na kvalitu životní úrovnì sociálních

skupin a místních komunit, ve kterých se vyskytuje. Jako

pøevážnì negativní byl v obcích hodnocen vliv hazardu na

obecní infrastrukturu, turistický ruch, úroveò sportovního

a kulturního života, vzhled veøejného prostoru, poèet oby-

vatel, kulturní vyžití a úroveò trávení volného èasu. Tento

názor se promítá v rostoucím poètu obecnì závazných vy-

hlášek regulujících provozování hazardních her v obcích.

Zvlášť výraznì lze socioekonomické dopady pozorovat v so-

ciálnì vylouèených lokalitách. Jejich vznik a existence je

projevem kumulace negativních spoleèenských jevù, jako je

(dlouhodobá) nezamìstnanost, zadluženost, pobírání so-

ciálních dávek, nízké vzdìlání a pracovní kvalifikace, uží-

vání alkoholu a nelegálních drog. Dostupnost hazardního
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hraní v takových oblastech je èasto mnohem vyšší než v so-

ciálnì integrovaných regionech a místní obyvatelé za ha-

zardní hraní utratí vyšší èástky. Hazardní hraní v Èeské re-

publice tak má charakter regresivní danì, kdy výdaje na

hazard tvoøí v sociálnì slabších oblastech vìtší podíl pøíjmù

obyvatel než v jiných regionech.

Problémové hraní má dopady jak na jednotlivce, tak na

jeho okolí. Ty spolu souvisí a navzájem se posilují, èímž vy-

tváøejí pro hráèe síť problémù, které je bez pomoci velmi ob-

tížné øešit zvláštì v situaci, kdy jsou narušeny vztahy s tìmi

nejbližšími. Problémové hazardní hraní tvoøí ve spojení se

zadlužením zaèarovaný kruh, kdy hráè hraje, aby získal pe-

níze na splacení dluhù, které si vytvoøil nadmìrným hra-

ním, ale prohrává a dluhy se prohlubují. Východiskem z té-

to situace je – po vyèerpání legálních zdrojù financí, jako

jsou osobní úspory a majetek, pùjèky od pøíbuzných a pøá-

tel, bankovní a nebankovní úvìry – nakonec i nelegální

zdroj v podobì majetkové kriminality. Ze situace zadluže-

ných hráèù navíc profitují lichváøi. Tento komplexní prob-

lém se odráží na zdravotním stavu hráèe. Vyhledání odbor-

né pomoci je však komplikováno skrytým a stigmatizujícím

charakterem zadluženosti a dalších souvislostí hazardního

hraní v oblasti sociální.

Zjištìné aspekty hazardního hraní a jejich dopady na

sociální a ekonomický stav èeské spoleènosti jsou podkla-

dem pro využití v oblasti legislativy a veøejné a zdravotní

politiky. Hazardní hraní pøedstavuje komplexní problém,

pro jehož øešení je tøeba i komplexní a dlouhodobý pøístup

zamìøený na jeho pøíèiny, nikoli pouze projevy. Zvýšit vzdì-

lanost a pracovní kvalifikaci obyvatel SVL, nabídnout více

pracovních pøíležitostí a snížit užívání návykových látek

není možné bìhem jednorázové intervence. Politiky za-

mìstnanosti a vzdìlávání by mìly postupovat ruku v ruce

s nabídkou dluhového poradenství a léèby pro problémové

hráèe. Zákonná úprava by mìla stanovit podmínky pro zod-

povìdné provozování hazardních her, nastavit limity do-

stupnosti pøíležitostí k hazardnímu hraní a vymezit mož-

nosti, jak vyhledávat hráèe ohrožené patologickým hráè-

stvím a zprostøedkovat jim pomoc. V neposlední øadì hrají

roli také obèanské iniciativy, které jsou èasto jedním z vý-

znamných hybatelù regulace hazardního hraní na obecní

úrovni a které se podílejí na utváøení veøejného mínìní.
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