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1 ÚVOD

V odborné literatuøe i v praxi se používají rùzná oznaèení
problémových forem hraní hazardních her – nadmìrné hraní, nezodpovìdné hráèství, škodlivé hraní, nutkavé nebo
kompulzivní hráèství, problémové hraní, závislost na hazardní høe nebo patologické hráèství apod. Tyto pojmy se
navzájem pøekrývají, mohou se lišit v dùrazu na urèitý aspekt fenoménu hraní, mohou také odrážet rùznou míru
problémù spojených s hazardním hraním nebo stupeò rozvoje problémù a jsou také výsledkem vývoje náhledu na povahu hráèské poruchy a s tím související terminologii (Abbott et al., 2013; Vacek, 2014; Williams, West & Simpson,
2012). Neal, Delfabbro and O’Neil (2005) definovali problémové hraní jako takové, které se vyznaèuje potížemi s omezením èasu a penìz vìnovaných hraní, což vede k rozvoji nepøíznivých dùsledkù pro hráèe, další osoby a pro spoleènost.
Problémový hráè hraje nadmìrnì, má poruchu kontroly
svého hráèského chování a zažívá negativní dùsledky z toho
vyplývající (vážné finanèní problémy a ztráty v oblasti tìlesného, duševního a sociálního zdraví); ve svém chování
pokraèuje navzdory tìmto dùsledkùm. Negativní dùsledky
prožívá také rodina hazardního hráèe, jeho blízcí a sociální
okolí. Poslední revize Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-5) používá pro
problémové formy hazardního hraní termín hráèská porucha (gambling disorder nebo disordered gambling). Pro úèely èlánku (a dalších èlánkù tohoto specializovaného èísla
Adiktologie) používáme vìtšinou pojmy problémové hráèství nebo patologické hráèství (druhé jmenované spíše
pro závažné èi klinicky diagnostikované formy hráèské
poruchy).
Patologické hráèství bylo v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) nebo DSM-IV zaøazeno mezi poruchy impulzivity a ovládání. Podle MKN-10 spoèívá porucha v èastých opakovaných epizodách hráèství‚ které dominují v životì jedince na úkor hodnot a závazkù sociálních‚
vyplývajících ze zamìstnání‚ materiálních a rodinných
(WHO & ÚZIS ÈR, 2008). Hráèská porucha se od závislosti
na návykových látkách odlišuje výrazným nutkavým charakterem potíží, vtíravostí myšlenek na hru a znaèným napìtím a úzkostí, které se uvolní až hrou, nicménì má se závislostmi na návykových látkách spoleèný neurobiologický
podklad a vykazuje øadu spoleèných rysù (bažení, ztrátu
kontroly, zanedbávání práce, zálib, rodiny, pokraèování navzdory negativním dùsledkùm). Proto došlo v DSM-5 kromì
výše uvedené zmìny názvu k zaøazení hráèské poruchy do
spoleèné skupiny „látkové a další návykové poruchy“. Kromì toho došlo ke snížení poètu kritérií z 10 na 9 (bylo vypuštìno to, které se týkalo „páchání nelegálních èinù“) a minimální poèet kritérií nutných k diagnóze hráèské poruchy
(patologického hráèství) se snížil z 5 na 4 (pøitom pøi poètu
naplnìných kritérií 4–5 je porucha oznaèována jako mírná,
6–7 jako støední, 8–9 jako závažná). Hazardní hráèství na-
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plòující 2 až 3 kritéria je oznaèováno jako „v riziku“ (American Psychiatric Association, 2013a, 2013b; Reilly & Smith,
2013). Kritéria DSM-5 se týkají posledních 12 mìsícù a jsou
jimi:
1/ Potøeba hrát se stále vyššími èástkami penìz, aby bylo
dosaženo žádoucího vzrušení.
2/ Neklid nebo podráždìnost pøi pokusu pøerušit nebo se
vzdát hraní.
3/ Opakované neúspìšné snahy kontrolovat, pøerušit nebo
se vzdát hraní.
4/ Zaujetí hráèstvím (napø. snaha o znovuprožití minulých
hráèských zkušeností, následkù hazardu nebo plánování
nového hazardu èi pøemýšlení o zpùsobech, jak získat peníze na hraní).
5/ K hraní dochází èasto pøi pocitu bezmoci, viny, úzkosti,
deprese.
6/ Po prohøe penìz èasto snaha druhý den je hraním získat
zpìt („dohánìní ztrát“).
7/ Lhaní s úmyslem zastøít rozsah svého hráèství.
8/ Ohrožení nebo ztráta významných vztahù, práce nebo
pøíležitosti ke vzdìlání a kariéøe kvùli hráèství.
9/ Spoléhání na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanèní situaci zpùsobenou hráèstvím.
Výše uvedená zmìna DSM v poètu a skladbì kritérií
vede pravdìpodobnì k nižší specificitì diagnostického algoritmu. Zatímco u žen se zdají rozdíly nevýznamné, u mužù
mohou zvýšit prevalenci osob klasifikovaných jako problémoví hráèi pøibližnì o ètvrtinu (Temcheff, Derevensky &
Paskus, 2011).
Souèástí hráèské poruchy jsou typicky kognitivní distorze a tzv. dohánìní ztrát. Kognitivní distorze jsou mylné
pøedstavy a pøedpoklady týkající se hazardního hraní (povìrèivost, iluze kontroly, iluze souvislostí, antropomorfismus, selektivní pamìť, racionalizace proher atd.), kvùli kterým hráèi vìøí, že dokážou vysvìtlit, kontrolovat nebo pøedpovídat prùbìh a výsledek hry (Johansson, Grant, Kim,
Odlaug & Götestam, 2009; Toneatto, Blitz-Miller, Calderwood, Dragonetti & Tsanos, 1997). Spirituální rozmìr mají
tzv. sekundární iluze kontroly, které jsou založeny na pøesvìdèení o vlivu nadpøirozených sil, ať boha, nebo štìstìny
(Ejova, Delfabbro & Navarro, 2013).
Tzv. dohánìní ztrát je typický vzorec chování hráèù,
kdy v zájmu minimalizace prohry dochází k dalšímu riskování a prohlubování finanèní ztráty. Je to dáno tím, že lidé
obecnì mají tendenci psychologicky pøisuzovat vìtší hodnotu ztrátám než ziskùm – v zájmu minimalizace ztráty riskují hráèi další a vyšší prohry (Tversky & Kahneman, 1986).
Finanèní ztráty a zadluženost jsou významným faktorem podmiòujícím závažnost problémového hráèství zvyšujícím výskyt ostatních negativních dopadù patologického
hráèství. Zadluženost je významným motivem sebevražd
hráèù, má negativní vliv na zdravotní a sociální situaci hráèù a jejich rodin a bývá pravidelnì pøíèinou pokraèování

MRAVÈÍK, V. ET AL.

2015 / 15 / 4
PÙVODNÍ PRÁCE

a relapsu hraní (Downs & Woolrych, 2010; Ladouceur,
2004; Maierová, Charvát & Miovský, 2014a).
Mezi èasté zdravotní komplikace spojené s patologickým hráèstvím patøí psychiatrická komorbidita, zejména
užívání návykových látek a závislost na nich, poruchy nálady, neurotické a psychosomatické poruchy, v menší míøe
psychotické poruchy nebo poruchy pøíjmu potravy. Velmi
èasté u patologických hráèù jsou sebevražedné pøedstavy,
tendence a pokusy, které mají pùvod ve vnímání situace (zejména v souvislosti se zadlužením) jako bezvýchodné (Crockford & el-Guebaly, 1998; Erbas & Buchner, 2012; Ferentzy, Wayne Skinner & Matheson, 2013; Ledgerwood & Petry, 2004; Lorains, Cowlishaw & Thomas, 2011; Petry, 2007;
Petry, Stinson & Grant, 2005) – viz také èlánek o sebevražednosti v kontextu psychiatrické komorbidity v tomto èísle
(Mravèík, Nechanská, Roznerová, Chomynová & Tion Leštinová, 2015). Problémové hráèství a komorbidita s ním spojená v kombinaci s dalšími zdravotními problémy a negativními sociálními dopady vedou k nižší zdravotnì podmínìné
kvalitì života problémových hráèù (Scherrer et al., 2005).
Problémové hráèe lze rozdìlit do následujících tøí podtypù (Blaszczynski & Nower, 2002; Richard & Humphrey,
2014):
1/ Emoènì zranitelní hráèi, kteøí pomocí hraní dosahují
zmírnìní preexistující úzkosti, deprese, neschopnosti øešit
nepøíznivé životní zkušenosti a situace.
2/ Impulzivní hráèi, pro které je hraní zdrojem uspokojení
potøeb plynoucích z jejich impulzivní osobnosti, dùsledkem
nízké tolerance k nudì a vzorec jejich chování lze oznaèit jako vyhledávání nových zážitkù (sensation seeking, novelty
seeking).
3/ Vìtšinu tvoøí hráèi, kteøí nemají preexistující sklon
k impulzivitì nebo jinou psychopatologii, u kterých je hraní
nauèeným podmínìným chováním a u kterých se na hraní
vyvinul návyk.
Etiologii problémového hráèství lze shrnout v tzv.
bio-psycho-sociálním(-spirituálním) modelu závislosti, který integruje faktory biologické, psychické, sociální a faktory
specifické týkající se problémového hráèství (Kalina, 2003;
Kudrle, 2003a, 2003b; Nábìlek & Vongrej, 2003). Hráèskou
poruchu lze tak definovat jako vysoce interaktivní vztah
mezi jednotlivcem a posilujícími faktory a událostmi, ke
kterým pøi hraní a v souvislosti s ním dochází (Richard
& Humphrey, 2014). Hazardní hraní je pøitom potøeba vnímat ve spojitém kontinuu od rekreaèního po patologické,
pøièemž rozdíl mezi problémovým a rekreaèním hraním je
pøedevším v jeho intenzitì (problémoví hráèi hrají èastìji,
déle, utrácejí více) a žádné podstatné kvalitativní kritérium, které by odlišovalo problémové hráèe od tìch neproblémových pravdìpodobnì neexistuje (Shaffer, 2014).
Pravdìpodobnost, že jedinec bude vyhledávat hazardní hru, pøípadnì že se u nìj vyvine problémové hráèství, je
dána øadou faktorù na individuální, interpersonální a spo-
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leèenské úrovni a pùsobením okolí vèetnì pøíležitosti k hazardní høe (Abbott et al., 2013; Johansson et al., 2009;
Vacek, 2014; Williams et al., 2012). Nižší vìk pøi prvním
hraní hazardních her koreluje s vyšší pravdìpodobností
rozvoje problémového hráèství. Silným prediktorem je
napø. pohlaví, neboť mezi muži se problémové hráèství vyskytuje více než mezi ženami. Avšak v nìkterých zemích dochází k nárùstu problémového hráèství mezi ženami, což
souvisí pøedevším se zvýšenou dostupností elektronických
herních zaøízení (EHZ), tzv. automatù (Volberg & Williams,
2014). Nízká prevalence problémového hraní u žen je pravdìpodobnì daná i tím, že jde o skrytou skupinu; zatímco
muži mají tendenci riskovat pro vzrušení ze hry, u žen mùže
být hraní spíše tzv. únikovou aktivitou, navíc skrývanou
pøed okolím – ženy preferují formy hráèství buï spoleèensky akceptované (loterie), nebo takové, u nichž je možno zachovat soukromí, napø. hry na internetu; ženy svoji závislost navíc dùslednìji skrývají pøed rodinou a okolím (Prever
et al., 2015; Volberg, 2003). Existují také profesní skupiny
ve vyšším riziku rozvoje problémového a patologického
hráèství – jsou to napø. osoby, které pracují v herním prùmyslu, osoby s volnou pracovní dobou, nízkým dohledem
a znaènou disponibilní hotovostí; sportovní sázení je vyšší
mezi sportovci nebo sportovními fanoušky (Abbott et al.,
2013; Nelson et al., 2007).
Významným faktorem podílejícím se na rozvoji problémového hráèství je samozøejmì hra samotná. Vlastnosti
her (tzv. strukturní charakteristiky) pøi jejich nepøíznivém
nastavení zvyšují míru vzrušení ze hry, vyvolávají nutkání
hrát a posilují hráèské chování. Patøí k nim rychlost hry,
výše sázek, výše, struktura a pravdìpodobnost výhry, tzv.
tìsné prohry, vzhled a zvuky apod. Nepøíznivými strukturními charakteristikami se vyznaèují zejména EHZ (Abbott
et al., 2013; Delfabbro, 2014; Parke & Griffiths, 2007) – blíže viz èlánek vìnovaný odhadùm problémového hraní
v tomto èísle (Mravèík, Chomynová, et al., 2015).
Patologického hráèe je možno charakterizovat jako
osobu, která opakovanì èiní chybná rozhodnutí na základì
kognitivních distorzí (chybných pøedpokladù a pøedstav
o høe) a nutkání a vzrušení vyplývajících z deficitu v systému odmìny. Léèba by mìla cílit na zmìny jak v oblasti kognitivních distorzí, tak na redukci a kontrolu bažení v kontextu zlepšení sociálního fungování a sociální podpory
(Smith et al., 2013; Volberg & Williams, 2014). Míra vstupu
patologických hráèù do léèby je však všeobecnì nízká. Dùvodem je sklon k øešení problému svépomocí, stud, rozpaky,
neochota pøiznat si problém a èasto také nedostupnost léèby
nebo nedostatek informací o léèbì a o možnosti léèby (Gainsbury, Hing & Suhonen, 2013; Suurvali, Cordingley, Hodgins & Cunningham, 2009). Jako faktory zhoršující výsledky léèby a zvyšující pravdìpodobnost relapsu jsou u patologických hráèù uvádìny myšlenky na hru a nutkání, emoèní
poruchy, tendence k vyhledávání mimoøádných prožitkù
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a øada rùzných sociálních faktorù, jako jsou absence podpory okolí, nízká míra sociálního fungování nebo nezamìstnanost (Smith et al., 2013).
Tato práce popisuje výsledky prùøezové studie mezi léèenými patologickými hráèi zamìøené na popis základních
sociodemografických a hráèských charakteristik této populace v ÈR, na popis jejich hráèského chování a zdravotních,
sociálních a finanèních dopadù jejich hraní, rizikových faktorù v jejich hráèské kariéøe a proces hledání pomoci.

Tabulka 1 / Table 1
Sociodemografické charakteristiky respondentù a jejich srovnání s obecnou
populací ÈR
Sociodemographic characteristics of respondents in comparison with the
general Czech population
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20–39 let

Rodinný stav*

2 METODIKA

Šlo o prùøezovou dotazníkovou studii na vzorku osob v dobì
sbìru dat primárnì léèených pro problémy spojené s hazardním hraním. V celé ÈR bylo osloveno 105 léèebných zaøízení, která podle dostupných zdrojù dat (Sèítání adiktologických služeb, závìreèné zprávy dotaèního øízení a další
zdroje) poskytují služby patologickým hráèùm. Studie se
zúèastnilo 27 z nich (25,7 %). Zbylá zaøízení buï nemìla patologické hráèe v péèi (65 zaøízení, tj. 61,9 %), nebo nebyla
ochotna spolupracovat (13, tj. 12,4 %).
Do studie byly zaøazeny osoby léèené s dg. patologické
hráèství (dg. F63.0 podle MKN-10) nebo splòující kritéria
dg. F63.0, jejichž primárním problémem bylo hazardní hraní, které se zároveò dostavily do zaøízení alespoò jednou bìhem uplynulých 12 mìsícù a u kterých existoval pøedpoklad, že se do zaøízení dostaví bìhem následujícího mìsíce
trvání studie. Ukázalo se, že problémem pøi sbìru dat je nízký poèet patologických hráèù v léèbì v jednotlivých zaøízeních a jejich sporadické návštìvy v ambulantních zaøízeních.
Sbìr dat probíhal formou osobního rozhovoru v srpnu
až listopadu 2013 s využitím papírového dotazníku (PAPI),
který byl sestaven NMS pro úèely studie a který obsahoval
celkem 73 otázek v blocích: úvodní filtr (3 otázky), míra
a vzorce hraní hazardních her (11), finance (15), aspekty
hraní (15), redukce hraní (14), dopady hraní (6), sociodemografické charakteristiky (9). V úvodním filtru byla položena
otázka, zda problémy s hazardním hraním byly hlavním dùvodem pro vyhledání odborné pomoci, a dále dvì položky
Lie/bet screen (Johnson et al., 1997) – pøi alespoò dvou kladných odpovìdích na tyto 3 otázky byl respondent zaøazen do
studie. Dále byl pro odhad závažnosti hráèské poruchy použit 9položkový nástroj PGSI (Ferris & Wynne, 2001).
Tam, kde to bylo možné, byly dostupné sociodemografické charakteristiky srovnány s dospìlou populací ÈR srovnatelného vìku (20–39 let) ze Sèítání lidu, domù a bytù
2011 (Èeský statistický úøad, 2012b) nebo s vìkovì srovnatelnou populací celopopulaèní studie na reprezentativním
vzorku dospìlé populace ÈR zamìøené na užívání návykových látek z r. 2012 – Národní výzkum 2012 (Chomynová,
2013; Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové
závislosti & SC&C, 2013).
Celkem bylo v 27 zaøízeních nasbíráno 229 rozhovorù,
min. 1 rozhovor, max. 52 rozhovorù na zaøízení (PN Bohni-

Populace ÈR

patologických
hráèù

Svobodný/á, druh/družka

l

Soubor

63,8

55,8

Rozvedený/á

17,9

6,9

Ženatý/vdaná

17,9

36,7

Vdovec, vdova

0,4

0,2

Nezjištìno

0,0

0,3

10,9

7,6

Støední vzdìlání bez maturity

33,2

29,1

Støední vzdìlání s maturitou

42,4

35,6

Vyšší odborné vzdìlání

7,4

5,2

Vysokoškolské vzdìlání

6,1

16,2

Nezjištìno

0,0

6,3

Zamìstnaní celkem

64,6

67,8

Nepracující dùchodci

1,7

1,2

Nezamìstnaní

28,4

8,2

V domácnosti

0,4

2,6

Žáci, studenti, uèni

2,2

7,6

Ostatní s vlastním zdrojem

2,2

4,6

0,4

7,9

Bez pøíjmu

10,0

9,1

Do 5 000 Kè

6,1

6,5

5 001–10 000 Kè

7,0

14,7

10 001–15 000 Kè

18,8

21,8

15 001–20 000 Kè

21,0

24,2

20 001–30 000 Kè

21,4

12,3

Vzdìlání*
Základní vèetnì
neukonèeného

Ekonomická aktivita*

obživy
Nezjištìno
Výše mìsíèního pøíjmu**

Více než 30 000 Kè

5,2

5,3

Neznámo

10,5

6,0

Pozn.: * Srovnáno se Sèítáním lidu, domù a bytù 2011, ** srovnáno s Národním
výzkumem 2012.
Note.: * compared with the Population and Housing Census 2011, ** compared with the National Survey 2012.

ce), druhý nejvyšší poèet 19 rozhovorù (PN Opava). Studie
se nezúèastnilo žádné zaøízení ze Støedoèeského a Plzeòského kraje.
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3 SOUBOR

V souboru bylo 214 (93,4 %) mužù a 15 (6,6 %) žen ve vìku
17 až 68 let, s prùmìrným vìkem 33,7 roku (SD 9,8), muži
35,0 (SD 13,1) a ženy 32,9 (SD 10,5). Významná èást souboru spadá jak u mužù, tak u žen do vìkového rozmezí
20–39 let.
Vybrané sociodemografické charakteristiky a jejich
srovnání s populací ÈR ukazuje tabulka 1.
Ve službách (zejména v pohostinství) pracovalo
64 (27,9 %) respondentù. Více než polovina souboru pracovala ve vytipovaných profesích, které bývají spojovány se
zvýšeným rizikem vzniku patologického hráèství, jako je
práce v hernách (11 osob, tj. 4,8 %), krupiéøi (3 osoby, tj.
1,3 %), profesionální sportovci (17, tj. 7,4 %). V sektoru pohostinství pracovalo nìkdy 37 osob (16,2 %).
l

4 VÝSLEDKY

l

4 / 1 Hazardní hraní a preferovaný druh her

Prùmìrné skóre Lie/bet bylo 1,94 (SD 0,23), tj. témìø
u všech respondentù se vyskytly pozitivní odpovìdi na obì
otázky testu Lie/bet. Podle PGSI se 80,5 % souboru nacházelo v hladinì problémového hraní (8 a více bodù), 10,7 % ve
støední hladinì rizika (3–7 bodù) a 8,8 % souboru v hladinì
nízkého nebo žádného rizika (2 a ménì bodù). Prùmìr PGSI
skóre celého souboru je 14,31 (SD 6,94).
Pøevážná vìtšina, tj. 189 (82,9 %), patologických hráèù
v léèbì uvedla, že hazardní hrou zodpovìdnou za patologické hráèství bylo nìkteré z EHZ (tzv. automaty) – tabulka 2.
Tuto distribuci v zásadì kopírovala míra zkušeností respondentù s rùznými typy hazardních her pøed léèbou – elektronické technické hry pøed léèbou hrálo pøes 93,9 % respondentù, dennì nebo témìø dennì až 74,2 % respondentù. Nejèastìji hranou hazardní hrou poprvé v životì byly výherní
hrací pøístroje (VHP), loterie a kurzové sázky (dokonce ještì

èastìji než drobné soukromé sázky nebo loterie) – tabulka 3.
Prùmìrný vìk první zkušenosti s hazardním hraním (mimo
drobných sázek) byl 19,7 roku (SD 6,73).
Nejèastìji navštìvovaným místem pro hraní hazardních her byly herny (50,4 % respondentù), dále jiné provozovny s EHZ (19,0 %) a kasina (8,0 %), což v zásadì odpovídá preferovaným typùm hazardních her v souboru – tabulka 4. Pøibližnì polovina respondentù v typickém herním dni
herní zaøízení, portály nebo sázkové kanceláøe støídala
(55,8 %), mírnì nižší podíl respondentù hrál naopak stabilnì u jednoho zaøízení, na jednom portálu, sázel v jedné sázkové kanceláøi apod. (41,5 %). Vìtšina hráèù uvedla, že mají
stabilní okruh oblíbených míst / provozoven / portálù, na
kterých hrají. Pøibližnì pìtina (19,0 %) respondentù herní
místa støídala na základì pobídek a bonusù (navýšení vkladu, pití zdarma apod.) nebo podle údajnì vyšší možnosti
výhry.
Obvyklým èasem stráveným hraním v herním dni v posledním roce pøed léèbou byly 2–4 hodiny (45,8 % souboru),
nad 4 hodiny dennì trávilo hraním 33,4 % respondentù.
V prùmìru trávili hráèi hraním 4,3 hodiny dennì, nejvíce
hráèi na internetu – v prùmìru 5–6 hodin dennì podle typu
her a navštìvovaných portálù a z nich nejvíce hráèi live sázek a hráèi jiných her než kurzových sázek na zahranièních
portálech – tabulka 5. Více než 12 hodin nepøetržitì v jednom tahu hrálo témìø vždy nebo celkem èasto podle vlastních výpovìdí 18,2 % respondentù. Celkem 69,3 % respondentù uvedlo, že témìø vždy nebo celkem èasto prosázelo více penìz, než pùvodnì zamýšlelo – tabulka 6.
Samo hrálo nejradìji 77,9 % respondentù (u hráèù na
EHZ to bylo 79,8 %), zatímco spoleènost pro hraní hazardních her radìji vyhledávalo 7,1 % respondentù. Hráèi spíše
neøadí ostatní hráèe mezi své nejbližší okolí – 57,2 % respondentù uvedlo, že hráèi tvoøí menšinu jejich blízkých, nebo nejsou mezi blízkými zastoupeni vùbec.

Tabulka 2/ Table 2
Hazardní hra primárnì zodpovìdná za vyhledání odborné pomoci – podle kategorie hry a pohlaví
Type of gambling activity responsible for seeking help – by game type and gender
Primární problémová hra – kategorie

EHZ (VHP, VLT, EMR* atd.)

Muž

Žena

Celkem

Poèet

Podíl (%)

Poèet

Podíl (%)

Poèet

Podíl (%)

176

82,6

13

86,7

189

82,9

Sázkové hry v kasinu (napø. živá ruleta, karetní hry, kostky)

4

1,9

1

6,7

5

2,2

Karetní turnaje mimo objekt kasina (napø. poker, mariáš)

3

1,4

0

0,0

3

1,3

Kurzové sázení v kamenných poboèkách sázkových

9

4,2

0

0,0

9

3,9

kanceláøí (napø. na sportovní utkání, dostihové závody)
On-line kurzové sázky celkem

12

5,6

0

0,0

12

5,3

On-line jiné hry

9

4,2

1

6,7

10

4,4

Celkem

213

100,0

15

100,0

228

100,0

Pozn.: V jednom pøípadì respondent neuvedl pohlaví. *VHP – výherní hrací pøístroj, VLT – videoloterijní terminál, EMR – elektromechanická ruleta
Note: In one case, the respondent did not indicate sex. *VHP – slot machines, VLT – video lottery terminals, EMR – electromechanical roulette
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Tabulka 3 / Table 3
Poprvé v životì hraná hazardní hra
The first gambling activity ever participated in
Poprvé hraná hazardní hra

Poèet

Podíl (%)

Výherní hrací pøístroje (VHP, automaty)

111

48,5

Videoloterijní terminály (VLT)

14

6,1

Jiná technická zaøízení (ruleta, karetní stùl)

4

1,7

Sázkové hry v kasinu

7

3,1

Karetní turnaje mimo objekt kasina (napø. poker, mariáš)

6

2,6

Kurzové sázení v kamenných poboèkách

20

8,7

On-line kurzové sázky u èeských provozovatelù

9

3,9

On-line live sázení u rùzných provozovatelù

2

0,9

Jiné sázkové on-line hry (napø. on-line poker, ruleta)

2

0,9

Èíselné loterie (napø. Sportka, Šťastných 10 atd.)

22

9,6

Okamžité loterie (napø. stírací losy)

11

4,8

Drobné sázky s pøáteli/rodinou

9

3,9

Bez odpovìdi

12

5,2

Celkem

229

100,0

Tabulka 4 / Table 4
Druh nejèastìji navštìvovaného hracího místa (provozovny) v posledním roce pøed vyhledáním pomoci
Type of gambling premises most frequented in the past year before seeking help
Místo, kde hrál

Poèet

Podíl (%)

Platné odpovìdi podíl (%)

Veøejné herny s licencí

114

49,8

50,4

Jiné provozovny s automaty

43

18,8

19,0

Kasina

18

7,9

8,0

On-line sázkové portály èeské

16

7,0

7,1

Sázkové kanceláøe

13

5,7

5,8

Soukromé a privátní herny bez licence na herní pøístroje

10

4,4

4,4

On-line sázkové portály zahranièní

8

3,5

3,5

Jiné

4

1,7

1,8

Celkem platné odpovìdi

226

98,7

100,0

Bez odpovìdi

3

1,3

–

Celkem

229

100,0

–

l 4 / 2 Zaèátek hraní a geneze problémového
hraní

Vìk prvního hraní primární problémové hry byl 8–65 let,
v prùmìru 23,6 roku (SD 8,9), délka pravidelného hraní primární problémové hry 0–30 let, prùmìr 7,1 roku (SD 5,5).
První návštìva herní provozovny nebo herního prostøedí byla nejèastìji motivována možností výhry, zvìdavostí, úmyslem se pobavit nebo zahnat nudu – tyto dùvody
uvedlo 29,3–56,3 % respondentù. Snadnou dostupnost
provozovny jako okolnost první zkušenosti uvedlo
23,1 % respondentù.
Èasový vývoj rozvoje problémového hraní a vyhledání
pomoci lze schematicky shrnout:
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vìk první zkušenosti s hraním hazardní hry (mimo
drobných sázek): 19,7 roku (SD 6,73),
– vìk prvního hraní primární problémové hry: 23,6 roku
(SD 8,9),
– doba pravidelného hraní primární problémové hry:
7,1 roku (SD 5,5),
– vìk prvního vyhledání odborné pomoci: 29,9 roku
(SD 8,8).
Se zaèátkem pravidelného hraní spojuje pøibližnì polovina respondentù výskyt nìjaké významné životní události,
nejèastìji byly uvedeny vysoká výhra vlastní nebo nìkoho
v okolí (36,1 % respondentù), ale naopak také dluh z pøedchozího hraní (31,9 %), dále ztráta blízké osoby (27,7 %) ne–
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Tabulka 5 / Tabulka 5
Obvyklý èas strávený hraním hazardních her v den, kdy hrál/a, v posledním roce pøed vyhledáním pomoci – podle primární problémové hry
Usual amount of time spent gambling on a gambling day in the past year before seeking help, by type of primary problem gambling activity
Primární problémová hra – kategorie

Prùmìr (h)

Smìrodatná odchylka

Poèet odpovìdí
v kategorii

On-line jiné hry

6,2

1,80

9

Sázkové hry v kasinu (napø. živá ruleta, karetní hry, kostky)

5,9

5,16

5

On-line kurzové sázky celkem

5,2

2,27

12

Karetní turnaje mimo objekt kasina (napø. poker, mariáš)

5,0

2,60

3

EHZ (VHP, VLT, ruleta atd.)

4,1

3,58

186

Kurzové sázení v kamenných poboèkách sázkových kanceláøí

3,4

1,14

9

4,3

3,45

224

(napø. na sportovní utkání, dostihové závody)
Celkem

Pozn.: Èas strávený hraním hazardních her byl stanoven jako støed intervalových kategorií (u kategorie více než 10 hodin byl èas stanoven na 15 hodin).
Note: The amount of time spent gambling was determined as the mean of the interval categories (for the 10+ hours category the 15-hour value was used).

Tabulka 6 / Table 6
Jak èasto se v posledním roce pøed léèbou stávalo, že pøi jedné návštìvì nebo jednom tahu prosázel/a více, než pùvodnì zamýšlel/a – podle primární
problémové hry
Frequency of losing more money through gambling than intended during one gambling session, by type of primary problem gambling activity
Primární problémová hra – kategorie

Témìø vždy (%)

Celkem èasto (%)

Obèas (%)

Nikdy (%)

Poèet
v kategorii

Sázkové hry v kasinu (napø. živá ruleta,

60,0

20,0

20,0

0,0

5

EHZ (VHP, VLT, ruleta atd.)

30,3

37,8

25,0

6,9

188

Kurzové sázení v kamenných

25,0

75,0

0,0

0,0

8

On-line jiné hry

11,1

44,4

33,3

11,1

9

On-line kurzové sázky celkem

8,3

58,3

33,3

0,0

12

Karetní turnaje mimo objekt kasina

0,0

100,0

0,0

0,0

3

28,4

40,9

24,4

6,2

225

karetní hry, kostky)

poboèkách sázkových kanceláøí (napø.
na sportovní utkání, dostihové závody)

(napø. poker, mariáš)
Celkem

bo potøeba vydìlat peníze (25,2 %), tøeba i na dluhy z jiných
pøíèin než hraní hazardních her (20,2 %).
Celkem 83,8 % respondentù zaèalo nìkdy v prùbìhu
hráèské kariéry pociťovat hraní jako problém. Tyto obavy
trvají 3 a více let u 45,0 % respondentù.
Jako problematické zaèalo být hraní považováno nejèastìji tehdy, kdy se hráè dostal do negativní finanèní bilance (uvedlo 51,0 % respondentù), mìl vysoké výdaje na hraní
(40,1 %), zaèaly se zhoršovat vztahy s rodinou nebo kamarády (34,9 %), lhal kvùli hraní (29,2 %), prohrál výplatu
(23,4 %), trávil hraním pøíliš èasu (21,9 %), sáhl na úspory
(21,9 %), dlužil ostatním lidem (20,3 %). Ostatní dùvody byly uvedeny ménì èasto.
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4 / 3 Zahájení léèby – motivace a zábrany

Zdrojem nejvìtších starostí pøed vstupem do léèby byly finanèní problémy (uvedlo 53,6 % respondentù), vztahy
s blízkými (22,4 %) a zhoršené duševní zdraví (18,2 %).
S problémy v souvislosti s hraním hazardních her se
pøed vyhledáním pomoci nìkomu svìøilo 65,1 % respondentù. Nejèastìji šlo o partnera/partnerku (47,7 % tìch, kteøí se
svìøili) a rodièe (44,3 %), dále také kamarády a sourozence.
Mezi dùvody, proè se nesvìøili, respondenti uvádìli nejèastìji pøesvìdèení, že problém zvládnou sami (57,5 % tìch,
kteøí se nesvìøili), stud a snahu nezatìžovat okolí (oba dùvody 37,5 %).
Pøibližnì 80 % respondentù se již døíve pokoušelo pøestat s hraním hazardních her. V prùmìru bylo tìmi, kteøí se
pokoušeli s hraním pøestat, uvedeno 8 døívìjších pokusù
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Tabulka 7 / Table 7
Typ odborné pomoci v první fázi øešení problémového hraní
Type of help sought first
Typ první odborné pomoci

Poèet

Podíl (%)

Platné odpovìdi
podíl (%)

Ambulantní psychiatr

74

32,3

32,7

Zdravotnické zaøízení pro léèbu závislostí –

51

22,3

22,6

Ambulantní psychoterapeut, psycholog

38

16,6

16,8

Nestátní organizace pro léèbu závislostí –

30

13,1

13,3

8

3,5

3,5

7

3,1

3,1

pobytové (léèebna)

poradny, ambulance
Nestátní organizace pro léèbu závislostí –
kontaktní služby
Svépomocná skupina
Internetová poradna

5

2,2

2,2

Linka dùvìry

4

1,7

1,8

Praktický lékaø

1

0,4

0,4

Dluhová poradna

1

0,4

0,4

Jiná pomoc

7

3,1

3,1

Celkem platné odpovìdi

226

98,7

100,0

Bez odpovìdi

3

1,3

–

Celkem

229

100,0

–

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti (2014)
Source: National Monitoring Centre for Drugs and Addiction (2014)

Tabulka 8 / Table 8
Výskyt zdravotních potíží vyplývajících z hraní hazardních her
Health problems caused by gambling
Zdravotní potíže

Poèet (N=229)

Podíl (%)

Nervozita, podráždìnost

155

67,7

Úzkostné stavy

137

59,8

Nespavost

137

59,8

Sebevražedné myšlenky

94

41,0

Vysoký tlak / bušení srdce / bolesti na hrudi

65

28,4

Žaludeèní vøedy

19

8,3

Akutní zdravotní potíže vyžadující hospitalizaci

13

5,7

Jiné

4

1,7

Pozn.: Bylo možno uvést více odpovìdí.
Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti (2014)
Note: More answers were possible.
Source: National Monitoring Centre for Drugs and Addiction (2014)

o abstinenci bez pomoci a 2 pokusy o abstinenci s odbornou
pomocí.
Respondenti vyzkoušeli rùzné metody omezení hraní
hazardních her, nejèastìji trávit èas s osobami, které nehrají (velmi èasto nebo èasto 67,9 %), zcela pøestat nebo omezit
návštìvy heren (61,7 %, resp. 62,1 %) nebo omezit pøístup
k penìzùm (49,3 %). Jako nejúèinnìjší faktory, které pomá-
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hají ve snahách o abstinenci od hraní, byly uvedeny podpora a zájem blízkých osob (46,7 %), uvìdomìní si dopadù
hraní na finance (28,4 %), na osobní a rodinný život
(27,5 %), pøiznání si problému (25,3 %), kontrola èasu a financí ze strany pøíbuzných (25,3 %).
Jako faktory zvyšující chuť na hraní, resp. bránící ve
snahách hraní omezit, byly uvedeny nejèastìji myšlenky na
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výhru (69,4 %), nuda nebo pøíliš volného èasu (37,6 %), vìdomí, že v blízkosti bydlištì je místo, kde lze hrát (24,5 %),
reklama na ulici (15,7 %), tlak vìøitelù, myšlenky na dluhy
(15,3 %).
V situaci, kdy si respondenti uvìdomili, že na svùj
problém nestaèí sami, pøípadnì se na nátlak rodiny rozhodli využít odborných služeb, vyhledali nejèastìji ambulantního psychiatra (32,7 % respondentù), pobytové zdravotnické
zaøízení pro léèbu závislostí (22,6 %), ambulantního psychoterapeuta nebo psychologa (16,8 %) – tabulka 7.
l

4 / 4 Zdravotní dopady hraní

Ze zdravotních potíží spojovaných s hazardním hraním se
v odpovìdích respondentù nejèastìji vyskytovala nervozita
a podráždìnost (67,7 % respondentù), úzkostné stavy a nespavost (obì potíže shodnì 59,8 %), sebevražedné myšlenky
(41,0 %) a kardiovaskulární problémy (28,4 %) – tabulka 8.
Léky v souvislosti s problémy zpùsobenými hraním hazardních her užívalo 17,5 % respondentù, nejèastìji šlo o antidepresiva, anxiolytika a sedativa z rùzných skupin.
Nejèastìji užívanými psychoaktivními látkami pøi
hraní hazardních her byly podle respondentù tabák, alkohol, káva a energetické nápoje – velmi èasto je pøi hraní užívalo 61,3 %, 33,3 %, 23,5 %, resp. 20,1 % respondentù. Z nelegálních drog byly nejèastìji užívány konopné drogy a pervitin – jejich velmi èasté nebo èasté užívání pøi hraní uvedlo
18,0 %, resp. 17,2 % respondentù – tabulka 9.
l

4 / 5 Sociální dopady hraní

Jako dùsledek problémového hraní respondenti nejèastìji
uvádìli lhaní (75,3 % lhalo èasto nebo velmi èasto), nesplácení pùjèek (59,4 %), utracení spoleèných rodinných penìz
(53,8 %), zanedbávání rodiny (48,2 %), agresivitu a psychic-

ký 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 negativními dùsledky hazardního hraní v oblasti zamìstnání respondenta byly uvedeny
problémy s nadøízenými, podøízenými èi kolegy (uvedlo
49,0 % zamìstnaných respondentù) a ztráta zamìstnání
(40,6 %).
Ve výzkumu uvedlo 12,7 % patologických hráèù, že hazardní hraní mìlo v jejich životì také pozitivní dopady. Nejèastìji byly zmínìny radost èi pocit štìstí z výhry, pozitivní
dopady v oblasti lidských vztahù nebo pozitivní zmìny v oblasti zábavy a uvolnìní (uvedlo je 2,6–3,1 % respondentù).
l

4 / 6 Finanèní souvislosti a dopady hraní

Z výsledkù vyplývá, že celková mìsíèní bilance v prùbìhu
typického mìsíce v posledním roce pøed léèbou byla negativní – v prùmìru -38,7 tis. Kè., min. -1,3 mil. Kè, max. +400
tis. Kè. Hráèi, jejichž primární problémová hra byla EHZ
(automaty), uvedli bilanci v prùmìru -39,2 tis. Kè, v nejvìtším propadu byli hráèi v kasinu (-62 tis. Kè mìsíènì), v nejmenším hráèi on-line her (-5,5 tis. Kè). Nejvyšší obnos, se
kterým kdy hráèi hráli, byl 1 mil. Kè, nejvyšší prohra a nejvyšší výhra v prùbìhu jedné návštìvy herny / kasina / sázkové kanceláøe kdykoliv v životì byly 1 mil. a 3 mil. Kè.
V jednom hráèském dni v posledním roce pøed léèbou
hráli respondenti obvykle s obnosem v rozmezí 1–5 tis. Kè
(38,2 % respondentù), èástku do 10 tis. Kè uvedlo celkem
79,1 % respondentù. Èástku nad 50 tis. Kè uvedlo 5,1 % respondentù.
Peníze, jimiž bylo v posledním roce pøed vyhledáním
pomoci financováno hraní hazardních her, nejèastìji pochá-

Tabulka 9 / Table 9
Užívání návykových látek pøi hraní hazardních her
Drug use while gambling
Droga

Velmi èasto (%)

Èasto (%)

Obèas (%)

Nikdy (%)

Poèet
v kategorii

Cigarety

61,3

11,1

8,0

19,6

225

Alkohol

33,3

16,4

29,8

20,4

225

Káva

23,5

15,5

26,1

35,0

226

Energetické nápoje

20,1

13,8

20,5

45,5

224

Pervitin

14,5

2,7

7,2

75,6

221

Konopné drogy

9,9

8,1

15,3

66,7

222

Volnì prodejná nootropika a stimulanty

5,0

3,2

5,5

86,4

220

Extáze

2,7

3,2

3,2

90,9

220

Nové syntetické drogy

1,8

1,4

1,4

95,5

220

Kokain

1,8

3,2

4,1

90,9

220

Zdroj: Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti (2014)
Source: National Monitoring Centre for Drugs and Addiction (2014)
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zely z legální práce (v prùmìru 50,6 %), dále šlo o bankovní
pùjèky (8,1 %), z práce naèerno (7,9 %), nebankovních pùjèek (6,4 %) a pùjèek od pøátel a rodiny (5,8 %). Z nelegální
èinnosti, tj. z podvodného jednání nebo zpronevìry, krádeže
èi loupeže, pocházelo podle respondentù v prùmìru 7,6 %
zdrojù.
Èasto nebo velmi èasto prohrálo vlastní èi svìøené peníze urèené na nìco jiného (napø. nájem, jídlo, splátky, domácnost) celkem 64,4 % respondentù.
Mezi zpùsoby, kterými se respondenti snažili vyrovnat
s finanèními dopady hazardního hraní, byly nejèastìji uvedeny pùjèka 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 melouch (51,1 %). Prodejem majetku nìkdy krylo finanèní ztráty 34,1 % respondentù. Krádeží, podvodem/zpronevìrou nebo loupeží nìkdy øešilo finanèní dopady svého
hazardního hraní 33,2 %, 23,1%, resp. 7,9 % respondentù.
Výše pùjèek dosahovala v prùmìru 65–160 tis. Kè podle
zdroje, nejvyšší objem pùjèek pocházel z bankovního sektoru (prùmìrnì 160 tis. Kè), dále od pøátel èi rodiny (prùmìrnì 95 tis. Kè) a øádovì shodnì od nebankovních institucí,
soukromé osoby, na smìnku èi od lichváøe (65 tis. Kè). Prùmìrná èástka získaná prodejem osobního nebo spoleèného
majetku dosáhla 230 tis. Kè.
Peníze na hraní hazardních her nebo na krytí proher si
nìkdy pùjèilo 95,2 % respondentù. Se splácením dluhu mìlo
nìkdy problém 76,0 % respondentù celkem (79,8 % z tìch,
kteøí si na hru nìkdy pùjèili). Nejèastìji se setkali s ochotou
domluvit splátkový kalendáø (81,0 % respondentù), ale také
s psychickým nátlakem a vyhrožováním, obtìžováním pøíbuzných, exekucí platu (40,1 %), exekucí osobního majetku
(26,1 %). O osobní oddlužení (osobní bankrot) se nìkdy pokoušelo 11,4 % respondentù.
Celková uvádìná výše aktuálního dluhu v dùsledku
hazardního hraní dosáhla v prùmìru 894 tis. Kè (min. 5 tis.
Kè, max. 30 mil. Kè). U hráèù na EHZ dosáhl prùmìrný
dluh 594 tis. Kè, u hráèù kurzových sázek nebo kurzových
sázek on-line 804 tis. Kè, resp. 912 tis. Kè a u hráèù v kasinu
3,2 mil. Kè.
l

5 DISKUZE

Prùøezové dotazníkové šetøení bývá zatíženo informaèní
chybou (recall bias) v dùsledku toho, že si respondenti nemohou vzpomenout nebo si pøesnì nevzpomenou na události v minulosti, a dále z toho dùvodu, že u citlivých otázek poskytují falešnì negativní odpovìdi. Prùøezový design také
neumožòuje postihnout èasovou posloupnost pøedpokládané pøíèiny a následku.
Ve srovnání s dospìlou populací ÈR srovnatelného vìku (20–39 let) èi ekonomicky aktivní populací ÈR na základì demografických dat získaných ze zdrojù ÈSÚ (Èeský statistický úøad, 2012a, 2012b) nebo vìkovì srovnatelnou po-

330

ADIKTOLOGIE

pulací celopopulaèní studie na reprezentativním vzorku dospìlé populace ÈR zamìøené na užívání návykových látek
z r. 2012 (Chomynová, 2013; Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti & SC&C, 2013) se ukázalo, že patologiètí hráèi v souboru jsou mnohem èastìji svobodní èi rozvedení, èastìji se støedním vzdìláním, mnohem
èastìji nezamìstnaní. Mezi léèenými patologickými hráèi
bylo ve srovnání s obecnou populací více osob s pøíjmem
20–30 tis. Kè a ménì osob s pøíjmem 5–10 tis. Kè mìsíènì,
podíl ostatních skupin vèetnì skupiny bez pøíjmu nebo
s pøíjmem nad 30 tis. Kè byl podobný.
Zdá se také, že patologiètí hráèi v léèbì mají èastìjší
zkušenosti se zamìstnáním v sektoru služeb, zejména
v oboru pohostinství. Více než polovina souboru pracovala
ve vytipovaných profesích, které bývají spojovány se zvýšeným rizikem vniku patologického hráèství, jako je práce
v hernách, profesionální sport, pohostinství (viz úvod). Preference zamìstnání, ve kterém zamìstnanec disponuje penìzi, které mu nepatøí, se jeví jako faktor, který posiluje bažení a komplikuje abstinenci, proto je v rámci léèby èasto
nutná zásadní zmìna zamìstnání. V pøípadì profesionálních sportovcù mùže hazardní hra suplovat vzrušení ze
sportovního klání, vyplnit volný èas nebo poskytnout možnost uplatnit získané znalosti a zkušenosti (napø. kurzové
sázky).
Pøevážná vìtšina, tj. 189 (82,9 %), patologických hráèù
v léèbì uvedla, že hazardní hrou zodpovìdnou za patologické hráèství byla EHZ, což je v souladu s údaji o jejich rizikových strukturních charakteristikách. Nejèastìji hranou hazardní hrou poprvé v životì byly VHP, loterie a kurzové sázky – to zase svìdèí o jejich vysoké dostupnosti v ÈR
(Mravèík et al., 2014).
Ukázalo se, že finanèní problémy, dluhy a zhoršené
vztahy s rodinou a blízkými jsou dùsledky, které jsou hráèi
vnímány jako nejzávažnìjší, a jsou to také faktory, které
patologické hráèe pøivádìjí ke zdrojùm pomoci. Souèasnì je
zøejmé, že rozvoj problémového hráèství je pomìrnì skrytý
a pozvolný a období latence pøed vstupem do léèby pomìrnì
dlouhé. Problémové hraní trvá u vìtšiny hráèù nìkolik let
a rovnìž nìkolik let trvá, než vyhledají pomoc poté, co pociťují první pøíznaky své poruchy. Vìtšina respondentù se již
døíve pokoušela své hraní omezit nebo pøestat s hraním
hazardních her úplnì, což potvrzuje chronický a recidivující
charakter patologického hráèství, který je typický pro
všechny druhy závislostí. Z tohoto dùvodu pøedstavuje
vèasná detence patologického hráèství základní prevenci
pøed progresí negativních dopadù závislosti.
Patologické hráèství se podle výzkumu také mùže pojit
s abúzem návykových látek a zvýšeným výskytem zdravotních komplikací. Vysoký tlak a žaludeèní vøedy, jakožto klasická psychosomatická onemocnìní, jsou obrazem nepøíznivé psychosociální zátìže hráèe a pasivního životního stylu.
Hazardní hraní se èasto mùže pojit s užíváním stimulantù,
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pøièemž jejich užívání mùže být projevem primární závislosti, kdy hra je provádìna za stavu intoxikace (tzv. „zásek“
na automatech), nebo patologické hráèství mùže být primární závislostí a užívání stimulantù hráèi umožòuje zvýšení pozornosti a výkonu (na úkor kvality). Užívání konopných drog mùže být obrazem sebemedikace úzkostných stavù hráèe. V provozovnách obvykle není zakázáno kouøení
a alkohol, káva a energetické nápoje bývají hráèùm k dispozici zdarma. Tato strategie umožòuje hráèùm hrát déle a rizikovìji. Alkohol, na základì svých úèinkù, mùže také èasto
fungovat jako spouštìè relapsu (lapsu).
Naše výsledky jsou ve shodì s výzkumem realizovaným v letech 2012–2013 zamìøeným na souvislosti patologického hráèství se vztahovou vazbou a poruchami osobnosti (Maierová et al., 2014a; Maierová, Charvát & Miovský,
2014b). V souboru rovnìž dominovali hráèi na EHZ, mìli
vážné rodinné a vztahové problémy, èelili ztrátì zamìstnání, mìli obrovské dluhy apod. Rovnìž se u nich vyskytovala
psychiatrická komorbidita (úzkosti, deprese), užívání legálních a nelegálních návykových látek, kognitivní distorze,
èasté sebevražedné myšlenky. V porovnání s obecnou populací byli rovnìž èastìji zamìstnáni v profesích rizikových
z hlediska rozvoje problémového hraní.
Z našeho prùzkumu, resp. z jeho prùbìhu vyplývá také
zjištìní, že vìtšina zaøízení, která uvádìjí jako cílovou skupinu problémové hráèe, s touto skupinou reálnì nepracuje,
resp. pracuje velmi zøídka. I ve specializovaných adiktologických programech je klientù málo a dostavují se v nepravidelných intervalech. Tato situace mùže být zpùsobena
tím, že služby jsou primárnì nastaveny na léèbu uživatelù
návykových látek, což patologickým hráèùm nevyhovuje,
a že informovanost o specializovaných programech je nízká
(Solfronková, 2014). Rovnìž dostupnost specializovaných
programù je nedostateèná – v ÈR funguje podle dostupných
zdrojù 10–20 specializovaných programù pro problémové
hráèe (Mravèík, Janíková, et al., 2015).
V prùmìru trávili hráèi hraním 4,3 hodiny dennì, nejvíce hráèi na internetu (v prùmìru 5–6 hodin dennì). Více
než 12 hodin nepøetržitì v jednom tahu hrálo témìø vždy
nebo celkem èasto podle vlastních výpovìdí 18,2 % respondentù (hráèi on-line 22,2 %). U hráèù hazardních her se èasto projevují pøíznaky disociace, tj. poruchy integrace myšlenek, pocitù a zážitkù, narušené vnímání èasu a prostøedí,
jakož i narušení pamìti, vìdomí a identity, které provází
vtažení a ponoøení hráèe do hry (Gupta & Derevensky,
1998; Jacobs, 1988). Vzhledem k dalšímu oèekávanému rozvoji on-line hraní lze oèekávat rozvoj problémových forem
hraní zejména u mladých mužù, kteøí vyhledávají anonymní prostøedí internetu a jsou náchylní k vtažení do hry (Ejova, 2015).
Údaje o vsazených a prohraných èástkách stejnì jako
o výši dluhù je potøeba hodnotit opatrnì vzhledem k nízkému poètu respondentù v nìkterých podskupinách podle ty-
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pu her a také vzhledem k metodologické obtížnosti tohoto
tématu a systematickým chybám na stranì respondentù,
tzn. podhodnocování èi nadhodnocování èástek, potíže pøi
urèování pøesné èástky, která jde na vrub hraní apod. (Blaszczynski, Dumlao & Lange, 1997; Wood & Williams, 2007).
Nicménì z výsledkù vyplývá, že celková mìsíèní bilance v prùbìhu typického mìsíce v posledním roce pøed léèbou
byla v prùmìru témìø 40 tis. Kè a celková uvádìná výše aktuálního dluhu v dùsledku hazardního hraní dosáhla v prùmìru 894 tis. Kè. Peníze na hraní hazardních her nebo na
krytí proher si nìkdy pùjèilo 95,2 % respondentù. Se splácením dluhu mìlo nìkdy problém 76,0 % respondentù celkem
(79,8 % z tìch, kteøí si na hru nìkdy pùjèili). Tyto údaje logicky potvrzují nezbytnost dluhového poradenství jako souèást úspìšné terapie závislosti u patologických hráèù.
l

6 ZÁVÌR

Patologické hráèství je chronické recidivující onemocnìní,
jehož progrese je pozvolná, a hráèi vyhledají léèbu až po nìkolika letech po zaznamenání problémù. V této dobì mají
èasto již nesplatitelné dluhy a zásadnì narušené vztahy.
Právì finanèní problémy a narušené vztahy s rodinou
a blízkými jsou vnímány nejhùøe a bývají èasto dùvodem
vyhledání pomoci. Afektivní a úzkostné poruchy, sebevražedné ideace a øada psychosomatických potíží jsou nejèastìjší zdravotní potíže, se kterými se hráèi potýkají. Bìžná je
mezi patologickými hráèi konzumace celé øady návykových
látek, a to i pøi hraní. V oblasti sociálního fungování jsou postiženy vztahy s blízkými (lhaní, nespolehlivost, zanedbávání rodiny, utrácení rodinných financí), jsou pøítomny potíže v zamìstnání a výjimkou není páchání trestné èinnosti
za úèelem opatøení financí na hru a na dluhy ze hry. Vìtšina patologických hráèù v léèbì má problém s EHZ (tzv. automaty), ale do budoucna je pravdìpodobný nárùst problémù v souvislosti s hraním hazardních her on-line. Vzhledem k vysoké latenci závislosti je pro zmírnìní dopadù
a prevenci progrese patologického hráèství klíèová vèasná
diagnostika a intervence hráèské poruchy.
Role autorù: VM, JÈ, ŠL, ZTL se podíleli na pøípravì
a realizaci studie, VM a TR na analýze a zpracování dat,
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