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Úvod
Zahozené větve
se mi pletou do cesty
v ospalé vodě
Pelin Özer

Když v roce 2014 terénní programy Laxus z.ú začaly poskytovat služby v okolí
města Broumov, fakticky dokončily naplnění vize dostupnosti terénních služeb pro
uživatele drog na území východočeských krajů. S naplněním této vize se vynořily nové
trendy ve fungování terénních programů, zaměřené na jiné oblasti než extensivní
rozvoj služeb. Jedním z těchto nových trendů se stalo postupné otevírání programu
jiným cílovým skupinám než výlučně injekčním uživatelům drog. Dalším trendem byla
snaha smysluplně a systematicky zúročit velké množství nasbíraných dat a zkušeností
terénních pracovníků.
V roce 2015 byl založen Analyticko- výzkumný tým Laxus (tehdy pod názvem
Analytický tým), úzce provázaný s terénními programy. Jednou ze zásadních agend
analyticko-výzkumného týmu se stalo zkoumání případných cílových skupin, které se
ocitají v poli zájmu terénních programu jakožto možní příjemci služeb. Jedná se o cílové
skupiny, které byly v průběhu let neustále v poli působení terénních pracovníků například uživatelé konopných drog, osoby bez přístřeší, osoby poskytující sexuální
služby, „pouliční pijáci“ či třeba osoby s duální diagnózou. Proto byl realizován
například výzkum scén uživatelů konopných drog v letech 2016-17, na základě jehož
výstupů byli uživatele konopných drog zahrnutí do cílových skupin terénních programů.
Podobnou cílovou skupinou byly pro terénní programy i hazardní hráči,
potažmo osoby ohrožené problémovým hraním. Je pochopitelné, že hráči i způsob
hraní, se kterým se terénní pracovníci setkávali, je spojen s lokalitou a prostorem –
tedy hraní v kamenných provozovnách, v tzv. hernách, čili hraní technických her.
Jedním z klíčových principů terénních programů je princip potřebnosti, s nímž souvisí
první otázky vynořující se s debatou o možném poskytování služeb hazardním hráčům.
Jsou mezi hráči takoví, kteří naše služby potřebují? Jsme schopní těmto případným
potřebám respondovat? A pokud ano, bude to ve skutečně potřebné míře? Částečné
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odpovědi na tyto otázky se nám dostalo od našich kolegů z ambulantních center
v Hradci Králové a Pardubicích.
Problémoví hráči z řad lidí hrajících především technické hry jsou mezi klienty
ambulantních služeb také zastoupeni. V poměru k celkovým počtům klientů a hráčů
jiného typu hazardu jich však není „moc“ a vzhledem k rozšířenosti technických her je
možné uvažovat o efektivnější produkci služeb. Z takovýchto úvah vzešel i záměr
předkládaného výzkumu. Chtěli jsme poznat svět, který jsme málo znali, porozumět
jeho zákonitostem, seznámit se s jeho obyvateli a zjistit, zda je možné a jakým
způsobem s nimi spolupracovat nebo jim poskytnout odbornou pomoc a podporu.
Tedy řečí projektu popsat fenomén hraní technických her v kamenných provozovnách,
poznat kontexty životního stylu hráčů a navrhnout komplexní systém intervencí. Pro
naše účely jsme zvolili kvalitativní výzkumnou strategii a antropologickou optiku,
kterou jsme na jev hazardního hraní nahlíželi.
K fenoménu hazardního hraní v hernách jsme přistoupili jako k jevu
neznámému, který je třeba prozkoumat a popsat. Čekaly nás hodiny pozorování
v bezmála dvou stech provozovnách, rozhovory s obsluhou heren, ochrankou, hráči,
provozními, kolegy ze služeb i majiteli heren. Čekala nás malá vítězství i nemalá
zklamání. Čekaly nás komické, dojemné a někdy i nepříjemné situace. Čekali na nás
Valhala a Eden, Las Vegas i Havaj. Při našem putování leckdy bizarním světem
východočeských heren jsme nabyli mnoha informací, které byly zdrojem pro napsání
následujících kapitol. Přejeme zajímavé, užitečné a inspirativní čtení.
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1. Teoretická východiska
Na začátku 20. století se o hru začali zajímat vědci z oblasti pedagogiky
a vývojové psychologie. Hra se stala rovněž předmětem zkoumání psychoanalýzy,
individuální psychologie nebo fenomenologie. Freud zastával názor, že hra je výrazem
opakovacího pudu, Adler viděl ve hře možnost získání moci a sebeuplatnění. (Prunner,
2008)
Hraní hazardních her se označuje jako gamblerství, gambling, jako patologické
nebo problémové hráčství. V této kapitole se nejprve se budeme zabývat hrou a teorií
hry jako takové. Dále se budeme věnovat teoretickému vymezení hazardního hráčství
a typy hazardního hráčství v České republice. Hazardní hraní je problematikou, která
zasahuje konkrétní jedince, v kapitole si tak rovněž ujasníme, kdo je patologickým
hráčem a jakým způsobem probíhá případná diagnostika. Na závěr zmíníme základní
mýty, které o hazardním hraní kolují ve společnosti a jejichž poznání je zásadní pro
pochopení fenoménu v celé jeho komplexnosti.
Gadamer (2003) ve své knize Aktualita krásného popisuje hru jako základní
funkci lidského života. Píše, že hru implikuje už pouhý pohyb sem a tam, proto lidé
používají metafory jako např. hra vln nebo hra světel. Tento pohyb není vázaný na cíl
a odehrává se v nějakém volném prostoru. Právě volnost pohybu (v tom smyslu, že
není vázána na cíl) dokládá, že forma tohoto pohybu je samopohyb - co je živé, má
pohon pohybu samo v sobě. Hra se tedy jeví jako samopohyb, který neusiluje o účely
ani cíle.
Gadamer dále říká, že “zvláštností lidské hry však je, že v sobě dokáže
obsáhnout i rozum - to nejvlastnější, čím se člověk vyznačuje, moci si stanovit účely
a usilovat o ně - a zároveň přehrát to, čím se vyznačuje rozum stanovující účely.
Lidskost hry totiž tkví v tom, že při hře pohybů takříkajíc sama disciplinuje a pořádá své
herní pohyby, jako by byly přítomny účely, například když dítě počítá, kolikrát dokáže
uhodit míčem o zem, aniž nad ním ztratí kontrolu.” (Gadamer, 2003, s 28) Hra tedy
není jen náhodným pohybem bez cílů, jedná se spíše o propojení pohybu a rozumu –
pohyb je koordinován rozumem, je mu dáván další smysl než jen samotné vykonávání
náhodných úkonů.
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Buytendijk (in Prunner, 2013, s. 26) píše, že hra je atraktivní momentem
překvapení, který vyplývá z určité nevypočitatelnosti a nepředvídatelnosti. S každou
hrou přichází napětí a uvolnění. Podle něho se postoj stárnoucího člověka ke hře mění
v důsledku jeho duševního vývoje. Dospělý člověk je ovlivněn svojí pracovní aktivitou
a nárůstem starostí, které s sebou přináší jiné role, než jaké měl tento člověk v období
dětství a dospívání. Fink (in Prunner, 2013) popisuje termín „magická produkce světa
hry“, která dle něj vzniká v důsledku plného zaujetí hrou. To se děje na základě
vnitřního času a prostoru, které každý svět hry produkuje.
Zaujetí hrou způsobuje, že hráč se postupně odpoutává od reálného světa
a následuje ztráta schopnosti vnímat reálný čas. Existují situace, především ty emočně
vyhrocené, ve kterých se jedinec věnuje své hře výrazně delší dobu, než původně
zamýšlel. Úplným ponořením do hry dochází u hráče ke změně schopnosti vnímat
konkrétní herní situace z pohledu reálných možností nebo reálných dopadů. Takové
situace se mohou dít sportovcům, kteří jsou pohlceni atmosférou hry a přecení své
fyzické možnosti nebo hráčům počítačových her, kteří jsou zaujati příběhem hry.
A také hráč hazardních her, který je pohlcen do atmosféry hry neposuzuje
velikost vložených peněz podle svých reálných (finančních možností). Je ovládán
kritériem panující hráčské atmosféry, což můžeme spatřit také na jeho chování. Při
plné koncentraci na hru hráč navenek vysílá projevy, které by na veřejnosti a v daném
prostoru nikdy neprodukoval. (Prunner, 2008)
Hra je ovšem obecně považována za přirozenou činnost sloužící k zábavě, rozvíjí
tvořivost, fantazii a lze ji také brát jako prostředek pro navázání mezilidských vztahů.
Hry lze rozdělit do mnoha kategorií a lze najít mnoho definic. Hartl (2000) rozděluje hry
na takové, při nichž jde o riziko a náhodu a takové, ve kterém vítězí jedna strana díky
úpornému úsilí, např. při sportu, přináší bohatý děj, drama, konflikt i katarzi.

Hazardní hra
Existuje několik definic hazardních her, vymezujících, které hry se řadí mezi
hazard a které ne. Definice se zaměřují především na míru náhody, sázecí poměr a výše
sázek. Jednou z hlavních charakteristik hazardních her je vysoká míra náhody. Určitá
nepředvídatelnost je sice typická pro každou hru, avšak právě velká nepředvídatelnost
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a nezávislost na jedincově racionálním jednání, schopnostech a dovednostech je tím,
co odlišuje hazardní hraní od ne-hazardní hry.
Dalším znakem hazardního hraní je sázecí poměr, který je nepříznivý vůči
sázejícím. Posledním znakem je pak výše sázek - aby člověk mohl být považován
za hazardního hráče, musí být jeho vklad do hry velký (Spanier, 1991).

Typy hazardních her dostupné v České republice
Nešpor (1999) píše o hazardních hrách jako hrách, ve kterých si hráč kupuje
možnost výhry. Jednou z velmi rozšířených možností hraní hazardních her jsou hrací
automaty, které lze rozdělit na zábavní a výherní. U zábavních automatů si lze po
vložené částce prodlužovat možnost zábavy. (Prunner, 2013) Na těchto automatech
jsou většinou nainstalovány arkádové hry a v České republice nejsou tolik rozšířené
jako v jiných zemích světa. Nešpor (1999) upozorňuje na rizika spojená i s tímto typem
hracích automatů, kdy riziko spočívá v trávení nadměrného času u automatů a v tom
případě i množství utracených peněz.
Výherní automaty už jsou mnohem rozšířenější. Nešpor (1999) je rozděluje
na lehké a těžké dle velikosti sázek a výher, které jsou u automatů možné. Tento typ
herního automatu je přístroj, který umožňuje sázet peníze a občas nějaké vyhrát.
(Prunner, 2013). Herní automaty prošly technologickým vývojem a dnešní
nejmodernější jsou videoloterijní terminály označovány zkratkou VLT. Obrázky, které
se dříve opravdu točily, dnes pouze navozují atmosféru, protože vše podstatné
se odehrává v řídícím počítači, který podléhá přísné kontrole a nastavení. Automaty
jsou naprogramovány pomocí generátoru náhodných čísel (Fér, in:iDnes.Technet.cz).
Hráč činnost automatu nemůže nějakým způsobem ovlivnit, pouze čeká na
výhru, která je možná, ale statisticky ji lze velmi těžko reálně dosáhnout. Dříve byly
výherní automaty trojválcové s deseti možnými symboly na každém válci
(10x10x10 kombinací, tedy 1000), dnes se používají především pětiválcové. Pokud by
na každém z nich bylo padesát symbolů (padesát symbolů je běžná praxe), možných
kombinací vznikne 312 500 000. Vzhledem k nastavení automatu se pravděpodobnost
výhry jako takové nesnižuje, ale zvyšuje se čas potřebný k sestavení válců do výherní
sestavy. (Fér, in: iDnes.Technet.cz) Tomuto efektu se říká zákon velkých čísel.
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O fungování herních automatů panuje celá řada mýtů, ale jak automaty skutečně
fungují, ví pouze výrobce. (Fér, in: iDnes.Technet.cz)
Tzv. výherní automaty nebo VLT automaty se řadí v kategorii technické hry.
Technickou hrou se rozumí zejména již zmiňovaná válcová hra a dále potom
elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky. Technické hry obohaceny
mohou být o „živý prvek“. Tím se myslí např. elektronické žetony nebo dotyková
obrazovka. (Stanovisko Ministerstva financí, in: www.mfcr.cz)
Dalším typem hazardní hry jsou kurzové sázky. Nejčastěji se sází na sport a to
i bez přímé účasti na sportovišti. Díky tomu můžou hráči sázet také na mezinárodní
zápasy. (Prunner, 2013) Kromě sportu lze sázet na ledasco, např. na výsledky voleb
nebo na počasí. Bookmakeři v České republice vypsali kurz 10:1 na to, že v roce 2016
do Německa dorazí další milión uprchlíků. (Kožený guvernérem ČNB, in:
www.novinky.cz) V roce 2006 lidé celkově vsadili více než 12 miliard korun na kurzové
sázky. Peníze vsazené v kurzových sázkách mají rok od roku rostoucí tendenci.
(Prunner, 2013)
Oblíbeným typem hazardu jsou také karetní hry. Tradiční karetní hrou pro
Českou republiku je mariáš, mezi modernější karetní hry patří poker nebo blackjack.
V roce 2012 byl poker zařazen mezi hazardní hru a jeho hraní je tak umožněno pouze
v hernách nebo kasinech. Zařazení pokeru mezi hazardní hry vyvolalo diskuzi, odpůrci
zákona tvrdí, že při hře jde především o dovednosti hráče, nikoliv o náhodu. (Poker je
hazard a patří pod dohled státu, ukončil spor Ústavní soud, in: zpravy.idnes.cz)
U karetního hraní se sledují především dopady, které začínají být problematické
v okamžiku, kdy hra přechází ze společenské zábavy do devastační formy, a má dopad
na důležité oblasti života. Pokud hráč nevytváří velké finanční deficity, karetní hra je
společensky tolerována. (Prunner, 2013)
Loterie a stírací losy nabízejí další možnost pravidelného sázení. Hráči se účastní
loterie nejčastěji za účelem vidiny zlepšení svojí osobně finanční situace a doufají ve
výhru. Největším provozovatelem loterií na území České republiky je Sazka. I v případě
loterií dochází ke každoročnímu nárůstu vložených peněz do hry. (Prunner, 2013)
V roce 2017 lidé v České republice utratili za loterii a losy více než 11,5 miliardy korun.
Konkrétně Sazka vyplatila výhercům částky v celkové výši 4,2 miliardy korun. (Vlková,
in: iDnes.cz)
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V České republice značně poklesl zájem o hraní binga a skořápek. Tím pádem se
snižuje i množství provozovatelů binga a míst, kde lze hrát skořápky. Peníze lze
za účelem výhry investovat i do méně obvyklých her. (Prunner, 2013) Na ilegální sázení
se v rámci této práce nezaměřujeme.
Nepřehlédnutelnou kapitolou v oblasti hazardních her jsou interaktivní
distribuční kanály. Nejčastěji se v této souvislosti mluví o online prostoru, ale jedná se
také o hazard skrze televizní kanály, mobilní telefon nebo herní konzole. Kromě
tradičních možností hraní hazardních her skrze nové médium, technologie přináší
možnosti a formy hraní, které se rychle vyvíjí a snáze přizpůsobuje trendům.

Hráč hazardních her
V předchozí kapitole jsme se věnovali vymezení hazardní hry. Nyní se budeme
zabývat teoriemi, které definují hráče a jejich chování.
Ne každého účastníka hazardní hry označujeme jako problémového hráče.
Někteří jedinci mají svoji hru, peníze i chování pod kontrolou a hrají rekreačně, pro
zábavu. Každý člověk má jiné predispozice k rozvoji závislostního chování.
V následujícím textu se budeme zabývat hráči, jejichž způsob hraní se v českém
prostředí označují jako patologické nebo problémové; tedy způsob hraní vzdálený od
hraní rekreačního. V některých textech je patologické a problémové hraní používáno
jako synonymum, v jiných textech je patologické hraní považováno za závažnější než
problémové hraní.
Patologické hráčství je charakteristické častým a opakovanými epizodami
hráčství, které v životě převažují nad jinými aktivitami a vedou k poškození sociálních
a rodinných vztahů, (destrukci či přeměně hodnotového žebříčku) a k zadlužení.
(Smolík, 1996)
Diagnostika gamblingu
Dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10), kterou vydává Světová
zdravotnická organizace, je patologické hráčství diagnózou s označením F63.0, je
zařazováno mezi nutkavé a impulzivní poruchy. Diagnostický a statistický manuál (DSM
– 5), který vydává Americká psychiatrická asociace, nazývá hráčstcí Gambling Disorder.
Pro diagnostiku gamblingu se používají standardizované nástroje. Jedním
z takových nástrojů je např. South Oaks Gambling Screen (SOGS) nebo Gamblers
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Anonymous 20 question (GA-20). Zkrácenou verzí SOGS je tzv. Lie/Bet screen, který se
skládá z jednoduchých dvou otázek: „Pocítili jste někdy potřebu sázet více a více
peněz?“ a „Lhali jste někdy pro vás důležitým lidem o tom, jak moc hrajete?“. (Grant,
Brian, 2014)
V současnosti se spíše používá diagnóza dle DSM-5, kde již tato nemoc není
řazena k nutkavým a impulzivním poruchám, ale nachází se v kapitole poruch
způsobených užíváním návykových látek. V DSM-5 se již nepoužívá pojem patologické
vzhledem k pejorativnosti výrazu. (Grant, Brian, 2014) V českém vydání manuálu z roku
2015 ovšem stále nacházíme diagnózu patologické hráčství (gambling).
Pro naplnění diagnózy se u daného jedince musejí vyskytovat alespoň 4 z těchto
znaků během období 12 měsíců (Raboch, et. al, 2015):
1. Potřeba hrát se stále vyššími částkami peněz, aby bylo dosaženo žádoucího
vzrušení.
2. Neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit hraní nebo se ho vzdát.
3. Opakované neúspěšné snahy kontrolovat hraní, přerušit hraní nebo se ho vzdát.
4. Zaujetí hráčstvím jako například snaha o znovuprožití minulých hráčských
zkušeností, následků hazardu či přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na
hraní.
5. K hraní dochází často při pocitu bezmoci, viny, úzkosti nebo deprese.
6. Pro prohře peněz se často druhý den vrací, aby vyrovnal bilanci (dohnat zpět
své ztráty)
7. Lhaní, aby zatajil rozsah zaujetí hraním.
8. Ohrožení nebo ztráta významného vztahu, práce nebo příležitostí ke vzdělání
nebo kariéře kvůli hraní.
9. Spoléhání na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanční situace
způsobenou hráčstvím.
Další podmínkou je fakt, že hraní nelze vysvětlit manickou epizodou. Lze rozlišit
mírnou závažnost (splněno 4 – 5 kritérií), středně těžkou závažnost (splněno 6 – 7
kritérií) a těžkou závažnost (splněno 8 – 9 kritérií). Diagnóza se dále může dělit na
epizodické a perzistentní hraní. Epizodické hraní splňuje kritéria více než jednorázově,
přičemž symptomy se mezi jednotlivými epizodami na určitou dobu zmírní. U
perzistentního hraní trvají symptomy nepřetržitě. (Raboch, et. al, 2015)
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U jedinců, kterým bylo diagnostikované patologické hráčství, se lze setkat
s pokřiveným uvažováním. Bývá to popírání, pověrčivost, pocit síly a kontroly nad
výsledkem náhodných událostí, přehnaná sebejistota. Diagnostikovaní jedinci často
věří, že peníze jsou příčinou i řeším problémů, do kterých se dostali.
(Raboch, et. al, 2015)
Mezi rizikové a prognostické faktory vedoucí k patologickému hraní patří hraní
hazardních her od dětství nebo adolescence nebo genetická dispozice v rodině.
Do rizikové skupiny se také řadí lidé, kteří v minulosti, v době své adolescence, svoje
problémy s patologickým hráčstvím řešili. (Raboch, et. al, 2015)
Typologie hráčů na základě diagnostického manuálu
Na základě výše zmiňovaného diagnostického manuálu Chvíla (in: Mühlpacher,
2008, s 92 - 93) rozdělil hráče na typ A, typ B, typ C. Toto rozdělení může být vodítkem
k sestavení případných terapií.
Typ A – jeho charakteristika spočívá v opakování epizod hráčství, rostoucí
potřebou vyšších sázek, stupňování prožitků. Pohybuje se na hraně zákona z důvodu
získání dalších prostředků pro hru. Jde o sociálně narušeného jedince s osobnostní
charakteristikou nezdrženlivosti a sociální nepřizpůsobení se novým životním
podmínkám.
Typ B – charakterizuje ho výrazná potřeba útěku z reality ke hře, hledá
nahrazení pocitu viny, úzkosti a chybějícího vztahu k okolí. Nedokáže si přiznat
problém a snaží se ho skrývat. Předpokládá převzetí odpovědnosti za své činy svými
blízkými a jejich pomoc. Tento typ inklinuje k neurotickému řešení problémů, je
zvýšena anxiozita a nejistota v sebehodnocení.
Typ C – tento typ patologického hráče je nejvíce neschopný kontrolovat hru,
podrážděný při snaze či myšlence hru ukončit, má ji jako jednu ze svých potřeb, které
se nemůže zbavit a nepřipouští si negativní následky v sociální oblasti jako ztrátu
sociálního statutu či izolaci. Má nejvíce výraznou toxikomanickou dispozici
a kompulzivitu v řešení situací.
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Lékařský přístup k typologii hráče
V lékařské praxi je běžné stanovovat stupnice pro vážnost problému. Ani
u patologického hráčství tomu není jinak. Nejčastěji se používá pětibodová stupnice
v bodových hodnotách od 0 do 4, kterou vytvořil Shaffer (in Prunner, 2008).


Na úrovni 0 není hra vůbec provozována.



Úroveň 1 je nazývána jako rekreační hraní. Hraní nemá v této úrovni
negativní dopad na reálný život.



V úrovni 2 již o problémové hraní. Hraní přináší občasný výskyt drobných
problémů. Jeví se jako riziková a můžeme ji považovat za přechodovou
hranici.



V úrovni 3 hraní přináší velké problémy s nepříznivými důsledky, které jsou
dostatečně vážné a výraznou měrou negativně zasahují do nejrůznějších
oblastí reálného života. Tato úroveň splňuje kritéria pro patologické hraní.



Na úrovni 4 jsou jedinci motivovaní potřebou hledat řešení již existujících
problémů spojených s patologickým hráčstvím.

Vybrané fenomény spojené s hraním hazardním her
Hazardní hraní je spojováno s fázemi patologického hráčství a s hráčskými
bludy. Jedním z fenoménů typických pro hráčské prostředí, jsou hráčské iluze, častěji
nazývané jako hráčské bludy. Mezi hráči hazardních her koluje celá řada bludů, kterým
jedinci věří. Nešpor (2006) popsal celkem 16 bludů:
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1. Blud o rychlém zbohatnutí
2. Blud o zajímavosti hazardu
3. Blud spořitelny, blud o úniku a odreagování
4. Blud o vlastní genialitě
5. Blud o tom, že to mám pod kontrolou
6. Blud o tom, že se nikdo nic nedozví,
7. Blud o štědrých automatech a laskavé štěstěně
8. Blud o výhře
9. Blud o odpovědném hráči
10. Blud o nóbl společnosti
11. Blud o kamarádovi
12. Blud o nedokončenosti
13. Blud o účelu peněz
14. Blud o dluzích
15. Blud o tom, že když člověk vyhrál jednou, musí vyhrát pokaždé

Těchto bludů se lze vyvarovat vědomím, že:

1. Hazardní hrou nelze zbohatnout, výhry mohou být nebezpečnější než
prohry. Alternativou může být snaha rozvíjet vlastní talent, schopnosti
a dovednosti a těžit z toho.
2. Problémoví hráči nežijí zábavou, nutkavé hraní hazardu je nevděčné,
nesmyslné, namáhavé a jednotvárné. Alternativou této aktivitě mohou být
kvalitní zájmy a záliby nebo setkávání se s lidmi.
3. Prohrané peníze jsou nenávratně ztracené, herní prostředí nefunguje jako
bankomat nebo spořitelna, kam by se peníze uložily. Nešpor (2006)
doporučuje provést rituál zamávání ztraceným penězům, kterým se s penězi
hráč definitivně rozloučí.
4. Hraním hazardní hry nelze uniknout před neřešenými osobními, rodinnými,
citovými nebo pracovními problémy. Tyto problémy nemizí, naopak
narůstají. Čím déle únik od reality trvá, tím je náročnější zvládnout dopady
nečinnosti. Doporučením je problémy řešit hned.
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5. Neexistuje nic a nikdo, kdo by dokázal obelstít automat. Na tento blud je
nejlepší co nejdříve zapomenout a neutápět se v konspiracích.
6. Jedinci podceňují nebezpečnost hazardu. Patologické hráčství často vzniká
nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že jím se to nemůže stát.
7. Problémy způsobené hazardní hrou budou nabývat do nebývalých rozměrů,
kterých si brzy všimnou vaši blízcí i vaše okolí. Nežli uvažovat o způsobech,
jak problém zakrývat, to je lépe přemýšlet o tom, jak ho překonat.
8. Automaty nerozdávají peníze. Rozlučte se s vidinou, že za vyhrané peníze
koupíte dárky pro rodinu.
9. Hráči neprohrají znovu, po tom, co vyhrají. Výhra naopak zvyšuje bažení po
hazardu a je pravděpodobné, že velká výhra znamená ještě větší prohru.
10. Hazardní hráč se svou hrou snaží zabezpečit rodinu, proto hře obětuje
mnoho energie, času, peněz, vztahů, svého postavené, své důstojnosti
a pověsti a zdraví.
11. Při hraní hazardu se jedinec nedostane do vznešené a „nóbl“ společnosti.
12. Přítele a blízkého člověka nahrazuje jedinci automat. Hazard vede k samotě,
vzdalování se přátelům i rodině a k opuštěnosti.
13. Touha po tom, že jedinec musí jít ještě jednou hrát, aby dokončil
rozdělanou práci výhrou, se nikdy nenaplní. Pocit z nedokončenosti se bude
pravděpodobně ještě více prohlubovat.
14. Peníze neslouží k hazardu. Primárním cílem peněz je starat se o sebe a svoji
rodinu.
15. Problém nejsou pouze dluhy. Splacení dluhů řeší pouze zlomek problému,
pouze zvládnutí návykového problému může dlouhodobě zlepšit finanční
situaci patologického hráče.
16. Pokud jedinec jednou vyhrál, neznamená to, že vyhraje pokaždé.

Dalším z fenoménů, které se týkají hazardního hraní, jsou fáze rozvoje
patologického hráčství, ve kterých se jedinci postupně ocitají. Tyto fáze se nazývají fáze
vítězného stádia, fáze prohry a fáze zoufalství. Tyto fáze popisuje Fischer a Škoda
(2006).
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Hráči hazardní hry se v první fázi, fázi vítězství často setkávají s pocitem štěstí,
hra je uspokojuje a přináší jim klid a radost. Po této fázi přichází období proher. V této
fázi přichází již zmiňovaná touha získat prohrané peníze zpět.
Nastává čas stresu, hráč se úporně snaží vyhrávat a nutkavě myslí na výhru,
která ale nepřichází. Často mají hráči subjektivní pocit, že čím více snaží, tím méně jsou
úspěšní. Tento stav je typický pro fázi prohrávání, která sama o sobě značí problémové
nebo patologické hráčství. V této fázi se intenzivní myšlenky na hru střídají s pokusy
regulovat hru. Hráč gamblerství tají před svým okolím tím, že začíná lhát a může se
chovat bezohledně, protože čas strávený u hazardní hry je pro něj velmi cenný. Jedinec
v této fázi může zažívat tíživé pocity viny, které se snaží potlačit racionalizací. Čas
strávený v herně se zvyšuje přímou úměrou prohraných peněz a při tom hledat peníze
na hru – v bankách, lichvářských institucích nebo jsou zdrojem financí na hazard
finance rodiny. Hraní za menší částky vystřídalo hraní za vysoké částky, kterými hráč
nyní disponuje. Hráč zjišťuje, že díky vyšším sázkám lze rychleji vyhrát vyšší sumy
peněz. Jedinec má v tento moment pocit, že disponuje velkým množstvím peněz,
ovšem reálně je spíše zadlužený. Vzniká hrozba kriminální činnosti. Hráč věří, že až
vyhraje jackpot, všechny dluhy splatí a bude žít běžným životem.
Ve spleti těchto fází se hráč ocitá ve třetí fázi, ve fázi zoufalství. V této chvíli je
život hráče plný bludů o možnosti výhry nebo tom, jakým způsobem tráví volný čas.
Jedinec se v tento okamžik odcizil svojí rodině i přátelům, často přicházejí konflikty
v důsledku obstarávání dalších financí. Starost o to, jak sehnat další peníze převažuje
nad ostatními myšlenkami. Toto je moment, kdy se hráč může někomu svěřit a snaží se
přestat. Ovšem v důsledku neúspěchu s redukcí hry se mohou objevit např. myšlenky
na sebevraždu nebo uchýlení se k jiným návykovým látkám.
Holistický pohled na hráče hazardních her
Nešpor (in Prunner 2013) k tématu etiologie závislosti zpracoval model čtyř
systémů, které jsou podle něho neustále ve vzájemné interakci a mohou působit
zároveň jako podpůrný nebo rizikový faktor. Jsou to faktory, které mohou komplikovat
situaci člověka, přispívat ke vzniku závislosti nebo v jejímu vzniku a rozvoji naopak
zabránit. Jedná se o:
1. Psychický systém (větší zranitelnost, určité osobnostní charakteristiky)
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2. Fyzický systém (nedochází k tělesným abstinenčním příznakům, přesto však
můžeme říci, že hráčství ovlivňuje celkovou kondici)
3. Rodinný systém (rodina buď chraní, nebo situace v ní problému napomáhá)
4. Sociální systém (celková situace ve společnosti, zákony, prevence)
Tento model znázorňuje celkovou interakci člověka s jeho okolím, tedy
s rodinou, místní komunitou, vrstevníky a zaměstnáním. Náhled na problematiku
patologického hraní se čím dál více posouvá od hráče samotného k širší analýze
společenských

příčin

a

celospolečenského

dopadu

daného

fenoménu.

Díky holistickému pojetí se příčiny a důsledky patologického hraní začaly zkoumat
i z hlediska veřejného zdraví. Vytváření obecných závěrů je v tomto případě značně
komplikované. Přestože je hazardní hráčství považováno za celospolečenský
nebezpečný fenomén, jeho dopady nejsou pro společnost tak očividné, jako
například následky střelby ve škole. Při zvyšující se četnosti hazardního hraní však
problém přerůstá do rozměrů, kdy již zásadním způsobem narušuje zdraví celé
společnosti. (Prunner 2013)
Příčiny stejně jako projevy patologického hráčství jsou velmi komplexní.
Současná věda nedokáže odůvodnit, proč se někteří jedinci stanou problémovými hráči
a jiní ne. I v přístupu k patologickému hráčství lze pracovat s tzv. bio-psycho-sociálním
modelem závislosti, který v sobě zahrnuje individuální příčiny (psychické a somatické),
sociální a specifické faktory. Na biologické úrovni lze sledovat somatické souvislosti,
genetické vlivy a přítomnost tělesných nemocí. Na psychologické úrovni se lze zaměřit
na vlivy a projevy v duševním životě jedince, např. přítomnost traumatu. Sociální
úroveň představuje kontext, ve kterém se jedinec nachází – vztahy s okolím, sociální
a ekonomický statut jedince i jeho rodiny, prostředí apod. Zodpovědnost už tak není
pouze v rukou jednotlivce, ale je rozložená do celé společnosti. (Vacek, 2014)

Hazardní hra jako okrajová kultura
Z předchozích kapitol vyplývá, že patologické hráčství a s ním spojený termín
závislost mají svoji psychiatrickou jednotku, jsou tedy psychiatrickou diagnózou.
V rámci našeho výzkumu jsme nehodnotili, zda jedinci, kteří byli do výzkumu zapojeni,
odpovídají kritériím psychiatrických učebnic. Proto jsme museli využít jiných
relevantních postupů jak zhodnotit, kdo patří do cílové skupiny výzkumu.
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Při přístupu k jevu hazardního hraní jsme se inspirovali mimo jiné konceptem
okrajové kultury Rolanda Girtlera. Tato kniha, ačkoliv vychází z rakouských podmínek,
je i pro nás aktuální, protože vede nejen k pochopení odlišnosti, ale také k chápání
druhých jako osob, které i když jsou jiné, mají svoji hrdost a čest. Pojem okrajová
kultura používá v případech, v kterých by jiný autoři použili termín odchylka od normy,
patologie nebo subkultura. Termín okrajová kultura je přesnější, protože pojem
subkultura znamená něco pod "hlavní" kulturou, něco podřízeného hlavní kultuře.
To okrajové kultury nejsou. Jsou spíše protikladem "hlavní" kultury, nikoliv však nutně
záměrným, jako tzv. kontrakultury, do protikladu jsou stavěny právě z pozice
představitelů kultury hlavní. Tento fakt vychází z nejednotnosti společnosti, která spíše
než jako jednota působí jako určité skupiny, které se tvoří s různými cíli. Do některých
skupin se člověk narodí, členem některých skupin se stává a někdy je okolnostmi, které
sám nevyvolat, donucen se stát členem určité skupiny.
Ne každá skupina je okrajová. Za okrajovou považuje Girtler takovou kulturu,
kterou okolní společnost vnímá jako nebezpečnou, špatnou nebo zlou. Ve své studii se
Girtler zabývá především významem kultury. Příslušníci okrajových kultur jsou spojeni
různými symboly, rituály a způsobem života, oblečením nebo řečí. Abychom mohli
v rámci nějaké kultury jednat a působit v ní, je důležité znát tyto symboly a porozumět
jim.
Při našem výzkumu jsme se Girtlerovým pojetím okrajových kultur inspirovali
a během etnografického výzkumu jsme tak na herní prostředí nahlíželi jako na
svébytný sociokulturní prostor. Jedinci zapojeni do výzkumu se považovali za součást
tohoto prostoru, popřípadě byli pravidelnými či častými návštěvníky a uživateli tohoto
prostoru a dobře se v něm orientovali. Nejednalo se tedy o jedince, který do herny
zašel „jen na pivo“, ale byl aktivním uživatelem tohoto prostoru, jeho návštěva byla
cíleně zaměřená na hraní.

Společenské náklady na hazardní hraní
Z ekonomického hlediska lze sledovat společenské náklady na hazardní hraní.
Ty lze zjistit prostřednictvím souboru metodologií a postupů založených na analýze
sociálních nákladů, ke kterým dochází v důsledku patologického hráčství. V oblasti
gamblingu se jedná o relativně nový výzkumný přístup, který se inspiruje analýzou
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společenských nákladů spojených s řešením problematiky užívání návykových látek.
Výsledky těchto studií často využívá opozice vůči legalizaci hazardu. (Walker, 1999)
V České republice se analýzou společenských nákladů na řešení hazardního
hraní zabýval Petr Winkler. (et al., 2015) Ke společenským nákladům se váže
rozhodnutí jedinců o tom, jakým způsobem budou hrát. Tímto tématem se zabývá
behaviorální ekonomie, která sleduje důsledky rozhodnutí spotřebitele, mimo jiné míru
racionality. Dalším aspektem, který se přímo váže ke společenským nákladům, je
koncept příčinnosti. V případě hazardního hraní je ale obtížné hledat důsledky tohoto
jevu, „protože často samotný gambling je důsledkem okolností.“ (Winkler, et al., 2015)
Náklady na společenské hraní lze rozdělit na privátní a společenské, hmotné a
nehmotné a přímé a nepřímé. Winkler (2015) popisuje, že v odvětví hazardního hraní
je náročné naplnit ekonomickou metodologii do důsledků, proto je nutné, aby se
informované rozhodování o politice vůči hazardnímu hraní zakládalo rovněž na znalosti
nemonetární vyjádřených konsekvencí problémového a patologického hráčství.
Společenské výnosy určují úroveň blahobytu společnosti. Společenské náklady
tento ukazatel snižují. Zastánci hazardních her poukazují na přímé ekonomické výhody
pro společnost, které vyplývají z přímých ekonomických dopadů. Protiargumentem
toho tvrzení je fakt, že peníze na trhu jsou volné a pokud by nebyly utraceny za hazard,
lidé by je využili k něčemu jinému. Podobné to je i s obchodem. Odvětví hazardního
hraní jistě přináší ekonomické výnosy, ale podobné výnosy by mohla přinášet o jiná
odvětví. Hazardní průmysl by byl skutečně ekonomicky efektivní pouze tehdy, pokud
by se peníze utracené za hazard neutratili za nic.
Pro stát je důležité sledovat především výdaje, které se týkají ekonomických
dopadů hazardního hraní. Jedná se např. o výdaje za léčbu, výdaje na policii, výdaje na
zvýšení bezpečnosti v okolí heren apod.
Studie

v České

republice

udávají,

že

společenské

náklady

spojené

s patologickým hráčstvím se pohybují mezi 8 a 16 miliardami korun. (Češi více hrají,
i když provozoven ubývá, in: www.vlada.cz)

Harm reduction přístup k hazardním hrám
Koncept harm reduction byl jako strategie veřejného zdraví původně pokus
omezit dopad negativních důsledků spojených s užíváním návykových látek. Přístup
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harm reduction se definuje jako moderní veřejná politika v oblasti zdravotnictví, která
si klade za cíl co nejvíce snížit škodlivé následky, které souvisejí s prostitucí, alkoholem,
drogami a dalšími aktivitami, které jsou na hraně zákona, nelegální nebo rizikové.
Vychází z úvahy, že je pro společnost užitečnější nabídnout pomoc, než za každou cenu
usilovat o kriminalizaci takového jednání. Harm reduction přístup je pragmatický
a humanistický a zaměřuje se na škodu. (Blaszczynski, et al., 2001)
Některé studie připouštějí, že je možnost hrát zdravě. Návštěva kasina může přinášet
lidem zdravou změnu a odpočinek od požadavků všedního dne a od společenské
izolace. Pobyt v kasinu také může hráče značně obohacovat a naplňovat, protože se
tam cítí dobře. Hraní lidem vyplňuje jejich volný čas. Další aspekt, který přitahuje hráče
do herny, je aspekt soutěživosti i v období dospělosti. (Prunner, 2013)
Věříme, že do konceptu hazardního hraní lze zakomponovat přístup harm
reduction. V souvislosti s gamblingem se v literatuře kromě termínu harm reduction
objevuje pojem harm minimasition, jehož definice obsahově odpovídá pojmu harm
reduction. V obou případech se jedná se o přístupy, které se snaží minimalizovat
poškození rizikového chování u osob, které se rizikově chovají a zároveň nejsou
motivovaní takového chování zanechat.
Z pohledu prevence i kontroly lze u gamblingu využít paralelu s alkoholem. Jak alkohol,
tak hazardní hry jsou pro dospělé legální, hojně obchodované a vysoce regulované.
Vlády z obou odvětví vydělávají značné finance na daních. Alkohol i hazardní hry lze
považovat za zábavu a rekreační zážitek. (Blaszczynski, et al., 2001)
V důsledku podobností mezi alkoholem a hazardními hrami a konceptem gamblingu
jako závislosti, odborníci v oblasti hazardního hraní doporučili, aby vládní orgány přijaly
strategie zaměřené na snižování škoda a minimalizaci negativních zdravotních,
sociálních a ekonomických důsledků chování hazardních her u jednotlivců, rodiny
a komunity. (Blaszczynski, et al., 2001)
Veřejné mínění o problému s hazardními hrami je takové, že vlády, které propagují
hazardní hry, by měly přijmout morální a společenskou odpovědnost za minimalizaci
veškerých následných škod způsobených komunitě. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí,
aby strategie, které propagují zdravé hraní hazardních her, dokázaly včasně
identifikovat

problémové

hazardní

hraní

(Blaszczynski, et al., 2001)
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a

dokázaly

na

ně

reagovat.

Zodpovědné hraní a harm reduction
Časté hraní hracích automatů způsobuje ztrátu finančních prostředků. Jedná se
o velké peněžní ztráty, které mohou poškodit život jednotlivce i jeho okolí. Zodpovědná
strategie hraní hazardních her by měla zahrnout ochranu zranitelných osob a zároveň
by měla zachovat spokojenost většiny hráčů, kteří jsou schopni alespoň částečně
pozměnit svoje vzorce chování. (Blaszczynski, et al., 2001)
Harm reduction přístup lze rozdělit do dvou úrovní. V jedné úrovni se jedná
o harm reduction z pozice vlády, která může ovlivňovat legislativu příznivým směrem
pro harm reduction. V druhé úrovni se jedná o přímou práci s hráči hazardních her
a práci s jednotlivci, rodinami nebo komunitou.
Dle studie Blaszyczynskiho (et al., 2001) je důležité brát na vědomí cíle
a předpoklady k harm reduction přístupu. Zodpovědné hraní a minimalizace rizik mají
společné cíle. Konkrétními cíli minimalizace rizik jsou:


U ohrožených osob fungovat preventivně tak, aby se zabránilo rozvoji vzorců
problémového hraní



Snížit současný počet problémových hráčů v komunitě



Snížit negativní sociální a zdravotní důsledky problémových hráčů, které
ovlivňují jednotlivce, rodiny a komunitu



Zachovat přiměřenou míru radosti z hazardních her rekreačním hazardním
hráčům



Zajistit, aby živobytí těch, kteří působí v herním průmyslu, nebylo zbytečně
ohroženo
Základní předpoklady obsažené v přístupu harm reduction jsou následující:



Hazardní hry jsou rekreační aktivity, které jsou obvyklé mezi jednotlivci a uvnitř
komunity



Mnoho jedinců se může zapojit do hazardních her, aniž by to mělo negativní
vliv na jejich životní styl nebo na komunitu



Úplný zákaz není realistická volba



Část účastníků hazardních her, členové jejich rodin a dalších blízkých osob trpí
významnou finanční a jinou škodou jako důsledku nadměrného hraní
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hazardních her – harm reduction se zaměřuje na všechny účastníky a posouvá
je na bezpečnější úroveň


Harm reduction přístup implikuje, že se lze hazardní hry účastnit na bezpečnější
úrovni
Dle Marlatta (1998) existují tři základní přístupy harm reduction strategií

u hráčů hazardních her:


Vzdělávání jednotlivců nebo skupin v tématu



Modifikace prostředí



Implementace změn do veřejné politiky
Tento přístup Marlatt podporuje analogií o účastnících silničního provozu.

Řízení je, stejně jako hraní hazardních her, vysoce rizikové chování, které může
způsobit významné zdravotní a sociální náklady prostřednictvím nehod. Většina
dospělých lidí řídí. Zakázat řízení je nerealistické a nebude se považovat za přijatelnou
strategii na úrovni komunity. Zdržet se řízení je bezpečné ale nepohodlné
a nepraktické. Proto v návaznosti na návrh Marlatta (1998) existují tři přístupy, které
lze uplatnit za účelem „harm reduction silničního provozu:
1. Školení a školení řidičů o zodpovědném chování.
2. Environmentální změny, které snižují škodu jak v samotném autě (např.
bezpečnostní pásy, airbagy, protiblokovací brzdy) a prostředí (např. bezpečnější
silniční systémy a zlepšené silniční podmínky).
3. Zákony a zásady určené k regulaci řízení (např. omezení rychlosti, omezení
alkoholu v krvi), a tresty pro ty, kdo legislativu porušují (pokuty, pozastavení
licence, vězení).
Pokud má být harm reduction přístup optimálně účinný, je nezbytné podpořit
každé ze tří těchto opatření. Změny, které se týkají elektronických hracích automatů
a provozu heren spadají do třetího přístupu – jedná se o vládou schválená opatření.
Mezi environmentální změny by mohla spadat např. přítomnost odborníka na harm
reduction přímo v hernách.
Odborníkem na harm reduction může být kterýkoli kvalifikovaný pracovník –
sociální pracovník, adiktolog nebo terapeut v terénu, který při komunikaci s hráčem
hazardních her využívá poznatky z dalších oborů, kterými mohou být sociální práce,
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adiktologie, sociologie, antropologie, psychologie a podobných oborů. Tato činnost
odpovídá terénní sociální práci.
Terénní sociální je sociální služba, která se řídí zákonem o sociálních službách č.
108/2006 Sb. § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy. Cílem služby je tyto osoby
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Zavedení bodů zodpovědného
hraní v rámci výzkumu. Formou terénní sociální práce je streetwork, v jehož rámci
pracovník kontaktuje klienty v místech jejich spontánního pobývání. Je to nízkoprahová
sociální služba, vyhledávací (depistáž) doprovodná a mobilní sociální práce, mapuje
lokality a sbírá informace. (Matoušek, et al., 2010)
Na základě zahraniční inspirace, teorie zodpovědného hraní a teorie harm
reduction jsme v průběhu výzkumu vytvořili leták s doporučeními, která se týkají
zodpovědnějšího hraní a minimalizování rizik. Tyto body zároveň mohl terénní
pracovník využít jako téma kontaktu přímo s hráči hazardních her v jejich přirozeném
prostředí – tedy v herně:


Stanovte si, kolik času chcete v herně trávit a tento časový limit dodržujte.
Může vám k tomu pomoci např. nastavení upozornění v telefonu nebo domluva
s někým, kdo vás upozorní, že je čas přestat hrát.



Vyčleňte si obnos vlastních financí, které chcete v herně za určité období (den,
týden, měsíc) utratit. K této částce se snažte co nejvíce přiblížit. Pokud to jedno
období nevyjde, zkuste stanovený finanční obnos nepřekročit v dalším období.



Nechoďte hrát sám/a.



Kreditní kartu nechávejte doma. Hrajte pouze s hotovostí, kterou si přinesete.



Hrajte za malé částky na jedno opakování.



Vybírejte si hernu, která je dál od vašeho domu. Znesnadní vám to případné
odskoky domů pro další hotovost či kreditní kartu.



Je dokázané, že z dlouhodobého hlediska nelze hazardem vydělat. Nehrajte
proto, abyste získali peníze na nájem, dluhy a další nezbytné věci. Hazardní hra
je pouhou zábavou, ne výdělečnou činností.
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Špatná nálada, podrážděnost nebo stres mohou mít vliv na to, s kolika penězi
hrajete, a mohou ovlivnit délku pobytu v herně. Omezte hraní, pokud jste
rozrušení.



Hrajte střízliví. Vyvarujte se kombinaci drog a alkoholu s hraním.



Nesnažte se vyhrát prohrané peníze zpět. Naučte se smířit s prohrou.



Před tím, než jdete hrát, myslete na to, jaké bylo prohrát. Můžou vám k tomu
pomoci záznamy o výhrách a prohrách.



Přemýšlejte nad tím, co by se dalo pořídit za částku, s kterou hodláte jít hrát.



Nevyhledávejte prostředí heren v čase, kdy nejdete cíleně hrát.



Pokud jste hráli mnoho let, neočekávejte, že se vaše situace zlepší ze dne na
den. Bude vás to stát úsilí a motivaci.



Jestli nedodržíte, co chcete, netrestejte se. Spíše se zamyslete nad tím, co se
stalo a zkuste to znovu při další návštěvě herny.



Mluvte o tom, že hrajete. Povídejte si o hraní se svými známými nebo
s rodinou.



Pokud máte pocit, že hazardní hra ovlivňuje váš život více, než byste chtěli,
vyhledejte pomoc.
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2. Shrnutí výzkumného projektu:
Účel výzkumu:
Účelem realizovaného výzkumu bylo popsat a prozkoumat fenomén hazardního
hraní na elektronických hracích zařízení (EHZ) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
s důrazem na hraní problémové, dále prozkoumat související aspekty životního stylu
hráčů a porozumět jim v míře umožňující návrh efektivních intervencí pro služby
sociální prevence obecně a pro síť služeb Laxus z.ú., která zahrnuje terénní
a ambulantní programy. Vycházeli jsme z premisy, že právě Laxus z.ú. se svou sítí již
existujících adiktologických a sociálních služeb ve zmíněných krajích, může být
vhodným aktérem případných intervencí. V tomto tvrzení nás upevňovala i skutečnost,
že ambulantní síť Laxus z.ú. již osobám s nelátkovými závislostmi služby poskytuje.
Výzkumný projekt byl tedy kombinací výzkumu exploračního a intervenčního, kdy po
dosažení takového stavu explorace problému, který umožňoval návrh intervencí, jsme
přešli do fáze pilotní aplikace vybraných intervencí v prostředí, které bylo díky
explorační fázi už známé, objevené a popsané.

Předmět výzkumu:
Předmětem výzkumu, tedy cílovou populací, byly především osoby ohrožené
problémovým hraním, sekundárně pak personál heren. Výběr osob byl prováděn
účelově/záměrně (Miovský, 2007) a metodou snowball (Hendl, 2005). Celkově bylo
navštíveno 186 provozoven. Rozhovory byly realizovány s 201 pracovníky v herním
prostředí, a 91 hráči (48 uživatelů návykových látek, 43 neuživatelů).
Jak již zmíněno v předchozí kapitole, během výzkumu jsme, inspirováni
Girtlerovým pojetí okrajových kultur, na herní prostředí nahlíželi jako na svébytný
sociokulturní prostor. Jedinci zapojeni do výzkumu se považovali za součást tohoto
prostoru, popřípadě byli pravidelnými či častými návštěvníky a uživateli tohoto
prostoru a dobře se v něm orientovali. Nejednalo se tedy o jedince, který do herny
zašel „jen na pivo“, ale byl aktivním uživatelem tohoto prostoru, jeho návštěva byla
cíleně zaměřená na hraní.
Hráči EHZ jsou skupinou pohybující se ve specifickém prostředí, ve kterém není
snadné provést kontakt (uzavřený prostor, prostor pouze pro hráče, security, kamery,
nemožnost volného pohybu atd.). Tzv. problémoví hráči vykazují specifické rysy jako
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např. úzkost, deprese, psychosomatické potíže, zvýšená konzumace alkoholu nebo
jiných návykových látek (Mravčík ed., 2016).
Kombinace specifického prostředí a specifické osobnostní rysy činí z hráčů
hazardních her na EHZ skupinu těžko dosažitelnou. Kontaktování mimo prostor hraní
EHZ považujeme rovněž za problematické, mimo jiné z toho důvodu, že hráči jsou těžce
rozpoznatelní mimo své přirozené prostředí. Navíc přirozené prostředí hráče je
v herně, mimo hernu již nemusí mít roli hráče, ale vystupuje v roli otce, studenta
apod., což představuje konflikt rolí.
K překonání výše uvedených překážek nám posloužily zkušenosti s prací s jinou
těžko dosažitelnou cílovou populací, a to injekčními uživateli návykových látek, kterým
Laxus z.ú., více než 20 let posyktuje sociální a adiktologické služby. Silnou stránkou
těchto služeb jsou terénní programy využívající propracované metody depistáže,
asertivního kontaktování a kontaktní práce, které jsme při výběru konkrétních jedinců
a navazování kontaktu s aktéry herního prostředí využili (částečně i rekrutací
pracovníků těchto programů do výzkumného týmu).
Důvodem zaměření výzkumu primárně na hráče EHZ je nejvyšší míra výskytu
problémového hraní mezi těmito hráči (Mravčík ed., 2016). Alespoň jednu zkušenost
v životě s hazardním hraním má v ČR přibližně polovina dospělé populace,
a v posledních 12 měsících třetina (přes 60 % mužů a přes 40 % žen). Z výsledků
populačního šetření vyplývá, že v riziku problémového hráčství je v ČR přibližně 5 %
dospělých obyvatel a 14 % těch, kteří hráli hazardní hru v posledních 12 měsících.
Nejvyšší míry rizika vykazují hráči EHZ – v riziku jich je 43 %, z těch, kteří je hráli
v posledních 12 měsících. (Mravčík ed., 2016)
Sekundární cílové skupiny projektu byly personál a provozovatelé heren a jiných
provozoven s EHZ, pracovníci služeb zabývajících se dopady problémového hraní
(terénní pracovnici, poradenští pracovníci, sociální pracovníci na obcích atd.)
a pracovníci sociálních služeb, které mohou s hráči přicházet do kontaktu.

Koncept výzkumu:
K fenoménu hazardního hraní jsme se rozhodli přistoupit jako k jevu
neznámému, kterému jsme chtěli porozumět. Z tohoto důvodu jsme zvolili kvalitativní
výzkumnou strategii a při koncipování výzkumu jsme předem nepracovali s žádnými
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hypotézami. Sbírali jsme data a poté v nich pátrali po souvislostech a pravidelnostech.
Základním východiskem koncipování výzkumu bylo přesvědčení, že informace je třeba
nejdříve získat přímo v terénu a případné hypotézy, teorie nebo strategie, je třeba
induktivně z takto získaných dat odvozovat.
Zjišťovali jsme, jak vnímají kontexty hazardního hraní samotní aktéři (jak hráči,
tak personál) a při interpretaci našich zjištění se tak částečně držíme emické
perspektivy, jelikož se domníváme, že pro porozumění určité skupině, nebo kultuře
skupiny, je nezbytné dívat se na ni jejíma očima, popisovat ji jejími slovy. V našem
případě se jedná o „kulturu“ hráčů hazardních her v kamenných provozovnách, kterým
je třeba nejdříve porozumět, abychom mohli navrhovat vhodné a efektivní způsoby
intervencí. Explorační výzkum je proto veden formou etnografické studie. Intervence
zformované na základě kvalitativního šetření mohou vycházet z místních norem
a z toho důvodu mohou mít větší dopad na cílovou skupinu, protože nejenže vycházejí
ze zjištěných potřeb, ale jednotlivé metody práce jsou v souladu s „vnitřními pravidly
skupiny“ a tudíž mají větší šanci na to být akceptovány.
Při identifikaci rizik a tvorbě strategie intervencí jsme se rozhodli nahlížet na
problematiku i z perspektivy etické čili objektivizující, protože se jedná o „zásahy“
z venku, prostřednictvím intervenční služby, konající v zájmu principů veřejného zdraví.
K diskusi se nabízí zvolená kvalitativní strategie a deklarovaná inspirace
metodami sociálně antropologického terénního šetření, potažmo etnografickými
studiemi. Kvalitativní výzkumné strategie se hodí pro výzkum, který se snaží poodhalit
podstatu něčích zkušeností s nějakým jevem (Straus, Corbin, 1990), tedy např. s hraním
hazardních her. Snaha nahlížet životní zkušenosti aktérů sociálních situací prizmatem
kognitivních či sémantických kategorií v jejich kultuře, tedy rozlišení emické a etické
perspektivy, je jedním z konceptuálních pilířů sociální antropologie (Hirt, 2012).
Dle Burgoise (2003) jsou etnografické výzkumné metody, vyvíjené primárně
sociálními/kulturními antropology, vhodnější pro výzkum skrytých či skrývaných jevů
nežli epidemiologické či sociologické kvantitativní metody, jelikož skrytý jev ze své
povahy je třeba odhalit, prozkoumat a porozumět mu. Dle Singera (2012) získává
antropologie, i přes svůj relativně pozdější vstup do světa multidisciplinárních výzkumů
závislostní tématiky respekt a nezanedbatelný dopad na poli výzkumů závislostního
chování právě díky síle výše uvedených etnografických metod sběru dat, emickou
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perspektivu, důraz na subjektivitu a žité zkušenosti (Singer, 2012) Antropologické, či
etnografické metody mohou sloužit k získávání informací, které jsou běžnými
epidemiologickými postupy nezjistitelné (Zábranský, 2003). Sociálně antropologické
poznávací perspektivy a metody terénního výzkumu, opřené o zúčastněné pozorování
a pobyt v přirozeném prostředí informátorů se nám tudíž jevili jako nejvhodnější pro
účely předkládaného výzkumu. Dle Rhodese (2000) je jedním z možných využití
kvalitativního výzkumu závislostní tématiky návrh a vytvoření účinných intervencí.
Takovéto intervence, zformované na základě kvalitativního terénního šetření, mohou
být zacíleny ve shodě s místními normami (Rhodes, 2000). V použité adiktologické,
epidemiologické a antropologické literatuře panuje konsensus ve věci přínosu
kvalitativních metod v závislosti na cílech výzkumu a povaze zkoumaného jevu. Zdá se
tedy, že vzhledem k cíli předkládaného výzkumu se použití kvalitativních metod
sociálně antropologického výzkumu jeví jako správné rozhodnutí, což bylo potvrzeno i
během praktické realizace předkládaného výzkumu.
Výstupy z výzkumu by měly být určeny praktikům v různých oblastech, ve
kterých mohou případné návrhy intervencí pro práci s problémovými hráči hazardních
her najít své uplatnění.

Metodologie
Design, strategii a metodologii výzkumu navrhli členové analyticko-výzkumného
týmu Laxus z.ú. se sociálně-antropologickým a sociálně-pedagogickým vzděláním. Sběr
dat, jejich třídění, průběžnou komparaci a analýzu zajišťoval multidisciplinární tým ve
složení:
Mgr. Petra Pavlíčková – sociální antropoložka, terénní kontaktní pracovnice
Bc. Artem Vartanyan – sociální pedagog, terénní kontaktní pracovník
Bc. Martin Mikeš – sociolog, terénní kontaktní pracovník
Bc. Petr Pavlíček – sociální antropolog, terénní kontaktní pracovník
Mgr. Barbora Konrády – sociální pracovnice, terénní kontaktní pracovník
Eva Kotyková Dis. – sociální pracovnice, terénní kontaktní pracovnice
Bc. Tomáš Janků – sociální pedagog, terénní kontaktní pracovník
Mgr. Eva Vernerová – psychoterapeutka a speciální pedagožka
Bc. Tereza Cermanová – speciální pedagožka, terénní kontaktní pracovník
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Mgr. Kateřina Pechová – resocializační pedagožka, terénní kontaktní pracovnice
Petr Beneš, Dis. – terénní kontaktní pracovník
Mgr. Aneta Kudlíková - sociální pracovnice, terénní kontaktní pracovnice
Mgr. Irena Bartoníčková – sociální pracovnice, kontaktní pracovnice
Mgr. Tereza Müllerová – sociální pracovnice, kontaktní pracovnice
Michaela Benešová Dis. - sociální pracovnice, kontaktní pracovnice
Konzultanti:
Mgr. Blanka Kissová – sociální antropoložka
Mgr. Et Mgr. Bc. Martin Svoboda – sociolog, adiktolog, sociální pracovník,
terapeut

Sběr dat
Jednou z nejvyužívanějších metod sběru dat byl částečně strukturovaný
rozhovor s návodem (Silverman, 2008), ve kterých se tazatel nemusí přesně držet
určité struktury, má „v hlavě“ pouze jakousi mapu rozhovoru – předem vytyčená
témata, na která se chce při hovoru zaměřit, mezi kterými může libovolně přeskakovat.
Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný
problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace.(Hendl,
2005).
Informátor je otevřenými otázkami podporován ve vyprávění vlastními slovy
a vlastním stylem. Tazatelům bylo při školení, zaměřeném na vedení rozhovoru,
doporučeno využití mapy rozhovoru dle plynutí konverzace s informátorem, včetně
stupně strukturovanosti rozhovoru a pořadí témat. Ideálem byla představa konverzace,
která by byla bohatší než pouhé odpovědi na otázky, aniž se přitom odchýlí od tématu
(Kaufman, 2010).
Sběr dat zejména v rané fázi výzkumu probíhal i formou neformálních
rozhovorů, tedy rozhovorů, které nemají předem naplánovanou strukturu ani přesněji
vymezené okruhy témat. Velký prostor je dán informátorovi, který v podstatě mluví
v rámci tématu o čem sám chce, o tom co považuje v dané problematice za důležité,
vyjadřuje se vlastními slovy a vlastním stylem. Používají se zejména otevřené otázky.
Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném
průběhu interakce. Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační
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rozhovor (Hendl, 2005). Je třeba na tomto místě přiznat, že informátoři, se kterými
byly vedeny neformální rozhovory, vzniknuvší spontánně v průběhu pozorování heren
v rané fázi výzkumu, o motivacích tazatelů ani jejich roli nevěděli, pravděpodobně si
neuvědomovali, že rozhovor je rozhovorem exploračním.
Jednou z nejzásadnějších metod sběru dat bylo pozorování. V různých fázích
výzkumů a v různých situacích byly použité různé typy pozorování. V první řadě se
jednalo o pozorování nezúčastněné, při kterém pozorovatel nezasahuje do
pozorovaného děje. Tato forma pozorování byla hojně využívána, což bylo umožněno
převahou provozoven, ve kterých bylo možné „posedět“ aniž by člověk musel nutně
hrát. Tato skutečnost byla značně pozměněna účinností nové legislativy (viz kapitola
legislativa).
Další pozorovací polohou pak bylo pozorování zúčastněné, ve kterém
výzkumník participuje na činnosti pozorovaných. Pozorování zúčastněné bylo
realizováno v minimální míře vzhledem k specifikám prostředí a cílové skupiny, jelikož
znamenalo pro pracovníky nutnost účastnit se na hře. V rovině výzkumné je dle našeho
názoru tato metoda sběru dat eticky obhajitelná a výzkumně velmi přínosná (splynutí
s prostředím, žitá emická perspektiva hráče, mizí „podezřelost“ výzkumníka v daném
prostředí a ostatní hráči reagují spontánně atd.). V rovině kontaktní práce (byť pilotní)
je metoda zúčastněného pozorování, respektive samotné hraní „pilotního“ pracovníka
samozřejmě nepřípustná.
Kromě základního rozdělení pozorování na zúčastněné a nezúčastněné je třeba
zmínit další modifikace této techniky – a to je pozorování skryté a otevřené. Skryté
pozorování je takové, kdy pozorovaný netuší, že je pozorován, otevřené je logicky
opakem. Zúčastněné pozorování může být skryté i otevřené, stejně jako nezúčastněné.
V rámci výzkumu byly využity 4 základní podoby pozorování (Disman, 2011): úplný
pozorovatel

(nezúčastněné

+

otevřené),

pozorovatel

jako

participant

(nezúčastněné + skryté), participant jako pozorovatel (zúčastněné + otevřené), úplný
participant (zúčastněné a skryté). Model pozorování byl zvolen dle fáze výzkumu
a konkrétní situace v herně.
Dále byly využity tyto metody sběru dat:
Analýza dokumentů – za dokumenty se považují taková data, která vznikla
v minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má
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aktuální výzkum (Hendl, 2005). Pro účely výzkumu se ukázala jako nezbytná zevrubná
analýza relevantní legislativy.
Ohnisková diskuse (Focus group) – jako metoda kvalitativního výzkumu jsou
ohniskové skupiny především skupinovým rozhovorem – nikoli ovšem ve smyslu
výměny otázek badatele a odpovědí respondenta. Namísto toho se v tomto typu
výzkumu spoléhá na interakci uvnitř skupiny, jež je vyvolána tématy, která jsou
překládána badatelem a obvykle i moderátorem v jedné osobě. Charakteristickým
rysem ohniskových skupin je explicitní užívání skupinové interakce k získání informací
a vhledů, které by bez interakce, kterou nacházíme ve skupině, byly jen těžko
přístupné. (Morgan, 2001). V našem výzkumu jsme tuto metodu zvolili jako doplněk
k ostatním formám sběru dat. Během trvání výzkumného projektu byly realizovány
celkem dvě ohniskové diskuse – jedna s výzkumníky a jedna s hráči. Nosným tématem
obou skupinových diskusí bylo zhodnocení možností a limitů kontaktní práce v herním
prostředí.
Strukturované rozhovory – rozhovor s předem danou strukturou i formou.
Data z takového rozhovoru se snadněji analyzují, zmenšuje se efekt tazatele na kvalitu
rozhovoru, nicméně prostor pro informátora i tazatele je značně zúžen. Strukturované
rozhovory byly využity zejména při tázání mezi klienty HR služeb a při průzkumu
tématiky hazardního hraní v síti královéhradeckých a pardubických sociálních služeb.

Analýza dat
Výzkumnici si svoje poznatky zaznamenávali formou terénního deníku.
Ohnisková diskuse byla zaznamenána audio nahrávkou, posléze byla provedena
transkripce. Delší interview byla nahrávána, kratší písemně zaznamenána do
připravených archů. Na základě transkripce audio nahrávek a zpracování poznámek
z terénních deníků byla provedena tematická analýza metodami otevřeného kódování
(Strauss, Corbin, 2005). Interpretace našich zjištění je zpracována formou závěrečné
zprávy.

Validita a kvalita
Za účelem dosažení validních výstupů byl sběr dat triangulován pomocí
kombinace různých technik sběru dat, různých zdrojů dat a různých výzkumníků
(Hendl, 2005). Co se sběru dat samotných týká, považujeme zde za nutné uvést
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faktory, které mohou jejich validitu zkreslit. Co se sběru dat samotných týká,
považujeme zde za nutné uvést faktory, které mohou jejich validitu zkreslit.
Zkreslení, která mohla při sběru dat nastat, jsme identifikovali následovně:
reaktivní zkreslení, zkreslení ze strany výzkumníka a zkreslení ze strany informátora.
Reaktivní zkreslení, či reaktivita, znamená, že již pouhá samotná přítomnost
výzkumníka může ovlivnit zkoumané procesy (Hendl, 2005). Tazatel může například
informátorovi pokládat otázky, nad kterými se dosud nezamýšlel a své postoje a názory
vlastně na popud tazatele teprve konstruuje. Ke zkreslení ze strany výzkumníka může
docházet, když výzkumník (tazatel/pozorovatel) přináší do výzkumu své vlastní teorie,
vlastnosti či předsudky. Důležité tedy je aby si výzkumník uvědomoval, že jeho sociální
identita, vzdělání i osobnost mohou výzkum zkreslit (Hendl, 2005).
Zkreslení ze strany zkoumaných osob či informátorů může nabývat mnoho
podob od zatajování informací po jejich „úpravu“. Informátor se tak může snažit
v očích tazatele vypadat „lépe“ či zajímavěji. Informátor může některé skutečnosti
zatajovat také z obavy o své bezpečí. Za účelem minimalizace možného zkreslení, jsme
kromě zmíněné triangulace dbali zejména na vhodné vzdělání výzkumníků.

Etika
Všichni informátoři, se kterými bylo uskutečněno interview, byli seznámeni
s výzkumem a jeho účelem. Všichni informátoři poskytovali své rozhovory dobrovolně,
pokud nechtěli na nějakou otázku odpovídat, byla jejich svobodná vůle tazateli plně
respektována. Informátorům byla zaručena plná anonymita, tudíž v předkládané studii
nebudou poskytnuta žádná data, která by mohla vést k identifikaci našich informátorů.
Anonymizována jsou i data poskytnutá majiteli, provozovateli a personálem, tudíž
nebudou jmenovitě uváděny ani žádné provozovny. Transkripce rozhovorů i terénní
deníky jsou bezpečně archivovány.

Průběh výzkumu
Níže v textu předkládáme stručné shrnutí průběhu výzkumu, v dalších
kapitolách zprávy představíme výstupy z našeho badání detailněji. Výzkumný projekt
byl započat v červnu roku 2016 a ukončen k poslednímu červnu 2018. Projekt byl
realizován v obcích Královéhradeckého a Pardubického kraje. Navštíveno bylo celkem
46 obcí v obou příslušných krajích (seznam obcí v příloze). Velikost obcí byla od
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městysů, čítajících necelých 2000 obyvatel, po velká krajská sídla Hradec Králové
a Pardubice.
Projekt byl, jak zmíněno již v textu výše, kombinací výzkumu exploračního
a intervenčního. Ve fázi explorace výzkumníci a výzkumnice objížděli provozovny
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, pozorovali, dávali se do řeči s náhodnými
hráči, vstupovali záměrně do kontaktu s personálem, majiteli či provozovateli,
zapisovali své poznatky a dojmy do terénních deníků. Po realizaci několika prvních
návštěv provozoven započala průběžná analýza postupně nashromažďovaných dat,
jejich třídění a komparace, na jejichž základě pak byla jemně koordinována další
strategie.
Ke konci roku 2016 jsme disponovali daty z prvotní návštěvy 180 provozoven
v obou krajích. Na přelomu let 2016 a 2017 souběžně s kontinuální explorační fází
(neboli rovinou etnografického bádání) byla započata i fáze intervenční (neboli rovina
kontaktní terénní práce v přirozeném prostředí). Data získaná pozorováním začala být
nahlížena optikou kontaktní práce stejně jako rozhovory v hernách. Do budoucna se
začaly obě roviny výzkumu částečně překrývat – například pozorování v herně tak již
nebylo „pouhou“ etnografickou technikou sběru dat, nýbrž i pilotním ověřením fáze
kontaktní práce v přirozeném prostředí. Stejně tak rozhovory s hráčem v herně nebyly
prováděny „pouze“ za účelem získání informací o „světě“ či „kultuře“ hráčů ale rovněž
i jako „experiment“, umožňující zhodnocení asertivního kontaktování hráče, potažmo
v obecnější rovině pak k zhodnocení možností a limitů kontaktní práce v přirozeném
prostředí hráčů.
Během roku 2017 bylo uskutečněno 35 opakovaných pozorování ve 14
vybraných hernách v obou krajích. Pozorování trvala průměrně 3 hodiny, nabývala
několika různých pozorovacích modifikací (viz text výše metody sběru dat/pozorování)
a byla primárně zaměřena na sběr etnografických dat. Ovšem jak zmíněno v odstavci
předchozím, v kontextu možností a limitů kontaktní práce.
V roce 2017 došlo i k depistáži cílové skupiny mimo přirozené prostory zkoumána byla možnost záchytu hráčů hazardních her v rámci sociální sítě. Po
provedeném mapování sociální sítě bylo na základě signifikantnosti sociální služby
osloveno přes 20 sociálních služeb v obou krajích, přičemž od 19 služeb se podařilo
získat

formou

telefonického

strukturovaného
30

rozhovoru

či

elektronicky

distribuovaného dotazníku relevantní data. Dalších 6 služeb, které jsou součástí sítě
Laxus z.ú. bylo využito k užší spolupráci. Ambulantní centra Hradec Králové a Pardubice
poskytly úzkou součinnost v podobě metodických a teoretických konzultací a umožnily
realizaci rozhovorů s klienty z řad hráčů. Programy harm reduction, tedy K-centra
a terénní programy v obou krajích, realizovaly dotazování mezi klienty zaměřené na
hazardní hraní.
Celkově bylo s tématem hazardního hraní osloveno 114 klientů HR programů,
přičemž 44 poskytlo polostrukturované rozhovory. Těchto 44 klientů harm reduction
služeb splňovalo podmínky zařazení do výzkumu – navštěvují herny pravidelně
(tj. minimálně jednou měsíčně) a to za účelem hry. Zbylých 70 klientů nehraje, či hraje
v míře nedostatečné pro zařazení do výzkumu. Souběžně s depistáží hráčů v HR
službách probíhaly hloubkové rozhovory s hráči z řad klientů ambulantních center
Laxus, z.ú. v Hradci Králové a Pardubicích a s hráči získanými metodou snowball
(celkově se jednalo o 13 hráčů). Po dosažení teoretické saturace pro účely etnografie
herního prostředí se dostalo téměř výhradní pozornosti intervenční rovině
výzkumného projektu.
Realizační tým se tak začal usilovně zabývat tématy jako bezpečnější hraní,
harm reduction pro hazardní hraní, využití personálu jako prodloužené ruky prevence,
možnostmi a limity kontaktní a terénní práce přímo v hernách, zahraniční i tuzemskou
(zejména projekty společnosti Podané ruce o.p.s.) inspirací práce v herním prostředí
a kontaktem majitelů provozoven. Přímo během návštěv provozoven se podařilo
navázat kontakt s 30 hráči, přičemž povaha i kvalita kontaktu byla značně variabilní.
Pro účely pilotní práce v hernách vznikl ve spolupráci s Ambulantním centrem Hradec
Králové informační materiál zaměřený na bezpečnější hraní (leták v příloze) a webový
portál www.laxus.cz/hraju-nebo-sazim, obsahující informace o bezpečnějším hraní,
negativních dopadech problémového hráčství, diagnostické dotazníky, nezbytné
informace a odkazy na relevantní služby v obou krajích.
Během roku 2017 vstoupila v platnost nová legislativa upravující hazardní hraní.
V kontextu předkládaného výzkumného projektu pak byla relevantní zejména zákonná
regulace podmínek provozování hazardních her v kamenných provozovnách. Na tomto
místě je třeba přiznat výrazný dopad legislativních změn na proměnu podoby herního
světa, tak jak jsme ho během roku 2016 a v raných měsících roku 2017 zachytili v rámci
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etnografického popisu. Pravidla herního světa, potažmo i podoba okrajové kultury
hráčů hazardních her v kamenných provozovnách, prošla za dobu realizace výzkumu
výraznou proměnou, způsobenou zejména právě výraznými legislativními regulacemi.
S dopady nové legislativy jsme se potýkali nejen v rovině etnografické studie, nýbrž
i v rovině intervenční.
Ač se nám na první pohled zdálo, že legislativa, v průběhu trvání projektu
vstoupivší v platnost i účinnost, by mohla být zejména při vyjednávání s provozovateli
výhodou (například povinnost provozovatele odkazovat na preventivní službu apod.),
zkušenost jsme měli spíše opačnou. Při oslovení několika řetězců i jednotlivých
provozoven v obou krajích jsme se přes počátečně (časově koncem roku 2017)
deklarovanou ochotu spolupracovat formou umožnění pobytu terénních pracovníků za
účelem asertivního či pasivního (kontaktní hodiny) kontaktování hráčů a následného
poradenství, odkazování, doprovodu atd. setkali s odmítnutím 14 z 15 kontaktovaných
subjektů (13 jednotlivých provozoven, 2 řetězce o několika provozovnách) z důvodu
výrazného poklesu tržeb, který byl dáván do souvislosti téměř výhradně s nástupem
nové legislativy.
V některých z kontaktovaných provozoven byla odmítnuta i distribuce
informačních letáku s tématikou bezpečnějšího hraní. Považujeme na tomto místě
nutné zdůraznit, že naším záměrem není hodnotit či snad zpochybňovat novou
legislativu, předkládáme pouze pohled několika námi kontaktovaných provozovatelů ze
sféry herního průmyslu. Důvod odmítnutí spolupráce nebyl ze strany všech
kontaktovaných subjektů pouze uváděný pokles zisku spojovaný s účinností nové
regulace, ale v některých případech i obavy z rušení hráčů při hře, z narušení soukromí,
z ohrožení pocitu anonymity klientů heren, ale třeba i obava z „vyléčení“ hráčů
popisována jedním z provozovatelů takto: „jo, já vás sem s tou prevencí pustim, vy je
pak vyléčíte a já budu bez práce…“ K užší spolupráci byla na přelomu let 2017 a 2018
získána alespoň jedna provozovna (součást jednoho z řetězců, který ve Východních
Čechách působí). V této provozovně bylo realizováno celkově 6 několikahodinových
návštěv, při kterých se dvojice terénních pracovníků (z řad realizačního týmu projektu)
snažila o asertivní kontakt či se kontaktovat nechala ze strany hráčů (pasivní kontakt).
V provozovně byly k dispozici informační letáky s tématikou bezpečnějšího hraní.
V průběhu pilotní práce v uváděné provozovně došlo ke kontaktu s 10 hráči.
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Během jednorázových i opakovaných terénních šetření a pilotní terénní
kontaktní práci bylo provedeno přes 240 návštěv ve 186 provozovnách s EHZ ve 46
obcích obou krajů, 201 rozhovorů s personálem a provozovateli, 2 ohniskové diskuse
s hráči a výzkumníky, 91 rozhovorů s hráči.

Níže uvádíme stručný a strukturovaný přehled průběhu výzkumu:

I. etapa – Přípravná
1. června- 31. srpna 2018

Studium dokumentů a literatury
Pilot 1
Prozkoumání vybraného terénu
Pilotní kontraktování personálu v hernách
Nezúčastněné porovnání komunit a heren
Zpracování poznatků

Příprava metodiky sběru dat
Mapy rozhovoru
Záznamové archy nezúčastněného monitoringu
Metodologie kontaktování
Zásady bezpečnosti
Pravidla práce ve dvojici
Úvodní proškolení výzkumného týmu
Úvod do problematiky hazardního hraní
Systém schůzek a pravidla komunikace
Úvod do kvalitativního výzkumu

II. etapa – Sběr dat a analýza
1. 9. 2016 – 31. 12. 2017
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* Konzultace s Ambulantním Centrem Laxus Hradec Králové
Konzultace s odborným pracovníkem ambulantního centra - upřesnění profilu
problémového hráče, diskuse o aspektech fenoménu problémového hráčství.
* Příprava výběrového řízení + Proškolení personálu a sestavování týmu
Konkrétní osoby byly vybrány na základě vhodných kvalifikací (dle výkonu praxe
či vzdělání), které byly určeny následovně: terénní pracovník, kontaktní
pracovník, sociální antropolog, sociolog. (seznam jednotlivých osob a kvalifikací
viz text výše). Personál byl následně proškolen v těchto oblastech: základy
kvalitativního výzkumu (s důrazem na pozorování a vedení rozhovorů),
problematika hazardního hraní, zásady bezpečnosti a práce ve dvojici.
Prezentace na téma základy kvalitativního výzkumu a grafické schéma (mapa
rozhovoru a pozorování) viz příloha.
* Příprava metodologie sběru dat k výzkumné fázi
V první etapě výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Jako design
výzkumu byla zvolena etnografická studie ve formě mikro etnografie herního
prostředí. Tato metoda se nám zdála jako nejvhodnější pro účely explorace
a popisu prostředí heren. Hlavními metodami sběru dat bylo pozorování
a rozhovory s obsluhou. Metodologie sběru dat byla představena (viz výše
v textu).
* Sběr dat
Sběr dat proběhl ve 180 provozovnách v 46 obcích Královéhradeckého a
Pardubického kraje (seznam měst a počet provozoven viz příloha). Metody
sběru dat byly pozorování a rozhovory s obsluhou, příležitostně pak rozhovory s
majiteli a hráči. Další metodou sběru dat byla ohnisková diskuse s tazateli.

III. Etapa – Pokračující sběr dat, analýza, návrhy pilotních intervencí
Leden 2017 – Prosinec 2017

1) Terénní šetření formou delšího a opakovaného pozorování ve vybraných
provozovnách
K opakovanému pozorování bylo vybráno 14 provozoven, které byly vhodné
díky svému prostorovému uspořádání, frekventovanosti, pocitu bezpečí pracovníků a
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možnosti zdržovat se v provozovně bez nutnosti účasti na hře. Badatelé na rozdíl od
minulých návštěv nevstupovali do kontaktu s personálem a věnovali se pozorování
zaměřenému na interakce mezi hráči, mezi hráči a personálem, chování hráčů při hře,
po hře apod. Pozorování v každé provozovně trvalo 3 hodiny.

2)Analýza primárních dat získaných v roce 2016 a 2017
Analýza dat probíhala formou otevřeného kódování. Analýza probíhala ve dvou
úrovních – první úrovní byla analýza a interpretace dat umožňující popis a exploraci
herního prostředí, tedy tzv. etnografie herního prostředí, jejíž výstupy byly
představeny odborné veřejnosti formou příspěvku na AT Konferenci. Druhá úroveň
analýzy primárních dat byla zaměřena na možnosti a limity kontaktní práce
v přirozeném prostředí hráčů. Na základě analýzy dat byly vybrány provozovny
k dalšímu sběru dat (viz bod 1), dále byly vytipovány provozovny pro asertivní
kontaktování hráčů a provozovny pro možnost kontaktu v rámci tzv. kontaktních hodin.
Analyzovaná primární data byla získána rozhovory s personálem, pozorováním a
fokusní skupinou s výzkumníky.

3)Mapování sociální sítě za účelem depistáže hazardních hráčů
Dotazníkové

šetření

mezi

subjekty

poskytující

sociální

služby

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, jehož účelem je vytipování služeb, kde může
docházet „záchytu“ osob ohrožených problémovým hráčstvím. Data byla získána od 19
subjektů soc.služeb.

4) Depistáž hráčů v HR službách v obou krajích
V rámci depistáže osob ohrožených problémovým hraním (viz bod 3) jsme
oslovili služby, s nimiž jsme v bezprostředním kontaktu, tedy harm reduction služby
Laxus z.ú. v obou dotčených krajích (CTP HK, KC HK, CTP PCE, KC PCE). Klienti HR služeb
byli dotazování formou řízeného strukturovaného rozhovoru. Osloveno bylo 114
klientů HR služeb, z čehož 44 deklarovalo účast na hazardní hře minimálně jednou
měsíčně v posledních 12 měsících. Všech 44 hráčů z řad klientů drogových služeb
poskytlo strukturovaný rozhovor.
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5) Odborné konzultace a školení
Konzultace s odborníkem (Mgr. Blanka Kissová) byly zaměřeny zejména na
různé typy analýz kvalitativních dat, strategii kvalitativního výzkumu apod.
Školení interní – asertivní kontaktování hráče v přirozeném prostředí, vedení
hloubkového rozhovoru, rozhovor s hráčem (
Školení externí – účast většiny výzkumníků na školení organizace Podané Ruce
o.p.s. s názvem „Základy krátké intervence pro hráče v herním prostředí „ 18.10.2017
v Hradci Králové.
Konzultace s Mgr. Lukášem Carlosem Hrubým (Podané ruce) ve věci kontaktu
provozovatelů heren.

6)Analýza legislativy
Vzhledem k realizaci změn v legislativě, týkající se hazardního hraní, vzešla
nutnost orientace badatelů v legislativncíh změnách majících přímý dopad na podobu
hazardního hraní v kamenných provozovnách. Za tímto účelem byla provedena
zevrubná analýza legislativních změn, jejichž výsledky byly výzkumníkům předány
formou prezentace.

7) Kontakt provozovatelů heren
Ke konci roku 2017 došlo ke kontaktu s odpovědnými osobami ze dvou řetězců
– Gapa Group a Synot tip, jejichž závěrem byl příslib (v případě Synot tipu) či realizace
(Gapa) pilotní terénní práce ve vybraných Hernách.

8) Výroba textu na webové stránky a výroba informačních a propagačních
letáků

9) Pilotní práce ve vybraných provozovnách
Ke konci roku 2017 se podařilo zrealizovat 4 pilotní návštěvy herny sítě Gapa
v Broumově, návštěvy 4 vybraných provozoven Synot tipu budou probíhat v roce 2018.
V provozovnách probíhá pilotní kontaktní práce s hráči – pracovníci se snaží hráče
asertivně kontaktovat, zrealizovat rozhovor, poskytnout případné poradenství či odkaz.
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Metodická doporučení pro asertivní kontaktování a propagační a informační materiály
jsou rovněž přílohou této zprávy.

IV. Etapa – finální analýza, interpretace zjištění formou závěrečné
zprávy
1. 1. – 30. 6. 2018
Předkládaná závěrečná zpráva
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3. Etnografie vybraných heren ve Východních Čechách
Tato kapitola přináší poznatky získané terénním kvalitativním šetřením
v přirozeném prostředí hráčů – v hernách Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jak
název kapitoly napovídá, naší ambicí bylo nahlédnout na svět východočeských heren
skrze antropologický koncept kultury a předložit získané poznatky formou malé
etnografické studie. Pod pojmem kultura chápeme soubor artefaktů, sociokulturních
regulativů, norem, modelů chování, idejí a kulturních vzorů sdílených a předávaných
členy určité společnosti (Soukup, 2004). Navštívené herny chápeme jako svébytný
sociokulturní systém, kde existují vlastní společenské normy, kolektivně sdílené
identity, sdílený slovník, specifická architektura či charakteristické zvuky. Hráči,
personál a majitelé heren tvoří trojúhelník ovlivňující kulturu herního prostředí,
přičemž zájmy a snahy každé ze zúčastněných stran se mohou lišit.
V době zahájení výzkumného projektu (červen 2016) bylo v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji registrováno celkem 549 provozoven s elektronickými herními
zařízeními (Mravčík ed., 2016). Po provedení základní rešerše a prvotního vstupu do
terénu bylo zjištěno, že herní průmysl ve východních Čechách je provozován
jednotlivci, menšími lokálními řetězci i řetězci celorepublikovými. Za nejvýznamnější
provozovatele bychom patrně označili podniky působící pod značkami: Merkur, Synot,
Krijcos, Tipsport, Kajot, Slot group, Go4Games(ENDL+K), Galaxy, Gapa group a Kata.
Etnografický výzkum byl započat v červnu roku 2016 a ukončen k poslednímu
dni roku 2017. Navštíveno bylo celkem 186 heren ve 46 obcích v obou příslušných
krajích. Velikost obcí byla od městysů, čítajících necelých 2000 obyvatel, po velká
krajská sídla Hradec Králové a Pardubice. V hernách bylo za účelem sběru dat pro
etnografickou studii realizováno 215 návštěv, při kterých byly, kromě pozorování,
realizovány rozhovory s 201 informátory z řad personálu heren a se 71 hráči.
Níže v textu předkládáme stručné shrnutí postupu výzkumu, nahlédnutí do
metodologie výzkumu. Detailnější popis metodologie i shrnutí celého projektu viz
kapitola Shrnutí výzkumu a relevantní výstupy.
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Cesta do herny
Na počátku mapování herního prostředí jsme se zabývali otázkou, jak vlastně
proniknout do tak specifického prostoru, aniž bychom působili nepatřičně, vzbuzovali
pochyby, či jinak vyčnívali a výrazně tak ovlivnili pozorované pole. Potřebovali jsme
zmapovat přirozené prostředí heren a zároveň získávat informace od zainteresovaných
osob. Vzhledem k inspiraci metodami sociálně antropologického terénního šetření se
nabízela cesta skrytého zúčastněného pozorování, při níž by se výzkumníci stávali na
dobu návštěvy herny hráči, nebo by alespoň hráče předstírali. Tuto cestu jsme jako po
zvážení mnoha okolností (etických i praktických) zavrhli, a využívali tento způsob sběru
dat velice zřídka (viz metody sběru dat v kapitole metodologie).
Cesta, kterou jsme se nakonec v prvotní fázi vydali, vedla ve velké míře přes
personál v jednotlivých provozovnách. Došli jsme k závěru, že k dokreslení reality
herního světa, nám kromě vlastního nezúčastněného pozorování pomohou informace
od lidí, kteří toto prostředí velmi dobře znají, orientují se v něm a díky svým pracovním
zkušenostem (několikaletá praxe, práce v různých hernách, 12 hodinové pracovní
směny apod.) nabyli mnoha poznatků a informací.
Personál

heren

(zaměstnanci

provozoven,

barmani,

v menší

míře

i

provozovatelé/vedoucí) se v první fázi výzkumu (monitoring, mapování) stal naším
významným zdrojem informátorů. Začali jsme tedy herny v obou krajích navštěvovat,
provádět krátká pozorování a vstupovali do interakcí s personálem, se kterým byl
prováděn polo strukturovaný rozhovor s návodem.
Ochota personálu vést s výzkumníky rozhovor byla pro nás překvapivě vysoká.
Poskytnout rozhovor bylo ochotno více než 80% oslovených zaměstnanců heren ve
všech navštívených provozovnách.

Nejčastěji uváděným důvodem pro odmítnutí

rozhovoru byla mlčenlivost, ke které se zaměstnanci zavazují v pracovní smlouvě,
jazyková bariéra v případě některých „vietnamských“ heren, či prostě nejistota a
obavy ze ztráty zaměstnání, při poskytnutí informací jakékoliv osobě z „venku“. Nikdy
se nestalo, že by obsluha byla v kontaktu s výzkumníky hrubá či se vymezovala
konfrontačně. Převážně pracovníky heren záměr projektu zajímal, byli zvídaví,
doptávali se a často představený projekt pozitivně hodnotili. Personál heren také
nezřídka deklaroval ochotu zprostředkovat kontakt s problémovými hráči ze svého
okolí či zapojení se do pilotního ověřování v budoucnu navržené terénní práce v herně.
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V dalších fázích výzkumu se hlavním zdrojem dat o světě hráčů stali hráči sami,
a to buď při pozorování interakcí v herně (35 opakovaných pozorování) při
realizovaných rozhovorech (celkově 71 rozhovorů s hráči)či víceméně náhodných a
jednorázových kontaktech v herně (20 kontaktů). Pozorování v hernách nabývalo
několika podob: v první řadě se jednalo o pozorování nezúčastněné, kdy badatelé
nevstupovali záměrně do kontaktu s hráči ani obsluhou, seděli na baru či u stolečku a
pozorovali zejména interakce mezi hráči a mezi hráči a obsluhou.
Další pozorovací „polohou“ pak bylo pozorování zúčastněné – ve kterém
výzkumník do určité míry participoval na činnosti pozorovaných. Pozorování, které bylo
plně zúčastněné, bylo realizováno v minimální míře vzhledem k specifikám prostředí a
cílové skupiny, jelikož znamenalo pro pracovníky nutnost účastnit se na hře. Konkrétně
tato technika sběru dat vypadala tak, že si badatel sedl u jednoho z herních zařízení
(automatu či rulety) seděl u přístroje třeba více než hodinu, kterou trávil pozorováním
ostatních hráčů. Volba přístroje byla determinována jeho prostorovým umístěním –
bylo třeba, aby byl přístroj na strategickém místě, odkud bylo dobře vidět a slyšet na
ostatní hráče. Výhoda této pozorovací polohy spočívala kromě již výše zmíněných i
v možnosti vidět věci, které by „podezřelému“ návštěvníkovi (tedy tomu, kdo přijde,
nehraje a kouká) nebyly umožněny vidět – například probíhající nelegální „kšefty“ či
třeba také porušování zákona ze strany provozovatele (například alkohol pro hráče
zdarma i po zákazu novou legislativou).
Významné bylo také to, že jsme pozorování ve vytipovaných hernách opakovali
a měli tak možnost zaznamenat prostředí v různých časech, různých dnech v týdnu a se
střídající se obsluhou.
Z takto získaných dat postupně vyvstával stále plastičtější obraz herního
prostředí. Získali jsme tím poměrně komplexní data o „životě“ v herně, na který
můžeme nahlédnout z různých aspektů, které představíme dále v textu.
Velkou změnu jsme jako výzkumníci zaznamenali od ledna 2018, kdy vyšla v
platnosti nová legislativa související s hazardním hraním. Díky registračnímu systému
hráčů nám byl do některých provozoven zamezen přístup, protože vstup do herny byl
podmíněn právě registrací. Také obsluha při žádosti o rozhovor častěji odkazovala na
provozovatele herny. Ke konci realizace výzkumu (jaro 2018) jsme zaznamenali
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informace o vzniku „černých heren“ – tyto informace jsme měli pouze zprostředkované
od hráčů, nepodařilo se nám je ověřit a do některé z černých heren proniknout.

Herny ve východních Čechách
Herní prostředí prochází neustálým procesem změn, které reagují zejména na
potřeby klientely, odráží ekonomicko – společenský dopad hazardu v podobě
legislativních regulativních opatření, politické proměnné a zájmy v jednotlivých obcích
či v městských částech, rozvoj nových technologií (nové typy výherních automatů,
dotykové automaty, odklon od mechanických automatů k digitalizované formě, online
hraní). Viditelným znakem je vizuální proměna provozoven. Většina heren svůj interiér
upravila ve prospěch klienta, kdy nejpatrnější potřebou hráče se stala anonymita. Ve
většině provozoven došlo k takovému prostorovému uspořádání, že se hrací (herní)
prostor oddělil, nebo zcela osamostatnil. Hospody s jedním – dvěma výherními
automaty se už nikde nevidí, naopak, tendencí je právě vznik větších heren, kde sice
funguje bar, ale je určen pouze hráčům. Člověk, který by chtěl pouze posedět, aniž by
hrál, zde nemůže setrvávat.
Přesto v době realizace předkládaného výzkumu zůstával nejčastějším typem
provozovny bar (pivnice, hospoda) s přidruženou hrací místností. Herní místnost byla
obvykle prostorově oddělená nějakým typem pevné konstrukce (sádrokartonová
příčka, dřevěná stěna, někde také výškové uspořádání – patro), nebo byla herna
umístěna v samostatné místnosti. V těchto provozovnách je častým jevem druhý vchod
– aby hráči nemuseli procházet přes barovou část, nebo umístění herní místnosti
v přední části provozovny, kde pobývají i nehráči.
Ve městech, kde hazard nepodléhal regulaci, byly obvykle tyto provozovny nonstop, tam, kde otvírací dobu upravovala vyhláška města, byl non-stop otevřen bar a
herna podléhala regulaci provozní doby.
Další typ provozovny, se kterou jsme se setkali, byla pouhá herna. Tyto podniky
můžeme rozdělit do dvou typů: 1) velké herny, kde vedle výherních automatů
nalezneme také ruletu, kostky, šipky či biliard, součástí bývá velký bar, který slouží jak
potřebám hráčů, tak i lidem, kteří sem přicházejí pouze na „drink“. Tyto provozovny
zpravidla mají upravený a moderně zařízený interiér a najdeme je spíše ve větších
městech (Pardubice, Hradec Králové). 2) Podniky, které cílí na hráče výherních
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automatů. Ve většině případů se jedná o takové provozovny, které neumožňují vstup
člověku, který nejde hrát – většinou si zde není kam sednout (kromě místa u
automatu) a servis spočívá pouze v rozměňování peněz, poskytnutí nealko drinku či
kávy a automatu na cigarety. Chodí sem lidé, kteří si jdou cíleně zahrát. Prostředí je
v těchto podnicích značně neutěšené, nevzhledné a zanedbané. Obsluha většinou
zajišťuje chod herny zpoza své „kukaně“, která se nachází za výdejním okénkem. Tyto
provozovny jsou typické pro periferní části měst či takové lokality, které jsou
charakteristické svým géniem loci (sídliště, sociálně-vyloučené lokality, podhorské obce
či města) a cíleně míří na klientelu spjatou s danou lokalitou. Provozní doba většinou
bývala non-stop, nyní už je upravena zákonnou normou.
Dalším typem provozoven s herním zařízením jsou casina, která jsou většinou
pouze ve velkých městech. V casinech se kromě elektronických herních zařízení dají
hrát i tzv. živé hry (karty s krupiérovou asistencí). Do casina se může vstoupit pouze po
předložení občanského průkazu. Zpravidla bývají navštěvována movitější klientelou. Je
zde přítomna security.
Mezi elektronickými hracími zařízeními (či technickými hrami) se největší oblibě
v námi navštívených provozovnách stále těší klasické výherní automaty. Hráči k nim
mají specifický vztah, který je daný i historicky (většina na nich začínala), je to první
zkušenost s hazardem, prožití první výhry, navíc lákají hráče světelnými efekty, hráči
mají pocit, že mohou ovlivnit průběh hry tím, že „mačkají“ a v neposlední řadě jsou
velmi jednoduché na ovládání. Tyto automaty jsou ve většině heren na ústupu a jsou
nahrazovány video-terminály, nebo automaty s dotykovou obrazovkou, kvízomaty.
Tato zařízení jsou náročnější na hru a v očích hráčů se netěší takové oblibě.
Elektro-mechanická ruleta zaznamenává dle personálu v navštívených hernách
velký úpadek oproti předchozím létům. Hráči často upozorňovali na to, že ruleta není
tak dynamická, je složitější na vymýšlení různých herních strategií (pozorování čísel,
barev jako chodí za sebou), je pomalá a vyhrát na ní trvá delší dobu.
Během rozhovorů, které se uskutečnili s hráči navštěvující kamenné herny, jsme
se také doptávali na online hraní a postoj hráčů k tomuto typu hazardního hraní.
Většina dotazovaných uvedla, že si k online hraní nenašla vztah, naráží na nároky, které
hráč musí splnit – zaregistrovat se, založit si účet na hraní, mít bankovní účet. Jako
negativní vnímají hru s virtuálními penězi – v případě výhry si na peníze nemohou
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sáhnout, přijdou jim na účet, trvá to nějakou dobu (nedůvěra, že jim výhra bude
vyplacena), „sedím doma a sám – nejsem součástí herního prostředí a komunity, nemá
to takovou dynamiku jako v herně, nebliká to, je to nuda. „
Největší návštěvnost heren bývá o víkendu (někde spíše čtvrtek – sobota) ve
večerních až nočních hodinách. V týdnu jsou vytíženější také večerní hodiny. Vyšší
počet hráčů obsluha uvádí u tzv. výplatních dnů – tj. dnů, na něž připadá vyplácení
mezd, sociálních dávek či podpory v nezaměstnanosti.

Charakteristika specifických skupin hráčů
V herních provozovnách se pohybují téměř všechny skupiny obyvatel, ať
v rovině věkového složení, genderu, etnicity či socio-ekonomického statutu. Dle
specifik jednotlivých lokalit a konkrétních provozoven existují výrazné rozdíly ve složení
klientely. Níže v textu předkládáme výčet a stručné charakteristiky identifikovaných
signifikantních skupin, které jsme v provozovnách vypozorovali a které identifikovali
informátoři z řad personálu navštívených heren i kontaktovaných hráčů. Jednotlivé
skupiny se samozřejmě mohou překrývat.
„Chlapi“
Tato identifikovaná skupina je tvořena muži, převážně středního věku, pracující
(dělnické profese), který si přijdou zahrát po práci a dát si k tomu pivo. Typický hráč
z této skupiny většinou ve hře příliš neriskuje, neprohrává velké množství peněz, často
operuje s malým obnosem peněz (řádově stokoruny). Chlapi zpravidla dokáží
kontrolovat finance a většinou nikdy nejdou „přes limit“. Obsluha také nezaznamenala,
že by se díky hraní dostávali do větších finančních problémů. Nejsou úplně pohlceni
nutností výhry, chtějí spíše „vypnout a koukat jak to bliká a točí se to“. Jejich zájem o
hru roste s přibývajícím alkoholem a potom hrají i o větší finanční obnos. Prohru dost
prožívají a mají sklon k agresivnějším reakcím. Většinou potom mají delší časovou
prodlevu, než hernu znovu navštíví. Obvykle nedeklarují žádnou herní strategii, moc je
nezajímá dění v herně, nesledují, do kterého automatu bylo vhozeno nejvíc peněz,
nepozorují hru ostatních. Na hráče, kteří by se dali označit jako problémoví, se dívají
s velkým despektem, leckdy slovně komentují jejich stav a podivují se nad tím, jak
mohli takto „klesnou“ – utrácet peníze v herně a nezaopatřit např. rodinu.
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„Uživatelé drog“
Další identifikovanou skupinou jsou uživatelé návykových látek. Tato skupina je
velmi specifická, není vymezena na základě demografických atribut ale na základě
životního stylu. Dle získaných informací se jedná o velice významnou skupinu, tvořící
odhadem minimálně 30% celkové klientely východočeských heren. V provozovnách ve
Východních Čechách se jedná zejména o uživatele pervitinu. Tato skupina je
charakteristická svým svébytným chováním (zpravidla uživatelé návykových látek hrají
pouze pod vlivem intoxikace). Intoxikování hráči se dokáží při hře hůře kontrolovat a
jsou schopni utratit velké sumy peněz. Pro tyto hráče a hráčky je typické dlouhé hraní,
hraním jsou někdy tak pohlceni, že zapomínají například i pít (dokáží hrát třeba celý
den či noc bez přestávky).
Vícekrát jsme se setkali s jevem, kdy personál z důvodu obavy o zdraví hráčů
opakovaně nabízel nealkoholické nápoje a upozorňoval na riziko dehydratace. Hráči
z této skupiny jsou často pověrčiví a náchylní k ritualizovanému chování (hra u
stejného automatu, nervozita až agrese při sledování hraní druhými osobami a
následné obviňování přihlížečů za prohru atd.). Samotné hraní pod vlivem je pro hráče
nejvíce ohrožující v tom, že ztrácejí přehled o penězích, respektive, nedodržují svůj
předem stanovený rozpočet na hru. Následkem je finanční nestabilita, dluhy,
kriminalita spojená s obstaráváním peněz (což může být u této skupiny hráčů i
důsledkem životního stylu, spjatého se samotným užíváním). Hráči/uživatelé často
uváděli, že mají strategie k tomu, aby neprohráli všechnu finanční hotovost – nechávají
si peníze a kreditní karty doma, berou si do herny jen takový obnos, který chtějí a
mohou prohrát, schovávají si peníze ke kamarádům. Tato opatření jim z větší části
fungují ve střízlivém stavu, ale pokud jsou pod vlivem intoxikace, často dochází
k překračování deklarované finanční hranice.
Typickým chováním v této situaci je, že hráč opakovaně odchází z herny shánět
další finance – buď se vrací pro peníze domů, nebo odbíhá k bankomatu, zkouší si
půjčovat od svých blízkých, není neobvyklé, že volí také rychlopůjčky za velmi vysoký
úrok, nebo jedince, kteří s lichvářským půjčováním peněz cílí právě na tyto jedince,
kteří se potom snadno dostávají do dluhových pastí.
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„Mlaďáci“
Další identifikovaná skupina se specifickým modelem chování jsou tzv.
„mlaďáci“. Mlaďáci jsou chlapci a dívky mezi 18 a 26 rokem. Mlaďáci chodí ve skupince,
v pozdějších hodinách („poslední štace“) často jsou pod vlivem alkoholu či návykových
látek (zejména konopné drogy, ale i pervitin). Zpravidla nehrají o velké peníze, spíše
pro zábavu. Výhru většinou rovnou utratí v herně za drahý alkohol. Dívky často
sedávají na baru, nebo dělají hrajícím chlapcům společnost u automatu (pro štěstí).
Často je také můžeme spatřit ve skupince před hernou, kde užívají marihuanu.
„Důchodci“
Vzrůstající návštěvnost zaznamenávají zaměstnanci provozoven u seniorů.
Zastoupení mužů a žen je vyrovnané. Seniory vnímá obsluha jako hráče, kteří jsou
nejvíce ohroženi dopadem hazardní hry. Často prohrávají velké sumy peněz, někdy celé
důchody a potom nemají peníze na jídlo a živoří. Vnímají u nich velký problém
s kontrolou – nedokáží přestat, hrají dlouhou dobu. Často si myslí, že vyhrát přeci
někdy musí, že se jim to povede a oni tím vyřeší svoje finanční problémy. V případě
prohry jsou velmi konsternovaní a emočně vypjatí, obsluha několikrát uváděla, že
musela volat záchrannou službu k jejich ošetření.
Někteří hráči z řad seniorů nedokáží vnímat dopady hazardního hraní,
prohrávají svůj jediný příjem, nutně se musí zaopatřit jinak a často se tak dostávají do
dluhové pasti. Senioři často chodí v páru, nebo ve dvojicích stejného pohlaví. Často se
také svěřují obsluze se svými problémy. Obsluha také zmiňovala, že někteří senioři si
chodí do herny krátit čas, protože se sami nudí, nebo nechtěj být sami. Někteří chodí
také v nočních hodinách, protože nemohou spát. Jedná se o skupinu s velkým
kontaktním potenciálem, při pozorování v hernách jsme byli mnohokrát svědky
aktivního oslovování a navazování kontaktu s jinými hráči ze strany hráčů seniorů a
seniorek. Rovněž výzkumníci z našich řad byli několikrát aktivně kontaktováni hráči
seniory.
„Ženský hráčky“
Další významnou skupinou jsou ženy hráčky. Dle dojmu zaměstnanců
provozoven bylo dříve hraní hlavně doménou mužů, ženy chodily hrát sporadicky a
většinou jako doprovod muže nebo jejich návštěva herny souvisela s jinou „činností“ –
např. pracovnice sex byznysu, které zde trávily čas mezi jednotlivými zákazníky, nebo
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uživatelky návykových látek, v jejichž případě byla herna místem setkání s dealery.
V posledních letech lze dle informací z provozoven vysledovat vzrůstající trend návštěv
žen čistě za účelem hry. Dle odhadů tvoří ženy zhruba 25% klientely navštívených
heren.
Mezi hráčkami existují další specifické subskupiny jako třeba seniorky, single
ženy ve středním věku, ženy na rodičovské dovolené či ženy samoživitelky. Hráčky
z řad žen na rodičovské dovolené a žen samoživitelek jsou vystavené velkému
ekonomickému tlaku a v hraní často vidí příležitost, jak přijít „snadno“ k penězům.
Přibývá také žen ve středním věku, které jsou finančně zaopatřené, ale dle obsluhy jsou
„single“ a jejich hlavním záměrem není hra jako taková, ale spíše zábava a možnost
seznámení se.
Podle personálu heren jsou ženy při hře opatrnější a v menší míře se u nich
projevují prvky extensivního hraní.
„Romové, Vietnamci, cizinci“
Další s významných skupin je skupina příslušníků etnických menšin a cizích
státních příslušníků. Nejvýznamnější etnickou skupinou, která se v hernách vyskytuje,
jsou Romové (opět to vzhledem k demografickému složení ČR není překvapením).
Romové nezřídka chodí hrát ve větších skupinkách, kdy zpravidla jeden člověk hraje, a
ostatní přihlížejí či komentují, jak hraje. Někdy chodí hrát celé rodiny (sejde se více
generací najednou). Personál se často negativně vůči Romům vymezoval. Popisovala
jejich chování v herně jako hlučné, neurvalé a nerespektující soukromí ostatních hráčů.
Z výzkumu vyplynulo, že v některých lokalitách Romové mají „své“ podniky,
kam chodí, protože ne v každé herně jsou vítanými hosty. V některých případech jsme
se setkali s tvrzením personálu, že se Romů bojí, hlavně když přicházejí ve větších
skupinách a v pozdějších večerních hodinách. Tento strach pak v některých případech
vedl až k segregační praxi, kdy personál využíval možnosti hernu v nočních hodinách
zamykat a případné romské hráče, které si na kameře před vstupem do podniku
prohlédl, do herny vůbec nevpustil.
Pro ilustraci uvádíme vystihující úryvek z rozhovoru s personálem: „ Já se tady
v noci docela bojím, hlavně když s nikým nemám domluveno, aby tu se mnou byl, tak
zamykám a vpouštím podle ksichtu. Když se mi někdo nelíbí nebo vidím, že je vožralej,
tak ho nepustím. Cikány v noci nepouštím vůbec …“.
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Specifickou skupinou herního světa ve východních Čechách jsou osoby z řad
vietnamské komunity. Specifičnost této skupiny spočívá zejména v provozování heren,
nicméně ve východočeských hernách lze potkat i hráče vietnamského původu.
V lokalitách spojených s velkými průmyslovými oblastmi (Rychnovsko –
Kvasiny, Pardubice) navštěvují herny i dělníci pocházející z Rumunska, Ukrajiny,
Bulharska, Slovenska a Mongolska.
„Sociálně vyloučení“
Do této kategorie jsme zařadili osoby označované jako dlouhodobě
nezaměstnané, osoby v hmotné nouzi či osoby bez přístřeší. Hráči z této skupiny jsou
personálem i ostatními hráči nejčastěji vnímáni jako nejvíce „rizikoví“ a „problémoví“
(chápání tohoto pojmu personálem se věnujeme níže). Často hrají „o všechno“, výhrou
si chtějí zlepšit svoji špatnou finanční situaci a hazardní hru vnímají jako možnou cestu.
Personál heren často zmiňoval, že takovíto hráči, „k automatu přistupují jako
k bankomatu“, věří, že když do automatu „vrazili“ peníze, tak jim je prostě „musí
vrátit“. Tito hráči se zpravidla dobře orientují v jednotlivých typech automatů, rozumí
hře, sledují, kolik peněz bylo do automatu vhozeno a na základě toho si automat
vybírají. V herně tráví dlouhý čas a pozorují dění. Obvykle mají svůj oblíbený automat či
hru, nebo hrají na více automatech najednou. Často se ocitají v dluhové pasti, hraní
jim rozvrací rodiny, přicházejí o přátele tím, že nevrací dluhy, které si od nich půjčili.
Personál uváděl, že se hráči občas svěřují se svými problémy nebo si k nim hráči
schovávají peníze, aby neprohráli všechno. Zaměstnanci provozoven nezřídka
vyjadřovali názor, že by nejvíce hráčům z této skupiny nejvíce pomohlo, kdyby měli do
herny zakázaný vstup, což si slibují od nové legislativní úpravy.
V některých lokalitách jsme se nemohli vyhnout dojmu, že místní provozovatelé
záměrně cílí na tuto klientelu. V těchto provozovnách jsme zaznamenali větší počet
reklam na „rychlé půjčky“, stále zde fungovali bonusy v podobě nápojů ke hře zdarma
(v některých provozovnách i alkoholické, i v době platnosti nové legislativní úpravy, jež
takovouto praxi zakazuje) či taxi zdarma (pro přepravu do heren v jiném městě).
Nápadný byl také interiér heren – zanedbaný, často nečistý, neutěšený, většinou bez
možnosti posezení.
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„Podnikatelé“
Hráči označovaní jako podnikatelé, jsou další skupinou, která je v herním světě
vidět. Nezřídka jsme se setkali s označováním těchto hráčů také jako tzv. praví hráči,
pro něž je typické, že hrají o velké peníze (obnosy v řádu desítek až sto tisíců korun za
jeden večer), dávají na odiv, že jim na penězích nezáleží, rádi ukazují, že mají u sebe
velkou finanční hotovost. Hru si užívají, berou hraní jako adrenalinový sport. Občas se
hráči z této skupiny domlouvají a chodí hrát ve více lidech, kdy se potom z návštěvy
herny stává bujarý večírek, plný konzumace drahého alkoholu, drog a trumfování se ve
hře.
„Praví hráči“
Pravý hráč je v očích obsluhy také ten, kdo se hraním živí – tzn., že hraní
automatů není pro něho ztrátové, má z hraní profit. Obsluha je popisuje jako ty, kteří
hazardu rozumí – orientují se i v sázkové problematice, věnují se také online hraní –
hlavně pokru a jeví se jim jako ti, kteří odhalili skrytý algoritmus hracích automatů
(„vždycky jim dá“). Prý cestují po celé ČR a mají vytipované herny a hrací zařízení, na
kterých vyhrávají. Praví hráči jsou předmětem legend a mýtů.
„Problémoví hráči“
Při rozhovorech s personálem jsme zaznamenali také užívání termínu
problémoví hráči, který ovšem byl chápán různě, ne vždy v souladu s odbornou
adiktologickou či psychiatrickou terminologií.
problémového

hráče

se

sociálním

statusem.

Nejčastěji si obsluha spojovala
Velké

ohrožení

vnímala

u

nezaměstnaných, u lidí pobírající sociální dávky a seniorů. Senioři byli vnímaní jako
nejohroženější a v jejich očích nejproblémovější skupinou. Obsluha několikrát zmínila,
že někteří prohrávají téměř celé důchody „ Chodí sem jeden starej pán, kterej je
schopnej prohrát celej důchod, potom je měsíc na čínskejch polívkách, na nic víc
nemá.“. Obsluha také jejich hraní popisovala jako nekontrolované a v některých
případech zdraví ohrožující, kdy jsme zaznamenali několik příběhů o nutnosti přivolání
rychlé záchranné služby.
Jako problémové hráče někteří zaměstnanci heren označovali hráče opilé – prý
mají sklony k agresivitě, kterou si zpravidla vybíjejí na automatech (když jim hra
nevyjde). Také ty, kteří vyvolávají konflikty tím, že nerespektují soukromí hráče nahlížejí přes rameno, mluví na hráče, nebo shání peníze po herně. V některých
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případech jsme setkali se s paušálním označováním romských hráčů za hráče
problémové.

Personál
Provozovatelé

Personál

Hráči
Personál heren tvoří pomyslnou přeponu zmiňovaného trojúhelníku aktéru
tvořících kulturu herního prostředí. Personál heren je v přímém, dennodenním
kontaktu s hráči i majiteli a do jisté míry hraje roli jejich prostředníka. Pro účely této
kapitoly se budeme soustředit především na vztah personál – hráči. Během výzkumu se
postupně vynořily dva „póly“ mezi kterými vztah personálu k hráčům osciluje. Je to na
jedné straně strach, na druhé pak záchranářský syndrom, mezi těmito póly pak nachází
se lhostejnost.
Mezi více než 180 zaměstnanci heren, se kterými byl během výzkumu prováděn
rozhovor, nalezneme samozřejmě několik jedinců s „extrémně“ (ve smyslu výše
popisované osy vztahů) nastaveným vztahem ke hráčům. Setkali jsme se tak s velmi
zapálenými zaměstnanci, kteří by z „gamblingu“ rádi „vyléčili“ hned několik svých
klientů, známých a příbuzných, ihned během rozhovoru v herně chtěli výzkumníkům
předat kontaktyna konkrétní hráče či hráčky. . Setkali jsme se také s několika jedinci,
kteří by zpoza své zamřížované kukaně nevylezli za žádných okolností, jelikož „jde o
život, ty lidi co jsem choděj tě klidně pro pár kaček pobodaj…“ a i bazální lidský kontakt
s hráčem jim je proti srsti. Samozřejmě jsme narazili i na personál, který deklaroval
jasně svou lhostejnost vůči tématu hazardní hraní i klientům herny. Velká část
zaměstnanců provozoven však k tématu měla, co říci a byla ochotna poskytnout své
poznatky výzkumníkovi, zajímala se o výzkumný záměr, o podobu možných intervencí
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či prevence a deklarovala svůj zájem na tom, aby hráči, kteří do „jejich“ provozovny
chodí do problémového hraní „nespadli“. Zájem o hráče jako o člověka jsme
zaznamenali zejména v hernách menších měst, kde jsme také vnímali komunitnější ráz
herny a větší provázanost hráčů s obsluhou. Zaměstnanci takovýchto heren často znali
životní příběhy hráčů. Jak už je uvedeno výše, vícekrát jsme se také setkali s jevem,
kdy personál z důvodu obavy o zdraví hráčů (kteří hráli několik hodin v kuse a ani
nepili) opakovaně nabízel nealkoholické nápoje a upozorňoval na riziko dehydratace.
V některých hernách jsme zaznamenali velmi tolerantní chování personálu směrem
lidem v sociálním propadu – lidé bez domova mohli v některých hernách trávit den,
bez toho aby hráli (podmínkou bylo pouze nerušení ostatních hráčů).
Velká část oslovených zaměstnanců vnímá potřebu s hráči pracovat, zejména
však preventivní formou, velmi skeptičtí jsou naopak v tom, že by již problémovým
hráčům/ gamblerům bylo možné nějak pomoci. Negativně se většina personálu
navštívených heren vyjadřovala k záměru pracovat s hráči přímo v herním prostředí –
domnívali se, že hráči nechtějí být při hře rušeni. V případě prohry jsou dle obsluhy
hráči většinou rozrušení a někdy agresivní. Pokud naopak vyhrají, tak většinou
odcházejí, než aby dále setrvávali v herně.
Personál také vyjadřoval obavu ze ztráty klientely, pokud by k intervencím
docházelo přímo v podniku - mohlo by to ostatní hráče odradit, byli by rušeni, báli by
se o svou anonymitu atd. Naopak ve většině případu se personálu zamlouvala
myšlenka vzdělávání zaměstnanců, kteří by disponovali nezbytnými informacemi,
tištěnými materiály a odkazy na potřebné služby.
Někteří pracovníci v hernách si dobře uvědomují komplexnost hazardní
problematiky. Nezmiňovali pouze ekonomický dopad na hráče, ale vnímali další
aspekty, které s hraním souvisí – rozpadnutí rodiny, ztráta zaměstnání či bydlení,
hrozící podvodné a jiné kriminální jednání a samozřejmě dluhová past a exekuce.
Někteří zaměstnanci měli osobní zkušenost s hraním – ať už v rodině, nebo svoji. Jiní
zmiňovali, že si občas taky zahrají.
Také jsme se setkali s tím, že zaměstnanci provozoven kritizovali on-line
hazardní hraní pro jeho „netransparentnost“. Často bylo personálem zmiňováno, že
online hraní povede k ještě větší patologii – hráči jsou před světem skrytí doma a
jediný mechanismus, který reguluje jejich hrací aktivitu, je výše finančních prostředků
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na účtu. Kdežto v případě hraní v kamenných hernách, jsou vystavení vícero překážkám
– musí do herny dojít, komunikovat s obsluhou, jsou vystaveni kontaktu s dalšími hráči,
potřebují finanční hotovost. Tyto činnosti se neobejdou bez osobní interakce s okolím,
hráč částečně ztrácí svou anonymitu a je vystaven vícero sociálním kontaktů.
Zákonnou regulaci většinou nevnímá personál jako nejlepší řešení –
argumentují tím, že to pouze povede ke vzniku černých heren, které tak nebudou
vůbec kontrolovatelné. Naopak za rozumné považují zrušení jakýchkoliv bonusů, které
hráči mohou za své hraní získat (bonusové hraní – hraní zdarma, poskytování nápojů či
občerstvení ke hře zdarma, nebo možnost soutěžit o spotřební zboží či jej dostávat
jako odměnu za časté hraní, taxi zdarma atd).
Velkým tématem pro zaměstnance pracující v námi navštívených hernách je
jejich vlastní bezpečnost. Personál námi navštívených provozoven tvořili z cca 90%
ženy (uvádíme pouze v popisné rovině, nechceme naznačovat spojitost mezi pohlavím
zaměstnanců a akcentací tématu bezpečnosti). Některé ženy pracovnice si záměrně
zvolily tuto práci kvůli možnosti práce v noci; noční směny se jim dobře kombinují
s péčí o rodinu a děti. Jiné ženy uváděly, že se v tomto prostředí pohybují již delší dobu,
mají dobré zkušenosti a vyhovuje jim možnost určování směn. Ve většině případů byly
se svým zaměstnáním spokojené, pouze v případě nočních směn častěji hovořili o
nedostatečném pocitu bezpečí. Pokud nebyla provozovna dostatečně zabezpečena,
měly obvykle vymyšlenou svoji vlastní strategii, jak se více „zabezpečit“ – například
tím, že se domlouvaly se známými, štamgasty, hráči, na které se mohly v případě
potřeby obrátit, nebo je záměrně do herny zvaly, aby tam nebyly samy. Ve dvou
případech jsme se setkali s tím, že ženy barmanky odmítaly pracovat v nočních
hodinách, protože zažily přepadení a měly velký strach z toho, že by se to mohlo
jednak opakovat a také, že by se jim mohl dotyčný pomstít (pachatel byl propuštěn
z vězení a obsluha proti němu vypovídala).
Bezpečný pocit obsluhy souvisel jednak se zajištěním provozovny a také
charakteristikou lokality, ve které se herna nacházela (hlavně na periférii měst nebo na
sídlištích byl strach obsluhy v nočních hodinách patrný). Nejčastějším bezpečnostním
opatřením byl kamerový systém umístěný nad vchodem a v hrací místnosti. Obsluha
tak mohla kontrolovat, kdo přichází a jaká je situace v herně. Je také obvyklé, že
obsluha má k dispozici tzv. pípák (knoflík, kterým mohou v případě ohrožení zavolat
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policii). Některé provozovny si najímají také security služby, která může na zavolání
dorazit (nejčastější případ) nebo je ochranka přítomna přímo v herně (zřídka kdy).
Security v herně jsme zaznamenali pouze ve velkých hernách v Hradci Králové a
v Pardubicích a v casinech.

„Kam bys chodil, celej svět sem přijde za tebou…“
„Takhle… jsem schopnej tam občas prostě strávit celou noc, prostě od večera do
rána, 12 hodin klidně i dýl, mám co kouřit a pít, je tam tma, takže vůbec netuším, jestli
jako venku eště noc nebo ráno…a je mi to vlastně dost u prdele v tu chvíli…“
Úvodní citace jednoho z informátorů vystihuje stav, ve kterém se mnoho hráčů
při návštěvě herny ocitá – jedná se o tzv. „zanoření“. Ve stavu zanoření hráč nevnímá
tok času, nevnímá denní dobu, svět venku ho nezajímá, je pohlcen hrou, někdy
zapomíná i pít. Zanořený hráč je v herně sám, vyhýbá se interakcím s hráči,
minimalizuje kontakt s personálem. Při rozhovorech s hráči, kteří popisovali zanoření,
byl několikrát zmíněn i výpadek paměti, tzv. „okno“ - tzn. hráč s překvapením zjistil, že
hrál třeba 10 hodin, avšak nedokázal si přesně vybavit průběh své návštěvy, nebo se
vzpomínka na návštěvu podobala rozpomínání se na sen.

Prostředí některých

z navštívených heren k zanoření se vyloženě láká. V takové herně je příjemně
potemnělá atmosféra, neonové nápisy či obrazce, blikající automaty vzývající ke
zmáčknutí, klidné a tiché prostředí, hráč má zajištěn komfort v podobě pití a jídla
zdarma a soukromí díky účelně vyřešenému prostorovému uspořádání.
Zanoření „pomáhá“ i konzumace návykových látek či alkoholu, nicméně dle
získaných informací, není zanoření „výsadou“ pouze intoxikovaných hráčů.
Některé z popisovaných mechanismů, které zanoření se napomáhají, se staly
předmětem legislativní regulace. Nejvýraznější je v tomto ohledu regulace provozní
doby a zavádění povinných přestávek v hraní, kdy hráči by mělo být popisované
mnohahodinové hraní bez přestávky znemožněno. Dále je zakázáno podávání
alkoholických nápojů ke hře zdarma, což je však, jak z výzkumu vyplývá pravidelně
porušováno. Nezřídka se přitom hráč o alkoholu ke hraní zdarma dozvěděl, až když šel
platit na bar, tzn. nebylo mu předem avizováno, že bude konzumace zdarma, nebo byl
alkohol k dispozici při rautu (několik stolů s chlebíčky, sýry, šunkou a třeba pár lahvemi
sektu).
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Některé provozovny zdání příjemného relaxačního a zároveň vzrušujícího místa
mohou navodit i svými názvy, které evokují cestovatelské, dobrodružné či až mystické
zážitky. Ve východních Čechách se tak můžeme setkat například s hernami Rio, Atlanta,
StarArena, StarDust, Hawaii, Palma, San Marco, Merkur, Galaxy, Pluto, Eden, Excalibur,
Manhattan, El Dorado, Montana, Phoenix, Brooklyn, Merlin, Zlatý drak, Omega,
Campanela, Las Vegas, Rubicon, Klondike, Roland Garros, Jupiter či Zanzibar.
Další evokace, které mohou uváděné názvy heren vyvolávat, nám umožní
pozvolné posunutí se k další podkapitole, zacílené na motivaci hráčů. Snadné peníze se
dají vykopat (v našem případě spíše vyťukat) třeba na Klondiku, vzrušení a zábavu
nalezneme jistě v Riu, Brooklynu či na Manhattanu, snadno a rychle zbohatneme v Las
Vegas, a kde jinde se podaří trefit bájný jackpot než v El Doradu.

„Trefim jednou jackpot a všechno bude jinak“
Tato podkapitola se bude zabývat motivací hráčů k hazardní hře jako takové,
podkapitola příští se bude věnovat motivací k hraní v herně. Samozřejmě, že se nabízí
jednoduchá odpověď – hazardní hra se hraje kvůli možnosti vyhrát peníze (viz již
zmíněné tvrzení Nešpora (1999), že hráč si nekupuje jen samotnou hru, ale především
možnost výhry). Nicméně během našeho bádání jsme se setkali s několika různými
důvody, kterými hráči vysvětlovali, co je k hraní přivedlo a proč hrají. Identifikovali
jsme tak 5 základních zdrojů motivace k hazardnímu hraní:
1) Hraju, protože chci „trefit“ jackpot
2) Hraju, protože chci přijít snadno k penězům
3) Hraju, protože jsem na mizině
4) Hraju, protože se chci bavit
5) Hraju, protože mám nutkavou potřebu
Soubor motivací, které zařazujeme do škatulky chci trefit jackpot, vychází
většinou z uvažování o hře jakožto o možnosti více či méně radikální změny života.
Hráči sní, že vyhrají tak vysokou částku, která jim pomůže například k zaplacení velkých
dluhů, umožní jim cestovat nebo třeba skončit v zaměstnání. “ Hele jednou to prostě
padne já to vidím úplně, se to rozbliká a rozhučí a já odejdu se čtvrt mega a už mně tu
nikdo neuvidí voe“.
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Motivace získání snadných peněz pramení z pohledu na hazardní hru jako na
bezpečnou a zábavnou cestu rozmnožení svých stávajících financí. Vyhrát snadné
peníze zkouší hráči často za účelem případného nákupu dražšího zboží, které si
nemohou ze svých příjmu úplně dovolit. Typickým zbožím, které nám hráči uváděli jako
příklad, byly zejména chytré telefony, televize herní konzole nebo třeba láhev drahého
alkoholu či večeře v restauraci. „Tak já nevím, jsem chtěl jít třeba se starou na večeři
tak jsem tam hodil rychle dvě kila a podařilo se mi z bedny vytáhnout za půl hoďky
litránek z toho a byl jsem pak za hrdinu eště (smích)…“.
Motivace, vycházející ze špatné finanční situace hráče, námi označená jako
hraju, protože jsem na mizině, vyvěrá na povrch u hráčů, kteří potřebují akutně zaplatit
dluhy, splátky, nájem či jiné poplatky a nevidí jinou legální cestu rychlého sehnání
peněz. „Když nemám peníze na nájem tak to jdu taky zkusit, si půjčim od kamaráda
prostě s tim, že mu to potom dám a jdu to zkusit rozmnožit no…“.
Motivován zábavou hráč hledá především vzrušení, napětí, intelektuální výzvu
či únik z nudy. Hráči hledající zábavu často nechodí hrát sami, ale s kamarádem či
v partě – kde kolektivně sdílené vzrušení zajišťuje dobrou atmosféru – sdílejí spolu
výhru či prohru atd. „Už to máme jako takovej standard, když se s klukama sejdeme,
dem na pivo a pak pozdějc někam pohonit kuličku (hrát ruletu)“.
Nutkání ke hře bylo v případě námi kontaktovaných hráčů spjato výhradně
s užitím pervitinu. Hráči uživatelé se shodují na tom, že žádná jiná návyková látka nemá
takový efekt na nutkavost hraní jako právě pervitin. „Vždycky když si dám, musim jít
mačkat a nemůžu se toho zbavit.“

„Bedna je prostě bedna“
V podkapitole předchozí jsme se zabývali motivací k hazardní hře, v této
podkapitole si představíme důvody, proč hráči za účelem hry navštěvují kamenné
provozovny. Pro některé hráče je herna místem setkávání referenční skupiny
(„štamgasti“), pro jiné místem, kde navazují sociální kontakty, které jim v životě schází
(např. někteří z hráčů seniorů), anebo se jedná o významný strategický bod,
determinovaný specifickým životním stylem (někteří hráči-uživatelé drog).
Alternativou k hraní v kamenné provozovně je domácí hraní online. Online
hraní bylo častým tématem rozhovorů s hráči, Drtivá většina z námi kontaktovaných

54

hráčů online nehraje, za účelem hazardní hry navštěvuje pouze kamenné provozovny.
Online hraní bylo informátory vnímáno jako nedostatečné uspokojení hráčských
potřeb, hráči v rozhovorech vyjadřovali nedůvěru ve vyplácení výhry a obavu
z hackerských útoků.
Hráči jako další nevýhody online hraní oproti hraní v herně uváděli, že zážitek ze
hry online není s kým sdílet, popisovali hraní doma jako nudné, zmiňovali obavy o to,
zda peníze opravdu „přistanou na účtu“, nemůžu si na výhru sáhnout). K online hraní je
navíc nutné mít bankovní účet, který většina uživatelů nemá a pak je taky nutná
registrace, kterou nechtějí podstupovat. Online hraní jim přijde komplikovanější a
neuspokojující.
Dle naší interpretace v případě online hraní některé skupiny hráčů mohou
postrádat vědomí kolektivní identity, pocit sdílení, kolektivní normy a jistoty, které
hráčům kamenné herny dokážou poskytnout. Pro některé hráče jsou důležité i
audiovizuální vlastnosti prostoru heren a haptické uspokojení při „mačkání “.
Důležitým faktorem je v očích některých hráčů také důvěryhodnost „strojů“ v herně
oproti hrám virtuálním, protože „bedna je prostě bedna“.

„Poprvé“
S preferencí kamenných provozoven souvisí i první zkušenost hráčů s hraním,
tedy jakási hráčská inicicace, která bude tématem následující podkapitoly. Velká část
námi dotázaných datuje svůj první kontakt s hazardní hrou na konec 90.let 20.století a
to právě skrze automaty . V této době byla regulace hazardu v plenkách a herní svět
byl velice dobře dostupný i pro hráče, kteří nebyli ještě plnoletí. Obsluha zřídkakdy
kontrolovala věk a dopady hazardního hraní na člověka se ve veřejné debatě nikdo
příliš nezaobíral. Těmto tehdy náctiletým hráčům se líbilo jak „automaty blikali a
lákali“. Za malý obnos mohli něco vyhrát a sdílet svou výhru s dalšími. Byli součástí
prostředí, které pro ně mělo být nedostupné, ale díky toleranci ze strany obsluhy mohli
být jeho součástí. Hraní na automatech bylo navíc jednoduché a případná výhra ihned
vyplacena.
Někteří z hráčů při vzpomínkách na počátky své hráčské kariéry uváděli, že
k nějaké formě hry inklinovali již od raných let a hraní na automatech tak vidí jako fázi
vývoje na linii, která začíná videohrami hranými doma na konzolích, pokračuje
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v některých případech kurzovým sázením, v jiných případech hraním videoher
v prostředí hospod a barů, a končí hraním hazardních her na automatech.
Jeden z informátorů popsal v kontextu informací od ostatních hráčů poměrně
atypickou cestu do herny: „Poprvý jsem do herny šel asi když mi bylo kolem 18, byl jsem
ještě na gymplu. S klukama jsme chodili fandit na fotbal a v klubovym zpravodaji jsme
našli poukázky na dvě kila na hru do casina. Tak jsme tam hned naběhli, člověk opravdu
dostal ty dvě kila na hru a když by šikovnej tak tam strávil třeba hodinu, vypil 5 piv
zadara co k tomu hraní dávali a ještě třeba z těch dvou kil co mu tam dali udělal tři,
vybral je a spokojeně odcházel s výdělkem a vypitejma pivama zdarma…“
Mnoho dotazovaných uvedlo, že se k hraní dostali „přes někoho“ – to znamená,
že je někdo zaučil, přivedl je do herny, inicioval je – konkrétně jim ukázal, jak a co hrát.
Někteří se sami poté se stali také iniciátory a „zasvětili“ další. Informátory
popisovanému jednání jsme byli opakovaně svědky i při pozorování, které bylo
v hernách realizováno. V rozhovorech s hráči jsme se setkali i se zpětnou reflexí
dopadu iniciace známého: „Jo je pravda, že jsem takhle pár lidí vlastně do tý herny
poprvé vzal a ukázal jim to…Je teda fakt, že vlastně jednoho kámoše jsem takhle
v podstatě nastartoval na kariéru gamblera…“.
V kontextu případných intervencí se iniciace může jevit jako téma, se kterým se
dá s hráči pracovat – inspirací by mohla být například kampaň Break the cycle,
zaměřená na injekční iniciaci uživatelů návykových látek, která se snaží pracovat se
staršími uživateli takovým způsobem, aby se iniciátory nestávali.

„Nečum mi přes rameno“
Bludy, pověry a rituály jsou s hazardním hraním zdá se pevně spjaty. Hazardní
hra je tak trochu soubojem se štěstěnou a v myslích mnoha hráčů se postupně objevují
myšlenky jak „jít štěstěně naproti“. V této podkapitole se podíváme na některé
postupy, návyky, rituály a pověry, které jsme při pozorování a rozhovorech
s informátory z řad hráčů i personálu zaznamenali, a které mají hráčům sloužit jako
výhoda v souboji s fortunou.
Z našeho bádání vyplývá, že hráči často preferují jen několik heren, které
pravidelně navštěvují. Volba je samozřejmě ovlivněna objektivními faktory, jako je
počet a rozmístění heren v lokalitě, ale i faktory subjektivními, nezřídka nesoucími
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pověrčivý charakter. Hráči tak například preferují herny, které jim v minulosti „daly“,
kde zažili vysokou výhru, nebo kde mají pocit, že jsou blízko objevení „systému“ či
naopak defektu v něm, který jim výhru musí zaručit.
Chování některých hráčů v herně také nese ritualizovaný a pověrčivý charakter.
Takoví hráči herny obchází a pozorují, kdo a kam hází nejvíce peněz, mají pak přehled o
tom, kolik bylo do které „bedny“ naházeno a svůj systém, díky němuž „vědí“ kdy je
třeba k automatu zasednout a počkat na výhru. Velká část hráčů uvedla, že má svůj
oblíbený automat, který znají a často na něm hrají, obvykle mají také oblíbenou hru,
kterou hrají právě na něm. Mluví o tom, že pokud hrají na svém „favoritovi“, tak
obvykle nějaká výhra přijde, protože je prostě „nikdy nezklamal“. V některých
případech můžeme pozorovat až lehce personifikovaný vztah k automatu a určité
potlačení vědomí, že je to stále stroj, který nelze ovládnout. Personifikace stroje se
projevuje i v komunikaci, kterou hráč se strojem občas vede, jako kdyby mluvil
s reálnou osobou, chovanou uvnitř stroje. Hráči jsou také vůči strojům v případě
neúspěchu a frustrace verbálně a občas i neverbálně agresivní.
Někteří

hráči

věří

v existenci

numerické

pravidelnosti

při

hraní

elektromechanické rulety a jsou schopní a ochotní strávit několik hodin pozorováním a
zapisováním „padlých“ čísel. Stejně tak jsme se setkali s počítáním „otoček“ automatu
za účelem odhadu té správné chvíle pro maximalizaci sázky za účelem dosažení co
nejvyšší výhry, která „teď musí přijít“. Někteří hráči také svou herní strategii staví na
mechanickém defektu, který by jim měl k výhře dopomoci – „Chodim teď furt do týhle
herny, protože ta ruleta je tam podle mě prostě mírně nakloněná jedním směrem a
malej výsek čísel padá častějc…“ Někteří z hráčů také uváděli, že na ruletě sedí vždy na
stejném místě.
„Když chceš vyhrát tak hlavně na to nesmíš myslet. Jdeš si prostě zahrát a
pobavit, musíš si to v palici takhle nastavit, jinak ti bedna nic nedá.“ Do herny se podle
některých hráčů musí jít s chutí pobavit se a užít si hru, což zvýší pravděpodobnost
výhry tím, že vlastně s výhrou jakoby nepočítám a přistupuju k ní jako k bonusu navíc,
nesmím případnou výhru zakřiknout. Do jisté míry je zde určitá podobnost s harm
reduction přístupem při práci s hráči, který se snaží hráčům poskytnout návod, jak
kontrolovaně hrát. Podstatou je, že hráč pochopí (přijme) to, že si platí za možnost
hraní, „neinvestuje“ za účelem něco vyhrát. Nicméně zde podobnost končí, zatímco
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hráč postupující dle logiky harm reduction chápe, že vyhrát nad hrou vlastně nikdy
nemůže, hráč pověrčivý věří ve výhru a snaží se jí dosáhnout pomocí skrývání pravé
motivace (skrývá ji pravděpodobně před onou štěstěnou a tím ji obalamutí a dosáhne
výhry). Hráči dále uváděli, že velmi často výhra přichází, když zrovna peníze
nepotřebují (například v období výplat), nebo když je vidět, že si hru opravdu užívají a
hrají jen proto, aby si zahráli.
Hráči mají rádi soukromí při hře (drtivá většina hráčů hraje samostatně) a
pokud jim ho někdo narušuje, většinou to nelibě nesou. Nelibost z rušení není dána
pouze potřebou komfortu, má často pověrčivý charakter. „Hlavní hvězdou“
v praktikách rušících štěstěnu je „čumění přes rameno“.

Velká část námi

kontaktovaných hráčů toto chování vnímá velmi negativně a někdy na něj reaguje až
agresivně. „Čumění přes rameno prostě nosí smůlu, vždycky když nějakej zmrd přišel a
čuměl, nikdy mi bedna nedala.“.

„Cíga, párky, rohlíky“
„Tak teď mám všechno, aby se mi dobře hrálo. Mám cíga, vim, že na zítřek mám
nějaký párky a rohliky, kdyby to nevyšlo a nějaký kačky na pití. Cejtim se dobře, dneska
je dobrej den.“
Zajímalo nás, jak vypadá den hráče – jestli se na návštěvu herny nějak
připravuje, jak probíhá samotné hraní, jestli volí nějakou strategii k hraní, co všechno
k hraní potřebuje, jaké zažívá pocity při hraní apod. Zvolili jsme metodu zúčastněného
pozorování, protože informátor souhlasil s tím, že se ho můžeme během hry doptávat.
Informátor je muž, 33 let, žije v Hradci Králové, je zaměstnán a budeme mu říkat Karel.
„Takže, důležitý pro mě je, že se cejtim dobře. Než du hrát, tak si koupim cíga – i
na druhej den, kdyby nebyly prachy, taky ňáký jídlo a nechám si ňáký prachy na drink.
Teď vim, že ten komfort mam, tak si koupim panáka na rozjezd a na kuráž.“
I ostatní hráči v rozhovorech popisovali potřebu mít k hraní určitý komfort a
také pocit, že i v případě prohry nejsou úplně bezprizorní. Velký význam pro mnoho z
nich má dostatečná zásoba cigaret (také na druhý den), jídlo alespoň na druhý den a
ideálně i nějaké peníze na působení v herně.
Část hráčů měla spojený den, kdy si jdou zahrát s nějakým výplatním dnem
(mzda, dávky). Tak tomu bylo i v případě našeho průvodce „typickým“ dnem hráče.

58

Karel si nejdříve vybral z bankomatu finanční obnos (přišla mu mzda). Poté si nakoupil
cigarety, jídlo a odevzdal peníze na nájem. Sdělil nám, že se mu několikrát stalo, že si
tyto záležitosti předem nevyřídil, prohrál všechny peníze a musel si půjčit na všechny
výdaje. Byla to pro něho velice zátěžová situace, a proto se snaží jí předcházet.
Karel si k návštěvě zvolil svoji oblíbenou hernu, kde obvykle začíná. Nejdříve se
přivítal s personálem, poté spolu prohodili pár slov, hráč se doptával na návštěvnost, a
jak se barmanovi dnes pracuje. Rozměnil si peníze a zamířil k automatu. Zvolil si hru
Turbogold a vložil první bankovku (500 Kč). Povídali jsme si o nejvyšší výhře, kterou kdy
vybral – 5000 Kč i nejvyšší prohře - v jediný den dokázal prohrát 16000Kč (jeho celá
výplata). Mluvili jsme o jeho finanční situaci – je zatížen splácením dluhu, který mu
vznikl právě po prohře celé výplaty. Povídal o tom, že už teď tak často hrát nechodí –
jednou až dvakrát za měsíc, dle peněz.
Pro Karla je velice důležitá atmosféra v herně. S tímto názorem jsme se
setkávali i v rozhorech s ostatními hráči, kteří uváděli, že jsou rádi, když je v herně jim
známá obsluha, nedochází ke konfliktním situacím, nikdo jim hru nenarušuje, mají na
hraní klid. Informátoři také hovořili o tom, že v případě větší výhry většinou kontaktují
některého známého, aby přišel a odcházeli společně. Mluvili o nejistotě a strachu
z toho, že by je mohl někdo okrást (někdo z herny, kdo výhru zaznamenal). Někteří
měli hraní také spojené s požitím návykové látky, nebo alkoholem. Tito mluvili o tom,
že mají předem daný finanční limit, ale ve velké míře se jim nedaří limit udržet.
Znamená to, že když jim dojdou peníze, odcházejí znovu vybírat do bankomatů, snaží si
půjčit (ať už u svých známých, v rodině, nebo volí nevýhodné rychlopůjčky).
Karel na téma obstarávání peněz na hraní, uvedl, že se v současné době snaží o
kontrolované hraní, ale jak sám uvedl, „dřív mi to bylo jedno, klidně jsem mámě vybral
peněženku nebo vzal nějaký cennosti, vzal jsem přítelkyni prachy, který jsme měli
ušetřený, a všechny je promačkal, půjčoval jsem si, kde to šlo a bylo jedno na jaký úrok.
Taky jsem se dostal do pěknejch sraček, byly dny, kdy jsem neměl na jídlo a vůbec na
nic.“ Mluvil o tom, že až zkušenost s tím, že se ocitl zcela bezprizorní, ho donutila k
řešení jeho situace. Bylo pro něho velmi obtížné svoji situaci s někým sdílet, povědět o
svých problémech a pracovat na stabilizaci a zlepšení. Hovořil o tom, že bez zkušenosti
toho „být na dně“ by se nikdy neodhodlal k aktivnímu řešení.
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Také ostatní hráči ve velké míře uváděli, že je pro ně naprosto nepředstavitelné,
aby někomu sdělili, že mají problém s hazardním hraním. Vnímají to jako velké
společenské tabu a stydí se.
„Výhra je jako orgasmus, pokud prohraješ i boty, hodí tě to do totální depky a
nezbyde ti nic jinýho, než dostat z bedny ty prachy zpátky, a to, že tě to stojí další a
další prachy už nevnímáš.“
Zajímalo nás, jaké stavy, pocity, emoce mají hráči jednak při hře samotné, ale
také v případě výhry a prohry. Důvody a motivace k hraní jsme se částečně snažili
načrtnout už výše. Liší se v závislosti na konkrétní sociálně – ekonomické situaci
jedince, na aktuálním stavu (pod vlivem, střízlivý), či motivaci ke hře (baví mě to, chci
vyhrát, chci zažít dobrodružství, nechci se nudit atd.).
V souvislosti s těmito očekáváními se liší také reakce hráčů v případě
výhry/prohry. V případě výhry jsou pocity u většiny hráčů podobné – hráči zažívají
euforii, radost, štěstí. Svůj „úspěch“ často sdílí s dalšími návštěvníky herny formou
zaplacení jejich útraty, koupí cigaret, nebo poskytnutím půjčky či dokonce daru
někomu, kdo na hru nemá peníze (a nezbytně se nemusí jednat o známou osobu).
Většina informátorů, ovšem, uvedla, že výhra nemusí být tím koncovým stavem. „Když
vyhraju a jsem nalitej, tak chci prostě víc. Vím, že bych měl jít domů a bejt rád, že něco
mám, ale většinou si nedokážu pomoct a pokouším to dál.“ Dochází potom k tomu, že
hráči se po výhře do herny vrací a zkouší hrát dál v touze po větším zisku. Spousta
z hráčů uvedla, že hrají do úplného vyčerpání finančních prostředků. Neznamená to
„pouze“ to, že případnou výhru „investují“ zpět do automatu, ale jsou schopni si na
další hru například půjčovat, nebo si peníze „nějakým způsobem“ opatřit, jelikož chtějí
zpátky minimálně takový obnos peněz, jaký prohráli, v ideálním případě navýšený o
předchozí prohranou výhru.
Stav, který zažívají, když prohrají všechno, přirovnávají k pocitu prázdnoty,
úzkosti, smutku, naštvání, nejistoty, z čeho budou žít, deprese. Průvodním jevem může
být také agresivita (často namířená vůči automatům), pocity zmaru a totálního selhání.
Hráč potřebuje své peníze dostat zpět, takže se snaží sehnat další finanční prostředky,
čímž se se často dostává do dluhové pasti. Touha získat své peníze zpět je velmi silná.
Jeden respondent uvedl tuto zkušenost: „Přijel sme do herny a všechno promačkal,
věděl jsem, že mám nějaký prachy doma, tak jsem se sbalil a šel 5 km pro ně a zase
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zpátky, zase jsem to projel a šel jsem znovu. Takhle jsem si to dal třikrát, fakt magor a
projel úplně všechno. Nejhorší je, že kdybych doma věděl, že doma ještě prachy mám,
tak jsem schopnej to jít znova. Fakt jsem věřil, že když do tý bedny tolik nasypu, že mi
dá…“
Hráči často uváděli, že je pro ně těžké přijmout prohru a odcházet bez koruny,
obzvlášť v případě, že vyhráli a o výhru přišli. Jak říkají, naděje umírá poslední a víra
v to, že peníze získají zpět, se stává jejich hnacím motorem. S mírným časovým
odstupem někteří hráči své chování v takových chvílích označují za absurdní a
nelogické.
S Karlem jsme strávili v samotné herně asi tři hodiny, dotazy a rozhovor jsme
vedli z větší části před zahájením hraní a v pauzách, kdy si nastavil automatickou hru,
nebo šel kouřit. Vnímali jsme, že není vhodné nějakým způsobem narušovat hráči hru
našimi dotazy. Během hry vykouřil velké množství cigaret a zdálo se nám, že
s přibývajícím časem ho hra čím dál více vtahuje. Několikrát si byl u obsluhy
rozměňovat peníze, ale nepodařilo se mu vyhrát nic. Respektive nejvyšší výhru, které
dosáhl, bylo 500 Kč, kterou nevybíral a opět ji protočil. Hru ukončil s tím, že se půjde
podívat ještě do další herny a zkusí štěstí tam. Na dotaz, která částka mu stojí za
vybrání, odpověděl: „Většinou to pětikilo, obsluha nemá moc ráda, když se vybírá po
dvou stovkách, ale někdy i ty vyberu, záleží, jak jsem na tom s prachama. Teď jsem to
nevybral, protože ještě nějaký prachy mám a zkusil jsem to dát na jednu točku – bác a
je vymalováno.“ Karla jsme do další herny již nedoprovázeli.

Závěr
Etnografie herního prostředí vybraných heren ve Východních Čechách je dílčím
výstupem dvouletého projektu, jehož účelem bylo popsat a prozkoumat fenomén
hazardního hraní na elektronických hracích zařízení (EHZ) v Královéhradeckém a
Pardubickém kraji s důrazem na hraní problémové, prozkoumat související aspekty
životního stylu hráčů a porozumět jim v míře umožňující návrh efektivních intervencí
pro služby sociální prevence. Tato část předkládané zprávy tak splňuje jeden z
vytyčených cílů výzkumu, tedy popsat fenomén hazardního hraní a související aspekty
životního stylu hráčů. Další navazující kapitoly pak ze zjištění, prezentovaných v této
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malé etnografické studii, vycházejí a navrhují komplexní systém intervencí pro práci
s hráči v jejich přirozeném prostředí.
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4. Možnosti a limity kontaktní práce v herním prostředí
Tato kapitola je součástí metodologických podkladů pro případnou realizaci
systému intervencí od terénu až po ambulantní služby. Zaměřuje se na cílovou skupinu
hazardních hráčů. Především slouží jako doplnění kapitoly „Komplexní systém
intervencí“, ač chronologicky tato kapitola vznikala dříve, věnuje se podrobněji a
hlouběji kontaktní práci jakožto základním metodickým východiskem navrženého
systému intervencí a to po nejvíce v prostředí herny – v přirozeném prostředí hráče.
Abychom mohli pracovat s jakoukoli cílovou skupinou, musíme především
poznat prostředí, ve kterém se skupina pohybuje a fenomén tvořící jmenovatele
skupiny.
Tato kapitola čerpá přímo ze sebraných dat výzkumu, včetně popisu prostor,
způsobu chování nebo nepsaným normám v prostředí hráčů, popsaných v kapitole
„Etnografie herního prostředí“.
Cílem je srozumitelně a co nejkonkrétněji popsat možnosti specifického
způsobu vyhledávání, kontaktování, mapování potřeb, udržování a budování vztahu a
nakonec zprostředkování vhodných služeb v herním prostředí a v zaměření na hazardní
hráče. Na rozdíl od kapitoly Etnografie herního prostředí, napsanou sociální
antropoložkou, která vnímá prostředí a popisovaný fenomén antropologickou optikou,
tato kapitola pohlíží na stejný soubor informaci optikou terénní sociální práce a je
napsaná sociálním pedagogem. První verze obou prací byly vytvořené souběžně a
autoři a nositele výš zmíněných pohledů se navzájem neovlivňovali.
První verze této kapitoly vznikla po realizaci pozorování a rozhovorů
s personálem ve 186 hernách v Pardubickém a Královehradeckém kraji a byla
prezentována souběžně s Etnografií herního prostředí na AT konferenci v roce 2017.
Následně byla aktualizována a obohacena o výstupy z nezúčastněného pozorování a
asertivního kontaktování ve vybraných hernách, dále pak o výstupy rozhovorů
s vybranými hráči.
Přibližně v době druhé aktualizace textu začala vznikat další kapitola Návrh
komplexních intervencí, která zahrnuje témata kontaktní práce i HR intervencí. Po řadě
úvah a debat jsme se rozhodli texty kapitol neslučovat, a tuto kapitolu ponechat jako
samostatnou. Vedly nás k tomu dva zásadní důvody:
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-

Kontaktní

práci

považujeme

za

klíčový

metodologický

rámec

námi

navrhovaného systému intervencí
-

V samostatném textu si můžeme dovolit ponechat popis řady skutečností, které
se pravděpodobně brzo změní v souvislosti s novou legislativou (například
typologii heren)

Posledním tvrzením přiznáváme, že tato kapitola zčásti dokumentuje
určitou fázi výzkumu i fenoménu, který se rychle mění. Nemůžeme však tvrdit že
uvedené skutečnosti, u kterých očekáváme změny, nejsou pro praxi užitečné. Dle
našeho názoru změna související s vstupující v platnost legislativou, nebude
změnou okamžitou. Zavedené způsoby fungování heren budou někdy udržovány i
za cenu porušování zákona, anebo budou jenom lehce pozměňovány. Jako příklad
můžeme uvést obcházení zákazu podávání alkoholických nápojů zdarma pro hráče
vznikem jakýchsi švédských stolů, v rámci kterých jsou nabízeny i nerozdělané
lahve alkoholických nápojů.

Kontaktní práce jako metoda zvyšující efektivitu intervencí směrem osobám
ohroženým patologickým hraním
Patologičtí hráči patři k cílové skupině ambulantních adiktologických služeb.
Hovoříme-li o regionu Východních Čech, je možné říci, že hazardní hráči tvoří
významnou část klientely Ambulantních center Laxus v Hradci Králové a Pardubicích.
Například v roce 2017 z celkem 364 klientů Ambulantního centra v Hradci Králové 43
osob patřilo k této cílové skupině. Necháme v tuto chvílí stranou, zda procentní
zastoupení této klientely odpovídá celkové prevalenci jevu v populaci. Nejsme
epidemiologové, ovšem z našeho pohledu by však toto zastoupení mělo být vyšší;
zvlášť přihlédneme-li k tomu, že zmíněné číslo hráčů-klientů ambulance zahrnuje i lidi,
kteří hrají on-line nebo sází na sportovní zápasy.

Z rozhovorů s pracovníky

ambulantních služeb jsme zjistili, že většina klientů kontaktuje ambulantní služby
v době, kdy hazardní hraní výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života i kvalitu života jejich
okolí. Primární zakázkou hráčů je často dluhové poradenství, nikoliv hraní samotné.
Jako zásadní motivace je uváděn hráči tlak okolí. Jedním z nejvýraznějších faktorů
úspěšností léčby je dle pracovníků ambulance délka kariéry hráče a jeho sociální
zázemí.
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Kontaktní práce může přispět řešení situace následovně:


Zvýšením informovanosti hráčů a případným odkazováním zvýšit celkový počet
osob vyhledávajících pomoc a podporu ambulantních adiktologických a
sociálních služeb.



Kvalitním přímým a zprostředkovaným odkazováním, propagací služeb a
základní etopedickou diagnostikou přispívat tomu, aby se do ambulantních
služeb dostávali jedinci v ranějších fázích hráčské kariéry



Kontaktní prací s použitím prvků motivačních rozhovorů přispívat ke kvalitnější
motivaci klientů
Specifickou a zatím v lokální praxi málo ověřenou otázkou je možnost HR

intervencí směrem k hráčům. Jedná se o intervence směrující k bezpečnějšímu hraní,
které napomůžou tomu, aby nedocházelo k dramatickému snížení kvality života hráče.
Zahraniční zkušenost a zkušenost práce s uživateli drog mluví ve prospěch HR
intervencí. Nasvědčuje tomu i pilotní intervence v rámci výzkumu a zkušenosti kolegů
z jiných programů (například Společnost Podané Ruce o.p.s.). Na rozdíl od ostatních
způsobů zvýšení efektivity služby, zde nejde o zprostředkování poradenství nebo
terapii, ale na vyloženě preventivní působení. Takováto opatření paradoxně mohou
vést k tomu, že část potencionálních klientů ambulantních služeb je v konečném
důsledku nebudou potřebovat. Je nutné zmínit, že řada kolegů z řad ambulantních
pracovníků je k tzv. bezpečnému hraní velmi skeptická. Praxe individuální práce
s klienty ve službách sociální rehabilitace a nízkoprahových službách je v posledních
letech práce s nerealistickým cílem. Považujeme totiž náš vztah s klientem za
rovnocenný a partnerský, a respektujeme klienta jako stanovitele cílů, i v případě
určité skepse pracovníka. Je pro nás zde důležitá spolupráce a postupné vytvoření
vztahu s klientem, společná „prohra“ může přispět ve stejné míře jako společný
úspěch. K pochybnostem o možnostech bezpečného hraní můžeme dodat jen tolik, že
pokud práce na něm přispívá kontaktování a navazování vztahu s osobou ohroženou
patologickým hráčstvím, je dobré se tomuto tématu věnovat. Společné zjištění klienta
a pracovníka, že HR opatření v této oblastí nefungují, může byt podnětem k hledání
dalších východisek, například ambulantní léčby.
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Stručně popsaný potenciál kontaktní práce uvádíme jako odůvodnění toho,
proč se budeme dále podrobně zabývat touto metodou jakožto metodologickým
rámcem všech dalších intervencí.

Kontaktní práce v užším a širším pojetí.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, kontaktní práce je metodou využívanou
především v nízkoprahových službách, tedy zaměřenou na těžko dosažitelnou a nízko
motivovanou klientelu. Nejrozšířenějšími službami tohoto druhu jsou služby změřené
na uživatele drog a na děti a mládež. Je nutné zdůraznit, že v této práce operujeme
s kontaktní prací jako s metodologickým pojmem, nikoli jako s výkonem sociální či
adiktologické služby.
Dle Seznamu a definice výkonů drogových služeb (Seznam a definice výkonů
drogových služeb, Revize 1.127. 8. 2015, dostupné z https://www.drogyinfo.cz/data/obj_files/1656/673/Seznam%20a%20definice%20vykonu%20v%20drogov
ych%20sluzbach_revize_1_1.pdf) lze kontaktní práci definovat jako:
„vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní
služby, který vychází z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Cílem je vytvoření
vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro poskytování dalších služeb. Jsou hledány
a upevňovány hranice komunikace s klientem a kultivovány jeho schopnosti vyjádřit
své potřeby a naučit se využívat existující nabídku služeb. Neoddělitelnou součástí
kontaktní práce je i získávání údajů o místní drogové scéně a mapování rizikového
chování klienta“
V brožuře Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kterou vydala
Česká asociace streetwork, je definice kontaktní práce z velké části totožná s předchozí
definicí:
„Způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci pro realizaci
drobných individuálních plánů - cílených intervencí. Jde o vytvoření základního
pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétního výkonu (činnosti a služeb).
Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem, který má za cíl vytvořit dostatečnou
vzájemnou důvěru a podmínek potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších
služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace
s uživatelem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat
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existující nabídku služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru
v přirozeném prostředí uživatele (např. v kontaktní místnosti, na ulici, v klubu).“
Z výš uvedených definici je patrné, že tato metoda vychází z praxe terénní
sociální práce. Vnímání této metody je tedy poznamenáno vývojem terénních služeb,
který se v ČR ubíral převážně směrem k zaměření na určitou cílovou skupinu. Obecně je
však použitelná pro práci v určité lokalitě, nebo v komunitě vázané na určitou lokalitu.
Zde je na místě zmínit dost běžné vzájemné zaměňování několika blízkých
termínů – jedná se o terénní práci, dále pak streetwork, a nakonec kontaktní práci.
V tzv. drogových programech velký význam má též pojem Harm Reduction, spojovaný
se všemi třemi výše vyjmenovanými. Některé činnosti, které jsou dále popisovány jako
kontaktní práce v širším slova smyslu, jsou pro mnohé kolegy spíše streetwork nebo
terénní práce. Vedeme o tom debatu i v průběhu vzniku tohoto textu. Vypořádaní
s těmito rozdílnými (buď jenom nepatrně) pojmy by značně přesahovalo téma této
kapitoly i celkově celého výzkumu. Považujeme za vhodné jen konstatovat náš pohled
na věc. Přikláníme se k názoru, že kontakt začíná vstupem pracovníka do
fenomenologického pole klienta (Zahradník, 2005) a pokud naším hlavním cílem je
kontakt, popisujeme jako kontaktní práci i činnosti nezbytné pro realizace kontaktu
(mapování, monitoring, depistáž, oslovení apod.).
Hovoříme-li zde o kontaktní práci v kontextu hazardního hraní na
elektronických zařízeních, jedná se především o kroky vedoucí k navázání kontaktu
s osobou hráče takovým způsobem, aby mohlo docházet i k dalším kontaktům, tedy
získání určité důvěry hráče, postupné budování vztahu, umění atraktivně prezentovat
nabídku intervencí a služeb, se kterými přicházíme. Je pochopitelné, že cílem těchto
kontaktů může být Harm Reduction, poradenství, kvalitní odkaz – všechny tyto
intervence pravděpodobně budou doplňovány a propojené kontaktní prací, ale
kontaktní prací samy o sobě nejsou.
Pro cíle této práce je důležité vztáhnout klíčové prvky kontaktní práce na
cílovou skupinu lidí hrajících hazardní hry na elektronických strojích. Protože takovéto
zaměření kontaktní práce není v ČR rozšířeno, budeme mimo jiné čerpat i ze zkušeností
práce s jinými cílovými skupinami, myšleno především uživatele drog, dále pak osoby
s duální diagnózou, děti a mládež a v neposlední řadě budeme čerpat ze zkušeností
práce zaměřené na lokalitu. Velkým přínosem pro nás je fakt, že výzkumníci, kteří
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sbírali data, byli rekrutování převážně z řad terénních pracovníků. Potencionálního
využití kontaktních metod v pozorovaných objektech a lokalitách pro ně bylo
srozumitelné a jejich hodnocení má odbornou váhu.
Pro potřeby této práce rozdělíme užší a širší pojetí kontaktní práce. K užšímu
pojetí kontaktní práce patří kroky vedoucí ke kontaktování hráče převážně v prostředí
heren, následné vytvoření vztahu a případná práce s motivací ke změně.
Do širšího pojetí zahrneme kroky vedoucí k tomu, aby se pokus o kontakt mohl
uskutečnit. Jedná se např. o monitoring lokalit, monitoring heren, mapování lokalit,
komunikace v sociální síti, komunikace s personálem a depistáž mimo prostor heren.
Do širšího pojetí z našeho pohledu patří i některé navazující možnosti intervencí a
propagace programu, kde komunikace programu s hráčem neprobíhá přímo, ale
zprostředkovaně, prostřednictvím propagačních materiálů, nebo mediátorů z řad
personálů heren. Právě širší pojetí kontaktní práce bude zahrnovat prvky komunitní
terénní práce a Harm Reduction poradenství.
Důležité prvky kontaktní práce dále rozebereme samostatně.
Užší pojetí kontaktní práce – práce zaměřená na přímý osobní kontakt
s hráčem.

Fáze kontaktní práce
Pro snadnější aplikovatelnost metody na prostředí heren stručně popíšeme
nezbytné fáze kontaktní práce.

Pro podrobnější informace o metodě obecně

doporučujeme například antologii textů České asociace streetwork. Fáze kontaktní
práce můžou být vnímány jako lineární jenom z perspektivy jednoho konkrétního
hráče. Z objektivní perspektivy pozorovatele se fáze prolínají, někdy jsou cyklické.
Pozorování (vidět)
Pozorování cílové skupiny v přirozeném prostředí je nezbytným začátkem pro
kontaktní práci. Pozorujeme přirozené interakce, upřesňujeme profil cílové skupiny,
odhadujeme nepsaná pravidla, tipujeme klíčové osoby apod. Pozorování je přirozeně
úvodní fází. Jedině v jejím průběhu pracovník může být plně anonymní, takže narušení
přirozeného pole, ve kterém se pohybují aktéři, je minimální. S každým dalším aktem
pozorování se tato výhoda ztrácí. Z naprosto anonymní osoby se stává „ten co už tady
byl minule“, ačkoli jeho role ještě není jasná (nebo je jasná částečně). Pozorování se
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postupně stává přirozeným pobytem v prostředí. Tato fáze se pochopitelně dobře
provádí v prostorech, které umožňují anonymní pobyt – například bar spojený
s hernou, kde pracovník může pobývat, aniž by vstupoval do role hráče. Naopak
v prostředí, které to neumožnuje, se tato fáze redukuje na okolí herny. Další cestou,
přijatelnou pro výzkumníka, ale pro pracovníka nikoliv, je přejít do aktivního
pozorování, tedy přijmout roli hráče a začít hrát. Tento vcelku legitimní antropologický
postup není možný pro pracovníka jednak z důvodů etických a jednak z důvodu
nemožností přechodu do dalších fází kontaktní práce.
Přirozený pobyt v prostředí (vidět a být viděn)
Přirozený pobyt v prostředí znamená, že pracovník, ač jeho role ještě není
úplně jasná, se stává přirozenou postavou v prostředí. Je to například „ten chlapík co
tady každé úterý čte Blesk u kávy“, nebo „holky co jsou tady každé pondělí“. Okolí si
postupně zvyká na jeho přítomnost. Tato situace zároveň může vyvolávat zvědavost.
V této fázi může dojit i na optání ze strany návštěvníků. V této fází pracovník na
takovéto optání pravdivě vysvětlí svou roli, aktivně kontakt nenavazuje. V prostředí
heren je většinou o roli pracovníka informován personál a již jsou distribuovány
informační materiály. Tato fáze je vlastně kontinuální pro řadu aktérů. Kontinuita této
fáze je důležitá pro systematickou kontaktní práci, časem se pracovník může stát
součástí herny pro nově příchozí hráče, čímž se značně zvyšuje důvěryhodnost služby.
U části aktérů však můžeme hovořit o přechodech do fáze pasivního kontaktování.
Pasivní kontaktování
Přirozený pravidelný pobyt v prostředí v jasně deklarované roli a otevřenost
pracovníka k možné interakci s potencionálním klientem. Pracovník umožnuje vznik
kontaktních rámců umným využitím prostředí a situací, které má dobře odpozorované.
Jednoduše řečeno je na správném místě v správný čas, například na baru když si hráč
povídá o své hře s personálem, nebo stojí před hernou, kam vytipovaný potencionální
klient jde zakouřit.
Asertivní kontaktování
Pracovník sám aktivně oslovuje potencionálního klienta. Oslovení nemusí vždy
nosit charakter nabídky služeb či pomoci. Jde o navázání bazálního lidského kontaktu.
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Ideální je samozřejmě asertivní kontaktování ve vhodnou dobu, za podmínky že
kontaktovaný vnímá pracovníka přinejmenším jako přirozenou součást prostředí.
Níže uvádíme část přepisu rozhovoru s hráčem, který nyní absolvuje ambulantní
léčbu:
P: Kolegové celý ten výzkum směřují k tomu, že si představte, že jste v herně a
teď by za vámi přišel někdo, že existují nějaké možnosti léčby nebo možnosti
bezpečnějšího hraní. Jak by se to dalo udělat, aby to pro vás bylo přijatelný a příjemný?
K: To je asi těžký takhle říct, protože záleží ze začátku toho hraní, když si to
člověk ještě nepřiznal, tak bych ho odmítnul. Potom, když už jse si říkal, že s tím je
nějaký problém, tak bych to bral. Zas je to takový těžký, že si to člověk asi nechce
připustit, že s tím má problém a takhle když ho někdo kontaktuje v tý herně, tak je to
taková pro mě osobní věc a já jsem takovej uzavřenej a takovej tichá vody břehy mele,
takový introvert, tak nevím, jak kontaktovat někoho takhle. To spíš kdyby tam ten
člověk chodil, co chce kontaktovat, viděl bych ho tam častěji, tak vlastně už by tam byl
nějaký vztah, že toho člověka vidí po několikáty a ne poprvé.
P: Že už by tam byl nějaký vztah?
K: Tak. Zas jako nevim, jak to pro toho člověka bylo přijatelný.
P: mhm. V podstatě říkáte, že kdybyste si na toho člověka zvyknul, na jeho
přítomnost, tak byste byl otevřený s ním mluvit.
K: Tak tak. Už by mě nepřipadal cizí.

V praxi je za určitých podmínek (vhodný kontaktní rámec, akutní potřeba
krizové intervence, rychlý odkaz personálu, snowball sampling) přípustné asertivní
kontaktování bez veškerých předběžných aktivit, vyžaduje to velkou zkušenost
pracovníka.
Asertivní kontaktování taky může přinášet charakter informačního oslovení, kdy
jsou oslovení informováni o službě a možnosti jejího využití. Informační oslovení nosí
povětšinou obecnější charakter a nevztahuje se přímo na osloveného. Například:
„Pokud byste věděl o někom, kdo může potřebovat naši služby, dejte mu vědět…“,
možnosti využití služby se vysvětlují na příkladu anonymní třetí osoby.
Velikým dilematem asertivního kontaktování je kontakt hráče za hry. Je
překvapující, jak je tato možnost tabuizována od začátku výzkumu. Dle výzkumníků se
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zkušenosti terénní práce s uživateli drog, je to „něco jako kontaktovat uživatele při
aplikací“. Tato analogie se zdá být klamná, nebudeme ji zde podrobněji rozebírat,
dobrým argumentem při vzniku takovéto pochybnosti je nesrovnatelnost míry intimity
při intenzivním porušení tělesné integrity u injekční aplikace s procesem hry. Potvrzují
to i tázaní hráči. Jistě, někteří hráči dle jejich vlastních slov nejraději hrají sami, někteří
zmiňují rušení při hře jako nepřijatelné, nebo nakonec cizí přítomnost může být
nepřijatelná z pověrčivosti („odsává energii“). Zároveň hráči zmiňují, že při hře často
mezi sebou komunikují, že může byt povzbuzující, když vedle nich někdo jim „fandí“
(ovšem pokud to není někdo, kdo očekává možnost využití cizí výhry ve vlastní
prospěch). Je přijatelné, když někdo je požádá o možnost sledovat jejich hru, například
aby „sám se naučil“.
Pochopitelně kontaktní pracovník by s hráčem nemluvil tak, že by jemu fandil a
podporoval ve hře,

intervence kontaktního pracovníka by nezapadla do běžného

hovoru u automatu.
Tedy kontaktování hráče za hry nemá být běžným postupem, je ale za určitých
okolností přípustné, vyžaduje však rozvinuté kontaktní dovednosti pracovníka a znalost
emické perspektivy hráče.
První osobní kontakt s hráčem, ať už k němu došlo jakoukoli cestou, je velkou
událostí, je potřeba se k němu stavět s respektem a pamatovat si, že první kontakt má
jenom jeden cíl – aby proběhl další kontakt.
1. Snowball sampling (metoda sněhové koule)
Jedná se o metodu kdy osoba již kontaktovaná pracovníkem, či výzkumníkem
přivádí další osoby na kontakt. Z hlediska terénní práce se jedná se o nejlepší způsob
prvního kontaktu. Při komunikaci v hernách, nabídky zprostředkování kontaktů byly
registrovány především ze strany personálu heren, ale i ze strany kontaktovaných
hráčů. Při systematické práci v hernách potenciál této metody bude narůstat.
2. Pokračující kontaktní práce
Při pokračujících kontaktech s potencionálním klientem budeme mapovat jeho
sociální situaci a zároveň ho seznamovat s možnostmi služby. Pravděpodobně
v prostředí heren kontakty budou dosti často nosit konfirmační charakter, kdy hráč
potvrzuje pracovníkovi, že ví o službě, ale nechce její nabídky zatím deklarativně využít
a pracovník je přípraven službu ve vhodné situaci nabídnout a zároveň neustále působí
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ve smyslu doporučování bezpečnějšího hraní. Velkou příležitostí navázaného vztahu je
možnost kontinuální sebereflexe hráče, aniž by musel podnikat zásadní změny.
V kontinuální kontaktní práci se pracovník opírá o metodu motivačních rozhovorů,
která pracuje právě s ambivalencí klienta k možné změně. Jak ukazuje práce s uživateli
drog, metoda je použitelná v proměnlivém prostředí i při přerušovaných krátkých
kontaktech.

Řada hráčů při rozhovorech ukazuje poměrně velkou schopnost

sebereflexe.
když já jsem s tou XXX(jméno partnerky), chci si jít zahrát a ona ví, že nebo já
vím, že bude nasraná, že jí musím nějakým způsobem uplatit, že jo, takže ona
jakoby chlastá, takže když ji uplatím tím chlastem, tak ona mě nechá zahrát, že jo. Je to
taková kompenzace (smích). Je to takový smutný, trapný…
Zároveň téma hraní ze strany hráčů má často hodnotící charakter (ze strany
sociálního okolí), nebo charakter vzájemného podporování (ze strany jiných hráčů).
„…kolikrát si dokážou jakoby hrozně moc pomoc, že vlastně jeden všechno
prohrál, teďka ten druhej a začneš ho, jakoby podporovat víš a děláš toho člověka
za tím ramenem, teďka jde o to, jestli tě přijme nebo ne. Ty ho jakoby podporuješ,
fandíš mu, všechno myslíš dobře, ale fandíš mu třeba s tím, že se domluvíte, jestli by ti
potom půjčil, když vyhraje…
tomu druhýmu půjčíš nebo snažíš se ho jakoby podpořit jeho normální život,
aby mohl přežít, že jo, takže když prohraje celou výplatu během dvou hodin, tak málo
kdo ti pomůže, že jo. Každej ti řekne, že si za to můžeš sám. Ten gambler má k tobě asi
větší toleranci než ti co negambleřej.“
Povětšinou je však téma tabu a samotný fakt intenzivního hraní je v lepším
případě veřejným tajemstvím. Někteří z tázaných vnímali rozhovor s výzkumníkem jako
příležitost hovořit o tomto tématu s nezaujatou nehodnoticí osobou, což ukazuje na
velký potenciál kontaktní práce.
Informanti výzkumu z řad aktivních hráčů i klientů ambulantních služeb
opakovaně potvrzují, že pochybnost, myšlenka na změnu, tedy řečí motivačních
rozhovorů fáze ambivalence nastává poměrně brzy a často se opakuje. Kontaktní
pracovník tedy doprovází jedince ambivalentním obdobím hráčské kariery a metodami
reflexe rozvíjí „řeč změny“, prostřednictvím průběžných intervencí v duchu harm
reduction a bezpečného hraní minimalizujeme rizika. V případě rozhodnutí o změně
72

jsme připravení intervenovat poskytováním relevantních informací odkazem na
poradenství a nabídkou dalších služeb.

Shrnutí:
Klíčovým rámcem pro intervence zaměřené na hráče hazardních her je možnost
opakovaného pobytu pracovníků v jeho přirozeném prostředí
Rámcovou metodou je kontaktní práce
Nástrojem kontaktní prací je motivační rozhovor

Práce v přirozeném prostředí
Přirozeným prostředím hráče je především herna, nebo ještě přesněji místo,
kde jsou umístěny elektronické hrací zařízení. Skutečně jedině v herně se hráč
transparentně projevuje ve své roli, je méně omezen sociální kontrolou, a jak ukazuje
pozorování, toto prostředí se ve většině případů snažně přizpůsobuje potřebám hráče.
Dále se budeme věnovat převážně práci v prostředí heren. Jiné typy prostředí
rozebereme v kapitole věnující se kontaktní práci v širším pojetí. Typologie heren nás
bude zajímat především pohledem kontaktního (terénního) pracovníka. Herny se dle
uskutečněného pozorování dají rozdělit dle několika kritérií: dle prostorového
uspořádáni, dle provozované činností, dle vlastníka a dle lokality.
Dle prostorového uspořádání:
1. Herny s barem nebo výčepem, kde místnost s hracími automaty je přímo
napojena na pohostinské zařízení, často jenom oddělena vestavenou
přepážkou, hranice mezi prostorem kde se hraje a prostorem pohostinství je
velice propustná. Tento typ heren je velice výhodný pro anonymní pobyt
pracovníků za účelem pozorování. Prostor kde se dá pravidelně přirozeně
pobývat i v přiznané roli terénního pracovníka.
2. Herny kde hrací místnost je oddělená od pohostinského zařízení, má samostatní
vchod, umožňující hráči vstoupit a vystoupit z hrací místnosti bez návštěvy
pohostinského zařízení. Tento typ heren vyžaduje větší důvtip a vynalézavost
pracovníků, je však možné hráče pozorovat a kontaktovat v přestávkách na
cestě k baru, či sociálnímu zařízení, venku při pauzách na kouření apod. Další
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možností je pobyt v hrací místnosti se svolením obsluhy a majitele. Takový
pobyt však působí velmi nepřirozeně. Možností kontaktní práce ztížené.
3. Herny a kasina, kde není možné pobývat bez hraní, komunikace s obsluhou
probíhá prostřednictvím okýnka, přes které probíhají případné transakce, nebo
nákup

nápojů.

Tento

typ

heren

bude

nás

vždy

nutit

k naprosto

transparentnímu, přiznanému pobytu, se souhlasem majitelů. Terénní
pracovník optikou návštěvníka se stává součástí personálů. Pokud takovéto
přiznání role proběhne úspěšně, možností kontaktní práce jsou poměrně
široké. V opačném případě, například když se nepodaří získat majitele ke
spolupráci, možnosti kontaktu budou omezeny na okolí herny, tedy budou
velmi nízké
Dle provozované činnosti:
1. Herny jako součást pohostinského zařízení (prostorové uspořádání typu 1 a
2)
2. Autonomní herny s minimálním integrovaným pohostinským zařízením
(prostorové uspořádání 3) – realizace kontaktní práce není možná bez
participace personálu a majitele, kontaktní práce bude do jisté míry
ochuzena o fázi pozorování a přirozeného pobytu v prostředí, tedy
pracovník služby se optikou hráče se stává součástí personálu herny.
3. Zábavní centra (kombinace EHZ s kulečníkem, šipky, stolním fotbálkem
apod. s integrovaným pohostinským zařízením) prostorové uspořádání 1 –
optimální prostředí pro klasickou opakovanou kontaktní práci.
Dle majitele:
1. Velký řetězec – příležitost pro kontaktování mnoha heren získáním na svou
stranu vedení řetězců (více v kapitole o komunikaci s majiteli a
provozovatele).
2. Malá síť (například několik heren na území jedné obci) – z majitele se stává
klíčová osoba pro realizaci kontaktní práce. Pokud ho nezískáme na svou
stranu, realizace je možná jen ve velmi omezené míře.
3. Solitér (včetně franšízy) – velmi výhodné pro práci na menších obcích, kde je
majitel součástí komunity, má „lidskou tvař“.
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Velkou výhodou pro komunikaci s majiteli je nová legislativa, kvůli které
majitele nemůžou úplně odmítnout komunikaci s preventivní službou, a vždy
zůstává minimálně možnost distribuce propagačních materiálů
Dle lokality:
1. Větší město - celkovým rysem je větší anonymita hráčů a „průtokovost“
heren, též poměrně vysoká koncentrace heren v centrech měst. Například
ve východočeském Trutnově výzkumnici zaregistrovaly 7 heren v cca 500
metrové uličce. Hráči v takových lokalitách mají na výběr a této možnost
využívají, herny střídají, dle různých důvodů, převážně to souvisí
s očekáváním toho, že nějaký z přístrojů „začne dávat“ – střídají se teda
přístroje v jedné herně, ale i herny (hráč má v herně několik oblíbených
strojů, a pokud jsou obsazené, odchází jinam). Ve větším městě je dobré
vytipovat klíčovou hernu, která je hráči oblíbená a zároveň umožnuje
optimální podmínky pro kontaktní práci. Pokud s hernou bude navázána
spolupráce, může byt zmiňována jako kontaktní místo i na propagačních
materiálech.
2. Větší město – samostatná čtvrť – může mít podobný charakter jako herna
na malém městě, zvláště v odloučených čtvrtích.
3. Mále město - herna může přebírat jiné funkce (místo setkávání,
pohostinství, jediný podnik široko daleko apod.) V takové herně se lidé
navzájem znají, nebo při nejmenším o sobě vědí. Velice důležitá je úloha
personálu; získat personál ke spolupráci je velice prospěšné. Práce v takové
herně může úspěšně navazovat na kontaktní práci v komunitě.
Níže jako ilustrativní příklad uvedeme popis herny, kde byl pilotně realizován
pravidelný opakovaný pobyt pracovníků v herně.
Herna se v obci s cca 7000 obyvateli, nedaleko polských hranic. V obci je dalších
5 heren. Herna, kterou jsme vybrali je tak malá, že oddělený prostor pro hraní není,
v prostoru je situován jeden stůl a bar u kterého může sedět cca 5 lidí. Pracovnici se
zdržují na baru či u stolu, odkud je dobře vidět všech 7 hracích strojů. Herna funguje na
principu franšízy, pod velkou sítí Gappa group. Provozovatel herny byl kontaktován
pracovníky přes známé v místní komunitě (bývalé spolužáci) a byla dosažena dohoda o
pravidelném pobytu pracovníků – 2 hodiny každý týden. Personál herny byl o záměru
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informován a aktivně s pracovníky spolupracoval například ve věci distribuce letáku.
Osobní kontakty se prováděly za účelem výzkumných rozhovorů. V průběhu 8
pravidelných pobytů došlo k aktivnímu i pasivnímu kontaktováni 11 osob. Průběh pilotu
považujeme za úspěšný. Jako klíčové faktory úspěšnosti vnímáme: dispozice a lokalitu
vybrané herny, souhlas majitele a spolupráci personálu
Pro pochopení limitujících faktorů uvedeme i příklad neúspěchu:
Za neúspěšné, leč přínosné považujeme pokus o pravidelný pobyt pracovníků ve
4 hernách společností Synot Group. Kontakt na představitele společností byl
zprostředkován kolegy ze Společnosti Podané Ruce o.p.s, díky již probíhající spolupráce
v Olomouckém krájí. Komunikace probíhala úspěšně, až do okamžiku jednání
s provozovateli vytipovaných heren. Zamítnutí možností pobytu pracovníku v hernách
bylo vysvětleno velkou náročností provozu a poklesem tržeb v souvislosti s novou
legislativou. Jako jasná limita se nám zde ukázala vůle majitelů a provozovatelů.

Shrnutí:
Přirozeným prostředím hráče je herna. Z pohledu kontaktní práce limity se odvíjí od
možnosti provedení anonymního pobytu a následného pasivního kontaktování hráčů.
Klíčovými faktory zde jsou prostorové a funkční dispozice herny, majitel, provozovatel,
personál a lokalita.

Na závěr se podíváme na hernu jako na scénu – tedy pro praktické uvažování
kontaktního pracovníka nabídneme ještě jeden možný pohled na prostředí, ve kterém
se bude pohybovat. Dle našeho názoru nelze pojem scéna redukovat na pouhý fyzický
prostor herny. Scénu chápeme spíše jako specifické sociální prostředí, tvořené svými
účastníky a aktéry, jejich životním stylem a v neposlední řadě rovněž i zmiňovaným
fyzickým prostorem, kde se život scény odehrává. Toto prostředí je ovlivňováno širším
sociálním prostorem (obec, její obyvatelé, síť služeb v kontaktu s uživateli drog apod.) a
mnoha dalšími faktory, včetně legislativních a ekonomických. Voláme tedy po citlivostí
a bdělosti pracovníků, uvědomení toho že pobyt v herně není činností izolovanou od
činností programu v obcích, sociální sítí apod. Nabízíme ale především pozitivní
vnímaní této složitostí – práce v herně vždy může byt posílena práci mimo hernu.
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Depistáž mimo prostory heren
Nesmíme opomenout, že hráč je vždy členem nějaké komunity (malé město,
čtvrť ve větším městě), vrstevnické skupiny nebo rodinné sítě. Je tedy na místě cílit
vyhledávací činnosti i tímto směrem. V praxi to znamená poptávat klienty jiných
cílových skupin při mapování, deklarovat služby pro hráče při oslovováni v lokalitě i v
sociální síti apod. V tomto směru velkým potenciálem disponují programy zaměřené
spíše lokálním či komunitním směrem, zvláště při terénní práci na málem městě, nebo
programy zaměřené na širší paletu cílových skupin. Jako příklad bych uvedl tzv.,
drogové terény. Například ze 114 tázaných klientů harm reduction služeb
v Pardubickém a Královehradeckém kraji 44 pravidelně hraje. Povětšinou pracovníci
harm reduction služeb vnímají hazardní hru jako častý průvodní jev užívání, především
metamfetaminu. Tuto tezi nechceme rozporovat, avšak rozhovory s některými klienty
a realizovaná fokusní skupina ukazuje, že mezi klienty jsou lidí vnímající hru jako
primární problém. Lidé, kteří začali hrát dříve než užívat drogy a lidé, kteří své hraní
nespojují s užíváním drog. Nemluvě o tom že každý aktivní hráč může byt prvním
článkem v kontaktu s dalšími hráči, v případě tzv. snow samplingu, neboli metody
sněhové koule, kdy se první kontakty uskutečňují tak, že klient, který má důvěru ke
službě, přivádí další klienty. Metoda má své výhody i proto, že kontakt nemusí probíhat
v herně.

Hovoříme-li o prostředí mimo hernu, zvláštní význam má okolí herny,

v hernách neumožňující pobyt pracovníka uvnitř je vhodné i pro navázání kontaktu,
nechtěnou výhodou v tomto směru je zákaz kouření v prostorách herny.
Kontaktní práce a harm reduction
Cílovou

skupinu

našich

intervencí definujeme

jako osoby ohrožené

problémovým hráčstvím. Především není v našich možnostech diagnostikovat, zda
kontaktovaná osoba je problémovým či patologickým hráčem, dále jsme přesvědčení,
že preventivní působení je vhodné i pro lidi, kteří jsou například teprve v začátcích
hráčské kariéry a nemusí splňovat znaky problémového hráčství.
Tato úvaha nás nesmí vést k příliš zjednodušujícím pohledům, například že de
facto každá osoba pobývající v herně, je fakticky ohrožená problémovým hráčstvím.
Do jisté míry je to pravda a proto například propagační materiály by měly být
distribuovány plošně. Avšak pozornost kontaktního pracovníka by měla byt
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distribuována dle míry nebezpečí. Zda se bude kontaktní práce řídit principy harm
reduction. Budeme tedy postupovat pragmaticky dle kapacity, možností postupu teď a
tady, a míry ohrožení tak, abychom v součtu našich úsilí v největší možné míře
minimalizovali odhadované riziko. Základem tohoto postupu (taky proto píšeme o
provázanosti s principy harm reduction) je teze o přijatelnosti určité míry rizika. Jinými
slovy to znamená přijmout tezi o možnosti bezpečného hraní. Zároveň je dobře chápat
že míra bezpečí je různá pro různé lidi, a bezpečné hraní je spíše bezpečnějším hraním,
protože skutečně bezpečné hráni je vlastně „nehraní“. Tedy primární úlohou
pracovníka je nikoliv diagnostikovat jedince, ale diferencovat míru bezpečnosti
způsobů jeho hraní, což na rozdíl od diagnostiky jde i „teď a tady“ v prostorech herny.
Dále budeme hovořit o nebezpečném hraní jako o něčem, co by mělo zaujmout
pozornost kontaktního pracovníka.
Při pozorování v hernách se nám potvrdily následující prvky chování, které
můžou svědčit o nebezpečném hraní:
1. Dlouhé opakované setrvání v herně
2. Opakované návraty do herny
3. Setrvávání výhradně u herních strojů, střízlivost, intenzivní soustředěné
hraní
4. Nabídky koupě různých předmětu
5. Chování svědčící o skrývání hry před svým okolím (například v jedné z heren
jsme si všimli pána v domácí obuvi s pejskem, setrval v herně jenom dobu
zhruba odpovídající času na vyvenčení psa)
6. Krátká cílená návštěva herny například v době obědové přestávky
v zaměstnání, může trvat například 20 minut vyplněných intenzivním
hraním
7. Znaky chudoby či špatné sociální situace
8. Intenzivnější hraní v období výplat, důchodů, sociálních dávek
9. Znaky alkoholové či jiné intoxikace
10. Znaky psychického onemocnění či duální diagnózy
Díky pravidelnému setrvávání v hernách a výše zmíněným znakům je možné
provádět depistáž na základě míry rizikovosti hraní. Depistáží zde chápeme určování
osob vhodných oslovení či kontaktu.
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Závěr
Kontaktní práce v prostorách heren má nesporné limity v podobě uspořádání
heren, nejednoznačné možností anonymního pobytu a specifičnost herního prostředí.
Zároveň nabízí řadu možnosti pro svou realizaci, především ve smyslu přímého
kontaktování hráčů a její napojení na práci mimo herní prostor. Mnohé kontexty
potřebné pro uchopení jak provádět kontaktní práci v herně jako popis specifických
skupin, modely chování hráčů a komunikace s personálem jsou v rámci finální
aktualizace zpracovány v kapitole „Etnografie herního prostředí“. Činnosti,

které

bychom mohli zahrnout do konceptu širšího pojetí kontaktní práce jako propagace,
spolupráce v sociální sítí, spolupráce s personálem a majiteli jsou zpracované v kapitole
„Komplexní systém intervencí“.
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5. Komplexní systém intervencí
Jedná se o návrh komplexního systému intervencí směrem k osobám
ohroženým patologickým hráčstvím. Doporučení pro zřízení specializovaného
programu nebo rozšíření stávajících adiktologických programů.
Navržený materiál má dvě roviny. V první rovině nabízí postup pro zřízení služby
orientované na osoby ohrožené problémovým hráčstvím nebo rozšíření stávajících
služeb směrem k této cílové skupině. K tomu využívá zkušeností víceletého výzkumu,
který ve své realizaci nezbytně zahrnoval prvky přímé práce, jednak v pilotních fázích,
ale i v kontinuální výzkumné činnosti. Druhá rovina představuje návrh a stručný popis
intervencí využitelných pro práci s touto cílovou skupinou. Věnujeme se zde i
případným dilematům, nebo variantám realizace, nastiňujeme tím otázky, na které
může odpovědět samotná realizace služeb v průběhu doby dostatečné pro sběr
empirických zkušeností, tedy minimálně 2 let. Směrem k naší organizaci má tento
materiál poskytnout dostatek informací k rozhodování, zda do poskytování služeb
osobám ohroženým problémovým hráčstvím, problémovým a patologickým hráčům
zapojit kromě Ambulantních center i Terénní programy organizace. Věříme, že tento
materiál může být prospěšný i pro kolegy z dalších organizací, kteří řeší podobné
otázky.
Následující doporučení jsou uvedená v posloupnosti, která se nám zdá
srozumitelná a logická. Přesto musíme varovat před vnímáním jejich průběhu jako
lineárního procesu. Řada činností může, a někdy dokonce musí probíhat souběžně
(například rešerše a vzdělávání týmu nebo rozhovory s personálem a pilotní distribuce
propagačních materiálů). Řada činností bude mít opakující se, cyklický charakter
(například vlastní přípravný výzkum). Na tuto skutečnost budeme upozorňovat i
v následujícím textu.

Plánování /kapacita programu
Na základě realizace výzkumu můžeme odhadnout potřebnou kapacitu pro
realizaci základního programu, ať už se bude jednat o samostatné centrum, nebo
rozšíření služeb stávajících programů (center).
Pro základní realizaci považujeme za dostačující tým složený ze dvou pracovníků
fungující na území jednoho kraje, nebo rozšíření stávajících terénních týmu o dva
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pracovníky. Realizace bude vyžadovat úzkou spolupráci terénních a ambulantních
služeb.
Činnosti, které tímto budou zajištěny:
-

Vstupní rešerše (v případě Laxus z.ú. částečně provedena v rámci výzkumu)

-

Komunikace v sociální sítí a navazování kontaktů, následně vzdělávání
profesionálů

-

Koordinace součinnosti ambulantních a terénních služeb

-

Komunikace s majiteli heren

-

Komunikace s personálem heren

-

Návrh a distribuce propagačních materiálů

-

Depistáž v prostorech mimo herny

-

Kontaktní práce v hernách

-

Odkazování a doprovod do ambulantních služeb

-

Odkazování a doprovod do jiných potřebných služeb

-

Návrh základních metodických postupů a jejich následná aktualizace
(v případě Laxus z. ú. částečně provedena v rámci výzkumu)

Plánování je přirozenou fází projektového cyklu stejně jako odhad kapacit.
Věříme, že v případě záměru program realizovat, bude zpracován mnohem
podrobnější odhad, využije se manažerská kapacita organizace, plán bude zahrnut do
strategických záměrů, apod. Tímto odstavcem chceme především varovat před
pokusem přidat agendu hazardního hraní stávajícím programům bez navýšení jejich
kapacit.
Dle našich zkušeností, kdy práci výzkumníků často prováděli terénní pracovníci
a pracovnice (mimo provoz kmenových programů) a dle jejich názorů, na rozdíl od
jiných cílových skupin, které jsou v posledních letech do práce terénních programů
integrováni (uživatele THC, klienti s duální diagnózou), práce s lidmi hrajícími hazardní
hry bude mnohem náročnější, vyžaduje specifický časový rámec (práce ve večerních
hodinách), zásadní délku pobytu v zařízeních, mnohdy převažující standardní délku
pobytu terénních pracovníků jiných typů programů v místě jejích působení, mnoho
specifických znalosti, musí zahrnovat prvky specifického poradenství, propracovanou
koordinací činností s ambulantními programy, velice náročná je depistáž, apod.
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V rovině celkového zaměření programu se dle našeho názoru nabízí dva základní
směry:
1) Působení

orientované

převážně

na

spolupráci

s provozovateli

a

provozovnami, v čemž může být nápomocná nová legislativa. Takovéto
působení je orientováno na Harm reduction opatření ze strany
provozovatelů, edukaci a spolupráci s personálem heren, přiznanou
přítomnost kontaktních pracovníků (z emické perspektivy hráče se
kontaktní pracovník stává součástí personálu, viz kapitola „Možnosti a limity
kontaktní práce“). Toto je samozřejmě správné zaměření HR, kdy jde o
systémové změny, do kterých se zapojují hybatelé od majitelů přes obce a
stát. Ve prospěch práce tímto směrem hovoří i zahraniční zkušenost (viz
kapitoly „Teoretická východiska“ a „Dobrá praxe ze zahraničí“). Z našeho
pohledu bychom jako lokální činitel měli být do takovýchto opatření
zapojeni, otázkou zůstává do jaké míry a zda v tom má spočívat těžiště
lokálních programů.
2) Působení primárně zaměřené na jednotlivce-hráče. Hovoříme-li o prvním
směru jako o „správném HR“, zde bychom hovořili především o „kontaktní
práci“ – tedy o souboru činností zaměřených na depistáž, kontakt a
budování vztahu s ohroženým jednotlivcem a navazujících intervencích (viz
kapitola „Možnosti a limity kontaktní práce“)

Pochopitelně působení programu zaměřeného na problematiku hazardu bude
vždy kombinovat oba směry. Míru jejích zastoupení je možné korigovat flexibilně, na
základě empirických zkušeností. Je však dobré již ve fázi plánování rozhodnout, kterým
směrem chceme od začátku program orientovat. Z našeho pohledu pro programy
regionálního typu, kde pracujeme převážně na malých obcích (například Laxus z. ú.
pracuje v Královehradeckém kraji na obcích s populací od 2 do 100 tis obyvatel) je
vhodné se ubírat směrem zaměřeným na jednotlivce.
Dalším strategickým rozcestím je rozhodování o podobě programu. Jak jsme již
zdůraznily, nedoporučujeme jednoduché rozšíření již fungujících programů o tuto
problematiku. Pokud tuto variantu vyloučíme, nabízí se dva modely:

82

1) Navýšení kapacity stávajícího programu (například terénního programu
orientovaného na uživatele drog) a vzdělávání expertů na problematiku
uvnitř programu. Experti by potom měli mít specifický statut v týmu a
měli by úzce spolupracovat s ambulantními programy, zajištujícími
poradenství a terapii
2) Zřízení samostatného programu nabízejícího jak terénní tak i
ambulantní služby, program by měl úzce spolupracovat s terénními
programy jiného zaměření a ambulantními adiktologickými službami.
Toto rozhodování bude dle našeho názoru ovlivněno především aktuální
situací na poli poskytovaných služeb, strukturou organizace a jinými
faktory především manažerského rázu.
! Doporučení:
U regionálních programů – orientace na práci s jednotlivcem

Rešerše
Rešerše by se dle našeho názoru měla skládat z následujících fází:
1) Analýza sekundárních dat, kterými disponují stávající programy
Praxe provedeného výzkumu ukazuje, že lidé, kteří hrají hazardní hry, jsou mezi klienty
adiktologických služeb zastoupeni i když nejsou deklarováni jako cílová skupina.
Například u klientů aktivně užívajících drogy je hraní častým doprovodným jevem.
Patologičtí a problémoví hráči mají zastoupení i v ambulantních službách. Pracovníci
terénních i ambulantních služeb mají s touto problematikou určité zkušeností.
Doporučujeme provést následující šetření: analýzu klientské dokumentace:
cílem by mělo být zjištění přítomnosti hazardních hráčů mezi klienty, vytipování klientů
vhodných pro rozhovor, poznámky k následné aktualizaci metodik, například v oblasti
vstupní diagnostiky, depistáže a mapování potřeb.
rozhovory s pracovníky: cílem by mělo byt zjištění úrovně znalosti pracovníků,
jejich vztah k problematice, příklady dobré a špatné praxe.

Zjištění mohou být

následně využita jako podklady ke tvorbě vzdělávacích plánů.
rozhovory s klienty: cílem by mělo byt zjištění kontextuálních informací,
poznámky o lokalitách, oblíbených hernách, doporučení pro následující činnost,
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takovým to rozhovorem můžeme získat cenného průvodce. Je do konce možné, že tím
získáte i první klienty: u některých klientů-uživatelů se v průběhu našeho výzkumu
zjistilo, že hraní není doprovodním jevem užívání drog, začaly herní kariéru dříve než
drogovou a z emické perspektivy vnímají hazard jako primární problém.

! Intervence:
Polo strukturovaný rozhovor se stávajícím klientem sociální služby
Rozhovor s pracovníkem ambulance
(vzory a inspirace nabízíme v přílohách)

2) Analýza zdrojů a literatury
Je dobré se inspirovat dobrou praxí v ČR a zahraničí. Kromě kapitol „Teoretická
východiska“ a „Dobrá praxe ze zahraničí“, nabízíme seznam dohledatelných zdrojů.
3) Vlastní přípravný výzkum
Doporučujeme provést vlastní výzkumné šetření, které se skládá z následujících
kroků:
-

Mapování

lokalit

v oblasti

působení

programu,

vytipování

heren,

pozorování v okolí heren
-

Návštěvy vybraných heren, nezúčastněné pozorování

-

Kontakt personálu heren, pilotní distribuce propagačních materiálů

-

Následné pilotní pobyty ve vytipovaných hernách, pasivní kontaktování
hráčů, příležitostné asertivní kontaktování

Šetření by měli provádět pracovnice a pracovníci, kteří se budou i nadále
věnovat problematice hazardu.
Činnosti v této fázi nejsou jednorázové, ale budou se cyklicky opakovat v celém
průběhu realizace programu. Řada z nich bude patřit do jiné než výzkumné agendy,
například evaluační, nebo do agendy přímé práci. Obsah a postupy však zůstanou
velmi blízké. K nejpodstatnějším z nich se ještě vrátíme.
! Intervence:
-

kontaktování personálu heren

-

distribuce propagačních materiálů
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-

asertivní kontaktování hráčů

4) Akční plán.
Na základě sebraných informací, teoretických a strategických východisek, je
navržen akční plán na první pololetí fungování programu. Plán je orientován na
depistáž, budování vztahu s personálem a stálými návštěvníky herny, zahrnuje rozpis
pravidelných pobytů pracovníků a pracovnic v jasně daných zařízeních a plán činností
mimo prostory heren.
Na rozdíl od plánování uvedeného na začátku procesu, které má strategický
charakter, akční plán je nástrojem taktickým, umožňujícím efektivní a pragmatický
přístup při nastartování práce s hazardními hráči.

Koordinace součinnosti s ambulantními službami
Plánujeme program jako komplexní, proto je nezbytné koordinovat
činnost terénů s ambulantní službou. Ambulantní služby běžně poskytují služby
klientům s nelátkovou závislostí, včetně patologických hráčů. Jedná se o poradenství,
terapii, zprostředkování ústavní léčby a doléčování. Rozsah služeb ambulance je možné
doplnit poradenstvím směrem ke kontrolovanému hraní, což by bylo v úzkém souběhu
s HR intervencí terénních programů. Platí však, že z hlediska našeho výzkumu, je
nabídka služeb ambulance dostačující. Jako nedostačující vnímáme její využití ze strany
problémových hráčů. Mimo jiné i proto je odkaz na ambulantní službu, doplněný
případným doprovodem, nebo konzultace s poradenským pracovníkem v terénu
jedním ze zásadních úspěchů terénního pracovníka. Terénní pracovník by měl dobře
vědět, co může klient v ambulantní službě očekávat a umět to klientovi vysvětlit.
Pracovníci ambulance uvádí dva zásadní faktory úspěšnosti léčby: motivace
klienta a podporující zázemí. Oba tyto faktory můžou být posíleny umným a
profesionálním působením terénních pracovníku. Z rozhovorů s hráči vyplývá, že každý,
přinejmenším v momentu prohry, uvažuje o možné změně. Pohledem teorie
Motivačních Rozhovorů, můžeme tedy říci, že od okamžiků první velké prohry se hráč
nachází ve fázi ambivalence, neboli ve fázi „před rozhodováním“. Terénní pracovník
umí ambivalenci rozvíjet a motivaci klienta ke změně posilovat. Další dovedností
terénních pracovníků je pomáhat klientům mobilizovat své vlastní zdroje podpory –
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rodinu, přátelé, sociální okolí. Domníváme se, že terénní a ambulantní služby, by se
měly doplňovat a v některých případech se prolínat.
Ambulantní služba by měla v reakci na podněty terénních pracovníků snižovat
svůj práh, například občasným výjezdem poradenského pracovníka ke konzultaci
v terénu. Terénní pracovníci by měli umět provést vstupní diagnostiku a několik
prvních poradenských setkání. Míra spolupráce by měla být korigována průběžně, dle
potřeb scény a získaných zkušeností. K tomu je vhodné organizovat společné porady a
intervize. Zde se dotkneme problematiky, kterou jsme se zčásti zaobírali v subkapitole
„Plánování“. Má s problematikou hazardu pracovat spíše samostatný program, nebo
by problematika měla být integrována do agendy stávajících programů? Obě varianty
jsou samozřejmě legitimní, dle našeho názoru však svedení problematiky hazardu „pod
jednu střechu“, může vést k riziku sekvenčních postupů ve vztahu k různým
komorbiditám, kterých je dle našeho pozorování a teoretických informací hodně.
Namátkou: užívání alkoholu, užívání nelegálních drog, psychiatrické onemocnění,
sociální problémy – dluhy, chudoba, sociální vyloučení apod. Tedy dle našeho pohledu
je optimální koncept: více programů (center, organizací) – jeden multidisciplinární tým.
Znamenalo by to, že stávající programy rozšíří svou agendu o problematiky a zároveň
pracovníci věnující se problematice formují jeden tým (pracovní skupinu).
! Doporučení:
Více provozů (organizací, center, programů) – jeden tým

! Intervence:
Kontaktní práce metodou Motivačních rozhovorů
Odkazování a doprovod do Ambulantního programů
Konzultace poradenského pracovníka v terénu
Poradenství směrem ke kontrolovanému hraní
Ambulantní léčba – terapie
Ambulantní léčba - poradenství
Zprostředkování ústavní léčby
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Komunikace s majiteli heren
Komunikace s majiteli heren by měla začít po ukončení fáze nezúčastněného
monitoringu. Dle nové legislativy již není možné, dostat se do herny bez registrace.
Zkušenost výzkumníků Laxus z. ú. však ukazuje, že v některých případech to jde. Tedy
z praktického hlediska je dobré takový pokus udělat. I v tomto případě je dobré si
uvědomit, že s majiteli zprostředkovaně komunikujeme již ve chvílí kontaktování
personálu v hernách. Pokud nezúčastněný monitoring bez registrace není možný,
anebo pokud po této fázi provedené anonymně chceme rozvíjet naší činnost
v prostorách herních provozů, je nezbytné se zaručit souhlasem majitelů těchto
provozů.
Nová legislativa může být tomu částečně nápomocná. Můžeme jí interpretovat
ve prospěch spolupráce majitelů s preventivními programy. Zkušenost našeho
výzkumu však ukazuje, že majitelé často vnímají intenzivní působení preventivních
programů na svém území jako ohrožení. Například z 15 kontaktovaných subjektů za
účelem domluvy pravidelného působení kontaktních pracovníků v hernách, jsme byli
odmítnuti 14 krát a pilotní provoz nakonec proběhl jenom v jedné provozovně.
S takovýmto scénářem je nutné počítat, i proto je dobře se ubírat alternativními
cestami, zejména depistáží mimo prostor heren a spoluprací v sociální sítí, čemuž jsou
věnovány samostatné subkapitoly.
Při komunikaci s majiteli je dobré vycházet s typologie heren uvedené
v kapitolách „Etnografie herního prostředí“ a „Možnosti a limity kontaktní práce…“.
Tato typologie bude platná již jenom kratší dobu, působením nové legislativy budou
zrušeny smíšené provozy. Paradoxně jsou to prostory optimální pro realizaci kontaktní
práce. Pokud se regionální program ubírá cestou práce zaměřené na jednotlivce,
jednou z možností fungující domluvy je kontaktovat majitele jako člena městské
komunity, trvat na osobní schůzce, pečlivě vysvětlovat účely a cíl projektu a domlouvat
vymezení služeb. Pozastavíme se zde i u určité neprůhlednosti ve věci kompetencí.
Určité přehazování kompetencí mezi vedením řetězců, provozovatelé jednotlivých
provozoven a personálem heren ve věcech spolupráce s výzkumníky někdy působí jako
záměrná strategie.
Doporučujeme následující postup:
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-

Informovat plošně herny o činnosti preventivního programu a v souladu se
zákonem žádat o umístění propagačních materiálu v provozovnách.
Můžeme se opírat o zákon o hazardních hrách, konkrétně o § 66, ukládající
v rámci informační povinností umístit v herním prostoru identifikační a
kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů
souvisejících s patologickým hráčstvím (zákon č. 186/2016 Sb.). Je však
dobré vědět, že provozovatel může splnit požadavek zákona čistě formálně,
aniž by vstupoval do spolupráce s vámi. Je tedy dobré se snažit o
konstruktivní jednání, ucházet se o osobní schůzky, získávat provozovatele
cestou informování o službě i jejich východiscích.

Velikou zkušenost

v tomto směru mají kolegové ze společnosti Podané ruce o.p.s. Ve
spolupráci s provozovateli zaznamenávají i velké úspěchy a jsou otevření
sdílení svých zkušeností, doporučujeme tedy dohodnout konzultaci. Naše
úspěchy v této oblasti jsou více než skromné (viz výš, též kapitola „shrnutí
projektu“). Patrně zde sehrály roli dva faktory:
-

načasování jednání přesně v období vstoupení zákona č. 186/2016 Sb.
v platnost, čerstvé zpracovávání jeho dopadů podnikateli.

-

chybějící silný mediátor, pravděpodobné přehlédnutí výzkumného týmu
bylo nezapojení do jednání vedení organizace
Po vytipování heren vhodných pro působení kontaktních pracovníků,

doporučujeme opakovaný kontakt se záměrem získat je ke spolupráci v této
věci. Je nutno též získat souhlas majitele k vaší spolupráci s personálem a
k případné edukaci personálu.
! Intervence
Informování majitelů a provozovatelů heren o programu. Vyjednávání o
spolupráce.

Vzdělávání týmu a spolupracujících pracovníků
At už jde o cestu vybudování samostatného provozu, nebo nabízený princip
výše „více provozů jeden tým“ nabízíme multidisciplinární složení týmu:
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-

Sociální pracovník/ sociální pedagog se zkušeností terénní a
kontaktní práce

-

Adiktolog/poradenský pracovník se zkušeností z poradenské
práce

Jako samozřejmost vnímáme schopnost pracovníků využívat dva základní
metodické rámce, obecnější kontaktní práci, a v práci s jednotlivcem metodu
motivačních rozhovorů. Již několik let existující výcvik kontaktní práce vedený M.
Zahradníkem a E. Vernerovou bychom doporučovali jako nepovinný ale vyhovující.
V této oblasti je však zásadní délka praxe. Jako povinný bychom doporučovali kurz
Motivačních rozhovorů. Za další fakultativní složku vzdělávání bychom doporučili i kurz
krizové intervence.
Před zahájením činnosti by měl tým projít individuálním sebevzděláváním,
doporučujeme využit literaturu uvedenou v seznamu zdrojů.
Výzkumný tým Laxus má dobrou zkušenost s kurzem „Krátké intervence
v herním prostředí“ pořádaným kolegy ze společností Podané ruce o.p.s.
Za optimální považujeme scénář, kdy přepokládaný tým samostatně vytvoří
základní vzdělávací program.
Vzdělávání pro spolupracující kolegy tým připraví na základě rešerše (viz výš).

Spolupráce v sociální síti
Sociální sítí rozumíme síť institucí a organizací sociálně – právního, nebo
komunitního zaměření působících v lokalitách, kde bude působit program. Namátkou:
sociální pracovníci na obcích, sociální obory, terénní programy různého zaměření,
služby pro seniory, služby komunitní psychiatrie, programy zaměřené na ohrožení
chudobou, kontaktní centra apod.
Spolupráci zahájíme informováním o našem programu. Jako další krok
doporučujeme dotazníkové šetření. Je možné se inspirovat dotazníkem vyvinutým
Analytickým týmem Laxus (viz přílohy). Šetření je zaměřeno na to, jak často se
kolegové s problematikou setkávají a na případnou ochotu spolupracovat. Na základě
výstupu z šetření vytipujeme programy k užší spolupráci. Dalším vodítkem k nabídce
spolupráce můžou být specifické skupiny mezi hráči, identifikované v průběhu
mapování herny. Například výzkumnici Analytického týmu Laxus vyjmenovávají
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následující skupiny: „Chlapíci“, Uživatelé návykových látek, „mlaďáci“, hráči ohrožení
sociálním vyloučením, senioři, etnické menšiny, cizinci, ženy hráčky. Logické je potom
ucházet se o spolupráci s programy, přímo zaměřenými na tyto skupiny. Klíčovým
nástrojem spolupráce by mělo být vzájemné odkazování. Umíme si však představit i
dílčí, integrované, komplexní řešení potřeb klienta v duchu case-managementu.

! Doporučení
Provést dotazníkové šetření v sociální sítí a analýzu specifických skupin
v hernách
Vytipovat vhodné partnery ke spolupráci.

! Intervence
Vzájemné odkazování v sítí sociálních služeb působících v lokalitě.

Depistáž v lokalitách a okolí heren
Depistáž v lokalitách a okolí heren budeme provádět v duchu klasických
postupů streetwork a kontaktní práce. Jsou nejednou popsané v literatuře
(doporučujeme například antologii textu České asociace streetwork) a ve vztahu
k hernímu prostředí rozebírání i v kapitole „Možnosti a limity kontaktní práce“.
Specifikem depistáže hráče je mala rozeznatelnost v jiném prostředí než herna. Proto
monitoring bude převážně zaměřen na blízké okolí heren, kde základní indicií
k případnému oslovení je opuštění prostoru herny. Opakované opuštění a vstup do
herny indicii potvrzuje. Při depistáži v širší lokalitě je výhodné spolupracovat
s terénními programy jiného zaměření, kdy při kontaktních hovorech a oslovení se
můžeme zaměřovat na problematiku hazardu, případné známé a přátele klienta apod.
Podobným informativním způsobem můžeme oslovovat i osoby bez přímého vztahu
k herním prostorám. Velkou roli při těchto činnostech hraje informování lidí o
programu, sebeidentifikace pracovníků a provázání časových rámců činnosti
s propagačními

materiály

šířenými

v prostorech

heren.

Při

oslovováni

a

sebeidentifikace v terénu je potřeba dbát na potencionální stigmatizaci klientů – aby
v očích veřejnosti osoba komunikující s pracovníky nebyla označována za „gamblera“.
V tomto kontextu samotné informativní oslovování má destigmatizující efekt (osloven
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může byt kdokoli, je mu poskytnuta neosobní informace o programu a jeho
činnostech).
V posledních letech se mění charakter veřejných prostor. Práce terénních
programu se částečně přesouvá na sociální sítě. V případě zaměřené depistáže je
dobře tuto zkušenost terénních programu využit, například v podobě sociálního profilu
a uzavřené skupiny na sítí Facebook. Prostředí sociálních sítí může byt výhodné pro
identifikaci potencionálních klientů, například dle oblíbenosti stránek a příspěvků. Toto
prostředí je též velmi výhodné pro snowball efekt ve virtuálním prostředí.

! Doporučení
Časové sladění činnosti s informací na propagačních materiálech
Navázat spolupráci s terénními programy jiného zaměření

! Intervence
Monitoring v okolí herny
Oslovování a kontakt vhodných osob
Informativní oslovování klientů jiných terénních programu a osob beze vztahu
k prostorám heren
Založení speciálního profilu a depistáž na sociálních sítích

Propagace a její distribuce
Propagace programu vychází z principu informovaností. Pro přehlednost jí
rozdělíme na několik okruhu:
Informace o existenci a činnosti programu:
Je mířena na komunitu, sociální síť, majitele heren. V tomto segmentu je klíčové
informovat obecně o tom, že program zaměřený na problematiku hazardního hraní
působí v dané lokalitě. Dále pak informovat o činnostech programu a nabízených
službách, nakonec tlumočit nabídku a možností spolupráce. Informaci distribuujeme
osobně, ústně, prostřednictvím elektronické komunikace a formou propagačních
materiálů (například leták programu)
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Kontaktní informace zamířená na jednotlivce v prostorech heren
Zveřejnit takovouto informací je povinností herny dle zákona č. 186/2016 Sb.).
Proto je nesmírné důležité jak tuto informací podáme, jak vyjednáme její presentací, a
čím tuto informací na propagačním materiálu doplníme. Jako optimální se nám jeví
odkaz na program, včetně uvedení časových rámců fungování terénních pracovníků,
doplněný o stručná doporučení pro bezpečnější hraní, odkaz na speciálně vytvořené
webové stránky a profily na sociálních sítích. Velmi důležité je grafické i textové
podání, toto je jediný propagační materiál, který se zaručeně dostane do ruky aktivním
hráčům, z důvodu výš zmíněné zákonem dané informační povinností.
Distribuce tohoto materiálu do heren je výborným nástrojem pro komunikaci
s majiteli a personálem herny. Dojednávání distribuce je příležitostí domluvit další
spolupráci. Skvělou doplňující aktivitou by byla možnost naučit personál, jak informace
z tohoto materiálu komentovat a presentovat hráčům. Pokud dosáhneme díky jednání
s majitelem možností takovéto školení provést, máme prostor umožňující začít dílčí
práci s personálem herny.
Tento materiál by se měl distribuovat i prostřednictvím spolupracujících
organizací.
Informace orientované na jednotlivce hráče
Jsou to nezbytné nástroje pro práce programu, které můžou byt distribuované
jak v prostorách herny, tak i mimo ně, tedy při osobních kontaktech. Díky analýze
rozhovorů s hráči, pozorování a sdílení zkušeností s jinými programy se nám podařilo
řadu takových materiálu navrhnout. Jsou nabízení pro inspiraci v přílohách této zprávy
a též na námi zprovozněné webové stránce https://www.laxus.cz/hraju-nebo-sazim/
Jedná se například o následující materiály:
-

Jak jste na tom vy? Zkuste se otestovat.

-

První pomoc při problémech spojených s hazardním hraním

-

Bludy hráče

-

Když už to svépomocí a s omezujícími opatřeními nejde.

-

Tipy pro bezpečnější hraní
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Informace orientované na blízké sociální okolí hráčů
Doporučujeme využívat při osobních kontaktech mimo herny a jejích blízké
okolí a prostřednictvím spolupracujících organizací a institucí. Inspirace nabízíme
v přílohách a jsou též zveřejněné na webové stránce https://www.laxus.cz/hrajunebo-sazim/
Jedná se o následující materiály:
-

Máte v rodině hráče? Zkuste jednoduchý dotazník.

-

Žiji s patologickým hráčem?

-

Když žiju s hráčem – intervence s rodinou

! Intervence
Distribuce kontaktů na program v prostorech herny
Distribuce informačních materiálů orientovaných na hráče jednotlivce v prostorách
heren a mimo ně
Distribuce informačních materiálů orientovaných na blízké sociální okolí hráče
v komunitě
Webová stránka obsahující všechny tři typy informací a distribuce odkazu na ní

Terénní práce v hernách
Terénní práce v hernách je podrobně popsána v kapitole “ limity a možností
kontaktní práce“. Kapitola byla vytvořena na základě informací získaných převážně
před vstupem v platnost nové legislativy. Většina zjištění bude jistě použitelná, ale je
možné, že budou vyžadovat modifikací. I z tohoto důvodu chceme vyzdvihnout význam
rešerše při zahájeni programu. Základními metodickými východisky terénní práce
v herně nehledě na případnou změnu konsekvencí zůstávají kontaktní práce a metoda
motivačních rozhovorů propojené s klasickými postupy streetwork.
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! Intervence
Deklarovaná přítomnost terénních pracovníků v herně
Oslovení
Kontaktní rozhovor
Kontaktní rozhovor vedený metodou motivačních rozhovorů
Poradenství směrem k bezpečnějšímu hraní
Odkaz na poradenské a ambulantní služby
Nabídka doprovodů

Práce s personálem
Popisu postojů, profilům a významu personálu se věnujeme velice podrobně
v kapitole „Etnografie herního prostředí“ (subkapitola „přepona trojúhelníku“), dále
pák v kapitole „Limity a možností kontaktní práce). V tomto materiálu chceme
zdůraznit zásadní charakteristiky a realistické možnosti spolupráce. Zásadní
charakteristikou personálu v herně pohledem programu je dílčí přítomnost v poli
hráče. Je důležitým svědkem událostí a jejích vývoje. Personál herny je též uznanou
autoritou pro hráče a však v hranicích své roli – mnohé hráči v rozhovorech zdůrazňují
nemístnost „dobrých rad“ ohledně hraní ze strany personálu. Jak tyto dvě zásadní
kvality využit? Dle našeho názoru je realistické pracovat s kvalitním zprostředkováním
informací od programu ke hráčům, například komentářem a dovysvětlením
propagačních materiálů umístěných v herně a jejích citlivou distribucí.
Další možností je pozitivní referování o programu a zprostředkování kontaktu
s pracovníky. Základem těchto možností je důvěra personálů v program a dobrý vztah
s pracovníkem. S personálem pracujeme individuálně, citlivě a empaticky. Bérem
v potaz že i on je značně ovlivněn a někdy i postižen herním prostředím. Z našeho
pohledu je legitimní zařadit personál do cílové skupiny programu jako sekundární
cílovou skupinu.
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! Doporučení
Zařadit personál do programu, jako sekundární cílovou skupinu

! Intervence
Kontaktní práce zaměřená na personál – získání důvěry v program a navázání
vztahu s pracovníkem.
Edukace pro zprostředkování kontaktu na program a doplnění informací
uvedených na propagačních materiálech.
Distribuce informace o programu směrem ke hráčům prostřednictvím
personálu.

HR opatření
HR přístup je základním intervenčním rámcem programu, Nová legislativa
nastavuje řadu HR opatření systémově (viz příslušná kapitola). Systémové intervencí
zčásti můžou byt i v možnostech samostatných programů, například jednání s majiteli a
řetězci a dohody o možnostech fungování terénních pracovníků v hernách nebo
kasinech. Vzhledem k zaměření námi navrhovaného systému intervencí převážně na
jednotlivce hráče, pozastavíme se u těchto opatření a HR jako jednomu z principů
programu.
HR

opatření

jsou

podrobně

popsány

na

naší

stránce

https://www.laxus.cz/hraju-nebo-sazim/ Nabízíme je jako sadu nástrojů minimalizace
rizik i kontaktní rámec.
Pro ztotožnění s principem HR je nutné se vypořádat s určitou skepsí
ambulantních a terénních pracovníků. Mnohé z nich považují kontrolované hraní
technických her za nemožné. Nabízíme tedy metodicky (nikoliv filosoficky) dva pohledy
na věc.
Především zdůrazníme intervenční charakter nabídek bezpečného hraní. Tedy
nemusíme pracovat s bezpečnějším hraním jako realistickým cílem. Pokud se společně
s klientem přesvědčíme, že nefunguje, dává to podnět k jiným intervencím vedoucím
například k plné abstinenci. Další skutečností je, že většina námi tázaných bývalých
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hráčů potvrzují, že pochybnost, myšlenka na změnu, tedy řečí motivačních rozhovorů
fáze ambivalence nastává poměrně brzo a často se opakuje. Tedy pohledem kontaktní
práce doprovázíme někoho ambivalentním obdobím hráčské kariery a v tomto období
pomáháme minimalizovat rizika. Působení HR postupů v časově omezených obdobích
již nelze tak snadno zpochybnit. Zdá se, že toto pojednání vybočuje z metodické optiky
této kapitoly, a však HR jako základní princip považujeme za tak důležitý, že jsme
nakonec zahrnuli do textu i tuto úvahu.

Pravidelná a deklarovaná přítomnost pracovníků v prostorech heren.
Poradenství směrem k bezpečnějšímu hraní.
Distribuce informačních materiálů o bezpečnějším hraní.
Kontaktní práce vedená metodou motivačních rozhovorů mířena na doprovod
klienta v ambivalentní fázi hráčské kariéry a minimalizací rizik.

Poradenství a terapie v ambulantních službách
Patologičtí

hráči

patří

k cílové

ambulantních adiktologických služeb. Hovoříme-li o regionu

skupině

východních

Čech,

je

možné říci, že hazardní hráči tvoří významnou část klientely Ambulantních
center Laxus, z.ú. v Hradci Králové a Pardubicích. Například v roce 2017 z celkem 364
klientů Ambulantního centra v Hradci Králové 43 osoby patřilo k této cílové skupině.
Komplex

nabízených

intervencí

zahrnuje

poradenství

vedoucí

ke

kontrolovanému hraní, ambulantní léčbu vedoucí k abstinenci od hraní, případné
odkazování do ústavní léčby a doléčovací program. Dále pak poradenství zaměřené na
problémy spojené s hraním – dluhové poradenství, rodinné poradenství a poradenství
zaměřené na osoby blízké.
Zmíněné intervence jsou kvalitně rozpracovány a popsány v metodikách
programů. Na základě rozhovorů s pracovníky ambulantních služeb a hráči technických
her využívajících těchto služeb hodnotíme tento komplex intervencí za dostačující a
nevyžadující změn.
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Změnou v rámci nabízeného programu může být snížení prahu ambulantních
služeb prostřednictvím využití terénní složky programu k lepší informovanosti hráčů,
odkazování, doprovodům. V průběhu výzkumu došlo též k významné dohodě o
možnosti poskytnutí konzultace ambulantního pracovníka přímo v terénu. Další možné
přínosy využití terénní složky programu jsou popsané v kapitole „ limity a možnosti
kontaktní práce“ a zde je shrneme následovně:
Kvalitním přímým a zprostředkovaným odkazováním, propagací služeb
a základní etopedickou diagnostikou přispívat k tomu aby se do ambulantních služeb
dostávali lidé v rannějších fázích hráčské kariéry, dále pak kontaktní práci s použitím
prvků motivačních rozhovorů přispívat ke kvalitnější motivaci klientů.
! Doporučení
Koordinovat služby s terénní složkou programu, podnikat společné aktivity,
fluidně prolínat služby.

! Intervence
poradenství vedoucí ke kontrolovanému hraní
ambulantní léčba vedoucí k abstinenci od hraní
odkazování do ústavní léčby
doléčovací program
dluhové poradenství
rodinné poradenství
poradenství zaměřené na osoby blízké

Služba pohledem zájemce/klienta
Nabízený materiál přirozeně se zabývá postupem optikou nově zřizovaného
programu. Je však užitečné se na program podívat i s emické perspektivy
potencionálního zájemce. Vodítkem pro nás bude hráčská kariera imaginárního klienta.
Jedná se samozřejmě o idealizované příklady dobré praxe.
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Hráč/klient

Program/pracovník pohledem hráče

Občasná návštěva herny

Vnímám

zajímavě

provedené

propagační

materiály.
Pravidelná návštěva herny

Vnímám propagační materiály zaměřené na
bezpečné hraní, pravidelně potkávám v herně nebo
její okolí terénní pracovníky, jednoho dne jsem
osloven, informací přijímám, ale zdá se, že je
nepotřebují.

Hraju pravidelně bez větších
škod

Některé

postupy

korespondují

s postupy

popsané na HR letácích, již dobře znám kontaktní
pracovníky, občas hovoříme o strategiích a postupech
hry.

Občasné a opakované prohry
a výhry

Ve vhodně chvílí mne oslovují pracovnici
s nehodnoticím,

reflektujícím

a

empatickým

rozhovorem, opakovaně se seznamují s propagačními
materiály
Pochybností o hraní ( vznikají

svěřují se kontaktnímu pracovníkovi, odpovídá

po prohře, jiné nepříjemné nezávaznou reflexi, nabídkou možného dalšího
událostí)

kontaktu, nepoučuje, nehodnotí, je tu pro mne.

Občasná úvaha o změně

Kontakty

s pracovníkem,

rozvíjení

ambivalence.
Rozhodování o změně

Pracovník reaguje na řeč změny, společné
jednání o akcích.

Pokus

o

samostatnou

realizací změny

Nabídka podpory, pomoc s využitím vlastních
zdrojů, prevence relapsu.

Relaps

Období změny a následný relaps hodnocené
jako důležitá zkušenost do budoucna, udržujeme
kontakt.

Úvaha o léčbě

Podpora, nabídka informací, odkaz nabídka
doprovodu.

Vstup

do

poradenského

Doprovod.
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Konsultace

s ambulantním

programu/léčby
Změna

pracovníkem v terénu.
Poradenství/Terapie v ambulantních službách,
případný odkaz na pobytovou léčbu.

Udržení změny

Doléčovací program ambulance.

Závěr.
Na závěr této stručné kapitoly dovolíme si doporučit základní principy
programu zaměřeného na problematiku hazardního hraní. Z našeho pohledu by se
tyto principy mohly stát základem případné metodiky.
Informovanost
Míněno jako naše informovanost o jevu a dění na scéně a informovanost hráčů
o programech, jeho aktivitách a nabízených službách
Nízkoprahovost
Služba je dostupná, jak z hlediska logistické dosažitelností, tak i z hlediska
přizpůsobení vstupního prahu způsobu života zájemců
Potřebnost
Potřebná služba potřebným lidem v potřebném rozsahu. Vyvážená míra
asertivity.
Respekt
Respektujeme klienta, jako odborníka na svůj život, respektujeme a nesoudíme
personál a provozovatele heren
Spolupráce
Spolupracujeme s hráči, personálem, majiteli, členy komunity, rodinnými
příslušníky, organy obcí, jinými preventivními programy.
Profesionalita
Služby poskytují profesionálové, dobře vzdělání ve svém oboru i problematice
hazardního hraní
Etický přístup
Služba se řídí etickým kodexem zohledňujícím především prospěch a bezpečí
klientů a zájemců o službu
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Harm reduction
Služba stojí za tímto mottem: Pokud možno nehraj. Pokud chceš hrát – hraj
bezpečněji. Pokud se to nedaří – nehraj.
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6. Legislativa a její dopad na herní prostředí
Výzkum, realizovaný v období srpna 2016 až června 2018, byl ovlivněn i
legislativními úpravami, které v průběhu jeho trvání vstoupili v platnost a účinnost.
Schvaloval se totiž nový zákon, který byl účinný od 1. 1. 2017.
V první fázi výzkumu, kdy jsme navštěvovali jednotlivé provozovny a dělali
rozhovory s personálem, případně majiteli, jsme zachytili herní prostředí ještě před
legislativními změnami. V tu dobu hrála hlavní roli různá míra regulace v jednotlivých
městech.
V dalších fázích výzkumu v roce 2017 se provozovatelé připravovali na změny a
jejich uvedení do praxe. To se pro ně stalo velkou zátěží a začátkem roku 2018 se
kompletně herní prostředí mění. Ruší se provozovny, které požadavky nesplňují. Mizí
automaty z restaurací, hospod, čerpacích stanic. Mění se provozní doba heren a zavádí
se registrace hráčů.
Na konci výzkumu se nacházíme v procesu ustálení změn, který pravděpodobně
potrvá do té doby, dokud všechny části zákona nebudou v praxi realizovány.

Regulace hazardu v městech a obcích
Města k provozovnám herních zařízení přistupovali s různou mírou regulace. Dali
by se rozřadit do několika kategorií - města s úplným zákazem hazardu, města s
omezením hazardu a města bez místních regulací. Nejčastěji jsme se setkávali s
posledními dvěma typy, tj. města a obce, kde žádná vyhláška tou dobou neexistovala a
města, kde existoval nějaký typ regulace. Nicméně i během našeho výzkumu se v
některých městech herní prostředí znatelně proměňovalo, jelikož jsme se nacházeli v
období velkých změn v legislativě a jejich konkrétních dopadů.
Města s úplným zákazem hazardu
V období našeho výzkumu to bylo poměrně menšinový jev. Ten však měl vliv
pro okolní města, kde k problematice hazardu přistupovali bez regulace nebo
s nějakými menšími omezeními. V rozhovorech s obsluhou jsme opakovaně
zaznamenávali, že část hráčů, kteří bydlí ve městech s úplným zákazem, do heren
dojíždějí. Někteří provozovatelé hráčům například nabízeli velmi levné taxi z míst, kde
je hazard zakázán. Například do 20km vzdáleného města vyšlo taxi na 100kč. Pro VIP
hráče bylo taxi dokonce zdarma.
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V dalších hernách jsme se setkali s tím, že namísto výherních automatů nasadili
tzv. kvízomaty. Zároveň přímo v herně reklamovali, že hráče dopraví zdarma „ke
starým poctivým“ („válcovým“) automatům. Znamenalo to, že je dopraví do blízkého
města, kde má majitel další provozovnu.
Města s omezením hazardu
Obce využívaly různé možnosti, jak provoz heren omezit. Nejčastějším
omezením byly právě vyhlášky města. Bylo možné setkat se i s variantou, že město
majiteli herny např. vypoví nájemní smlouvu a neřeší to vyhláškou. To se ale týká spíše
menších měst a obcí.
Vyhlášky se nejčastěji zabývají umístěním jednotlivých provozoven, viditelností
(regulace reklamy), určením provozní doby.
Z hlediska provozní doby města upravovala provozní dobu tak, aby snížili
dostupnost u nonstop heren. Nejčastěji provozní dobu regulovali způsobem, že ve
všední dny se zavíralo kolem půlnoci a v pátek a sobotu byla provozní doba o několik
hodin delší. Například ve městě Vrchlabí museli být provozovny uzavřené ve všední
den od 2:00 do 10:00 a v sobotu, neděli a o svátcích od 4:00 do 14:00. Tato omezení
měla v některých městech následek podobný jako u měst s úplným zákazem hazardu,
tzn., že někteří hráči se přesouvali do okolních měst, kde provozní doba nebyla
regulována a provozovatelé heren nabízeli „akční“ odvoz do okolních měst, většinou
pomocí taxi služby, kterou mají nasmlouvanou. Provozovatelé heren, se kterými jsme
dělali rozhovor, si na omezování provozní doby stěžovali a většinou se shodli na tom,
že hráči nezmizí, ale přesunou se do spádové oblasti, případně na internet, který tou
dobou nebyl nijak regulován.
Další možnost, kterou města využívali, bylo omezení viditelnosti heren a s tím
spojené reklamy. V některých městech jsou zakázány světelné reklamy, blikající
jackpoty,

které

upoutávají

pozornost

na

provozování

heren. Další

města

provozovatelům heren přímo nařizovala, aby z veřejného prostoru nebylo do herny
vidět, tzn. vnitřní prostory provozovny musely být neprůhledně odděleny od
venkovních prostor. Další formou regulace bylo určení minimální vzdálenosti od
školských zařízení a budov, kde se vykonává činnost registrovaných církví. Například
v Hradci Králové museli být herny od školy vzdáleny minimálně 150m a od církevních
budov 100m.
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V dalších městech se vydávala přesná nařízení, kde mohou být provozovány
herny a také jim byla individuálně určována otevírací doba.
Města bez místních regulací
Města, která hazard neregulovala vůbec, převažovala nad těmi, kde regulace
místní vyhláškou existovala. Zejména při rozhovorech s provozovateli heren jsme se
setkávali s názorem, že obce v daném městě neregulují, protože hazardní průmysl
generuje poměrně znatelný příjem do obecního rozpočtu, bez něhož by například
nemohli financovat sportovní a společenské aktivity v obci. Některé obce hazard
neregulovaly, jelikož se jednalo z jejich pohledu o marginální záležitost, která nijak
zásadním způsobem neovlivňuje život v obci.

Nový zákon o hazardních hrách
V roce 2017 vešla v platnost a účinnost nová legislativa. Zákon č. 186/2016 Sb. o
hazardních hrách, který zavádí nová opatření pro způsob provozování hazardních her
v kamenných provozovnách a nově i na internetu. Omezuje druhy herních prostředí,
které rozděluje na hernu a kasino, takže technické hry nebudou již moci být
provozovány v tzv. provozovnách se zvláštním režimem, jako jsou restaurace, bary,
čerpací stanice a jiné.
Zákon dále ukládá nová opatření, týkající se prevence problémového hráčství –
omezení provozní doby, povinné přestávky v hraní, sebeomezující opatření, maximální
prohry a výhry. Nově zákon zavádí povinnou registraci hráčů a to jak u technický her
tak kurzových sázek. Ze zákona budou ze hry vyloučeny osoby, které pobírají dávky
hmotné nouze, dále osoby, které jsou v úpadku nebo osoby, který se samy vyloučí z
hraní.
Změna výše daně a dělení výnosů z daně zavádí zákon č. 187/2016 Sb. o dani
z hazardních her, který zavádí dvě sazby zdanění – 35 % pro technické hry a 23% pro
ostatní hazardní hry.
V souvislosti s provozováním výherních automatů se provozovateli zakazuje
hráčům poskytovat jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, či tabákových
výrobků. Na základě rozhovorů s hráči a několika pozorování uvnitř heren v době
účinnosti nového zákona, je patrné, že legislativa se v tomto bodě porušuje. Personál
tak například nápoje nenabízí konkrétnímu hráči, nicméně hráč má možnost se
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občerstvit v rámci rautu, kde jsou krom pochutin k dispozici i alkoholické i
nealkoholické nápoje. Setkali jsme se také s praxí piva zdarma, když personál viděl, že
člověk nějakou dobu hraje (dle naší interpretace zmizelo podezření, že by se jednalo o
možnou kontrolu).
Provozovatel je také povinen na viditelném místě umístit odkazy na instituce
zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím.
Některé herny se snažili hráče připravit na novou právní úpravu a vydávali
informační letáky, které se této změny týkaly. Jeden z řetězců v letáku se snaží rozptýlit
u hráčů obavy, které se změnou zákona mají, formou nejčastějších otázek viz ukázka.

A co sebeomezující a další opatření?

-

Sebeomezující opatření si NEMUSÍTE nastavovat. Je to čistě na Vás! Dále
Registr vyloučených osob - připravuje Ministerstvo financí, zatím nefunkční.
Povinnost provozování tzv. Živé hry v kasnu (např. Black Jack, Poker, Ruleta).

Můžu hrát, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?
-

Můžete. Insolvence ani exekuce není totiž pravomocný soudem zjištěný úpadek.

A můžu hrát, když jsem na neschopence nebo na podpoře na pracáku?
-

Ano můžete. Nebudou moci hrát pouze osoby, které pobírají dávky pomoci v
hmotné nouzi, a to není ani nemocenská ani podpora v nezaměstnanosti

Můžou mi vzít dávky pomoci v hmotné nouzi, když budu hrát?
-

Ne, nevezmou jen Vám v tomto případě nemůžeme dovolit hrát (až po zavedení
Registru vyloučených osob - plánované spuštění 2019/2020?).

Vliv na herní prostředí
Zásadní vliv nový zákon měl na provozovny, kde byly automaty spíše doplňkem
než hlavní činnosti podniku. Jedná se zejména o bary, restaurace, kde bylo pouze
několik automatů nebo třeba benzinové stanice. Tyto provozovny byly poměrně
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důležité pro hráče v malých obcích, kde bylo třeba pouze jedno restaurační zařízení na
celou obec. V současné době musí tito hráči za hraním cestovat nebo ho provozovat na
internetu. Podniky, kde byly automaty spíše doplňkem, musely omezit otevírací dobu
z nonstop provozovny na běžnou provozní dobu restaurací. V minulosti jim často
automaty dotovali nonstop provozní dobu, jak jsme se dozvěděli v rozhovorech
s obsluhou.
Zákon nově rozdělil herní prostor na dva druhy – herny a kasina. Hernou se
rozumí prostor, kde se provozuje technická hra jako hlavní činnost. Provozovat lze
nejméně 15 povolených technických her (automatů). Herna nesmí být provozována od
2:00 do 10:00 hodin. Podnik musí být viditelně označen názvem "herna".
Kasino se od herny liší tím, že se jedná o prostor, ve kterém je provozována živá
hra jako hlavní činnost. Nemá omezenou provozní dobu, takže zpravidla funguje
nonstop. V kasinech, kde je provozována technická hra, musí být nejméně 30
herních zařízení.
Takto vymezené podmínky měly v praxi za následek zánik některých heren,
které by pravděpodobně nesplňovaly požadavky na prostor a vybavení herny, nebo se
nepřizpůsobily požadavku na registraci hráčů. Pro mnohé to mohla být další velká
finanční zátěž, kterou nechtěli nadále podstupovat. Setkávali jsme se také s tím, že
některé herny se chtějí transformovat v kasina. Hlavním důvodem je provozovat
podnik bez omezení otevírací doby.

Dopady na hráče
Dalším zásadním aspektem zákona byla registrace samotných hráčů. Ta by
mohla do značné míry od návštěvy herny odradit ty hráče, pro které je anonymita
důležitým hlediskem. Předkládat občanský průkaz a zadávat do systému osobní údaje
může být pro danou skupinu hráčů velkou překážkou. Setkali jsme se s informacemi, že
po zavedení registrací hráčů přestaly chodit hrát některé ženy z obav, že se to dozví
buď někdo z okolí, nebo nějaká instituce jako je orgán sociálně-právní ochrany dítěte,
úřad práce nebo česká správa sociálního zabezpečení ad.
Další zásadní vliv by mohl mít registr vyloučených osob, které by nemohly hrát.
Jedná se o lidi, vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek nebo osoby, kteří jsou
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v hmotné nouzi, soudně mají zákaz hraní nebo ti, kteří se vyloučí z hraní sami. Nicméně
registr vyloučených osob ještě nefunguje.
I v současné době se někteří hráči nemohou zaregistrovat, a to třeba z důvodu,
že mají ztracený nebo neplatný doklad totožnosti. Někteří hráči to řeší tak, že si
klubovou kartičku půjčují od svých známých a obsluha pokaždé návštěvě nekontroluje
jejich totožnost.

Sebeomezující opatření
Nová legislativa udává povinnost provozovateli nabízet hráčům tzv.
sebeomezující opatření, které si budou moci nastavit při každém novém zahájení hry.
Jedná se o tyto opatření:


výše sázky za 1 den nebo 1 měsíc



výše čisté prohry za1 den nebo 1 měsíc



počet přihlášení do uživatelského konta za 1 měsíc



dobu denní přihlášení do uživatelského konta



dobu, kdy hráčovi nebude umožněno hrát

Toto opatření může být dobrým nástrojem v omezování rizik zejména u
problémových hráčů. Aplikovat si ho klient může sám, ale bude také hodně záležet,
nakolik obsluha svého klienta s opatřeními seznámí a jestli ho budou správně aplikovat
v případech, kdy klient začíná hrát nebezpečně. Tento harm reduction nástroj by
samozřejmě mohl využít i potenciální terénní pracovník v herně, který by mohl
zajišťovat vzdělání personálu či přímo s klienty zařízení sebeomezující opatření sám
nastavovat.
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7. Hazardní hraní v zahraničí
V této kapitole se budeme věnovat přístupům k hazardnímu hraní v Austrálii,
USA, Kanadě a vybraných státech Evropy.
Austrálie
Podle reportáže BBC (Bryant, 2007) se hazardních her v Austrálii účastní více
než 80% dospělých lidí, což je největší podíl účasti na hazardních hra na světě.
Purdie (2011) píše, že hazardní hry představují významný problém v oblasti
veřejného zdraví a přibližně 0,5% - 1% dospělých (80 000 – 160 000) se setkává se
značnými problémy, které vyplývají z hraní hazardních her. Odhadem dalších 1,4% 2,1% dospělých jsou ohroženi problémovým hraním. Sociální náklady na problémové
hraní se odhadují nejméně na 4,7 miliardy dolarů každý rok.
Výzkumy ukazují, že hazardní hry v Austrálii zůstávají významným problémem
veřejného zdraví, který se mění v reakci na nové technologie a dle Gainsburyho (2014)
je důležité vyvinou strategie, které budou minimalizovat dopady na hráče.
Největším problém australského hazardního hraní jsou herní automaty, tzv.
„pokies“, které se liší od „fruit machines“ (ovocných strojů) nabízených ve Spojeném
království nebo od automatů pachinko v Japonsku. Tyto stroje přijímají bankovky
s vysokou nominální hodnotou (s výjimkou jižní Austrálie, kde připouštějí pouze
mince), lze otáčet tisíce dolarů za okamžik, mohou se hrát každou vteřinu, nabízejí
obrovské jackpoty s desetitisíci dolarů (v závislosti na území) a umožňují sázky od 5 do
10 dolarů za rotaci. Pokud se hraje s maximální sázkou a maximální rychlostí, hráč
může snadno prohrát 600 až 1200 dolarů za hodinu. (Rooke, 2018)
Prevalence problémového hraní byla během posledních 20 let poměrně
stabilní, ale zavedení nových technologií změnilo povahu mnoha forem hazardních her
a vytváří prostor pro interaktivní hry. Pojem interaktivní hazardní hry se často používá
jako synonymum k internetovým hazardním hrám, online hazardním hrám a jiným
vzdáleným hazardním hrám prostřednictvím internetu a prostřednictvím různých médií
jako počítače, mobilní telefony, tablety apod. V regulaci hazardu má roli
Commonwealth, ale podstatnou úlohu hrají státní a územní orgány, které jsou
rozděleny dle australských teritorií s tím, že v každém teritoriu platí jiné zákony a
pravidla. (GAINSBURY, 2014)
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Od roku 2017 je v Austrálii zakázáno hraní online pokeru a zákon prakticky
neumožňuje získat licenci na tuto aktivitu. (Sports betting set to become legal across
US after supreme court decision, in: www.theguardian.com)
Současné strategie zodpovědného hraní v Austrálii
V této kapitole čerpáme z oficiální stránky organizace Australian Gaming
Council, která se věnuje strategiím zodpovědného hraní a minimalizaci rizik. Hlavními
cíli strategií ke snížení problémového hraní jsou (austgamingcouncil):


Snížit problémové hraní odrazováním hráčů od rozvíjení problémového
hraní



Snížit výskyt problémového hraní prostřednictvím poskytování pomoci
hráčům, kteří by mohli být potenciálními problémovými hráči

Za dosahování těchto cílů jsou odpovědné všechny vlády, průmysl i jednotlivci,
kteří se mají podílet na snížení problémového hraní prostřednictvím veřejného
povědomí a snažit se pomáhat hráčům v počáteční fázi identifikovat problémové hraní.
Dále tyto složky přebírají odpovědnost za podávání ověřených informací o hazardním
hraní, které předávají jak hráčům, tak komunitě. Současně jsou zodpovědní za
snižování škod související s hazardními hrami prostřednictvím odpovědných zásad
týkajících se hazardním her, programů komunitní podpory a poskytování účinných
léčebných služeb.
Strategie minimalizace rizik výslovně uznává, že:


Hazardní hry poskytují rekreační, sociální a ekonomické benefity
jednotlivcům a komunitě



Určitý počet účastníků může být kvůli chování hráčů značně poškozen



Strategie minimalizace rizik je odpovědností vlády, průmyslu a
jednotlivců

Strategie minimalizace rizik jsou rozděleny na primární opatření, sekundární
opatření, síť služeb a monitoring.
Primární opatření jsou zaměřena na širší komunitu včetně spotřebitelů a
zahrnují informovanost, postoje a chování týkajících se hazardních her. Rozhodnutí o
hazardním hraní záleží na jednotlivci a představuje volbu. Chce-li občan tuto volbu
správně zvolit, musí mít možnost být informován o následcích volby. Australian Gaming
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Council se zavazuje poskytnout příslušné informace jednotlivcům, včetně osob
z kulturně a jazykově různorodého prostředí, aby mohli rozhodovat o své účasti na
hazardních hrách a výdajích v souladu s jejich osobností.
Odborníci mluví o tom, že poskytnutí informací nemusí být dostatečné pro to,
aby ovlivnilo chování hráče při účasti na hazardní hře. Proto se doporučuje pracovat
také s hodnotami a postoji, což může hrát klíčovou roli v chování pří hraní hazardních
her.
Sekundární opatření mají za cíl omezit problémové hraní. Zaměřuje se více na
kulturu hazardního průmyslu a pracoviště. Australian Gambling Council podporuje
vysoký standard péče o zákazníky podniků, kde se hrají hazardní hry. V každém
takovém podniku by mělo být podporováno prostředí, které je otevřené komunikaci
mezi členy Australian Gambling Council, aby se zaměstnanci cítili pohodlně při
projednávání otázek péče o zákazníky a při jejich předávání osobě, která má na starost
minimalizaci rizik při hraní hazardních her.
Hazardní průmysl by neměl zneužívat osoby, které projevují charakteristiky
běžně spojené s problémy souvisejícími s hazardními hrami. V souladu s touto zásadou
by zákazníci neměli být povzbuzováni:


Znovu vyhrát – mělo by se jednat o jejich vlastní rozhodnutí



Zvýšit částku, kterou se rozhodli věnovat hazardní činnosti



Získat zpět ztrátu



Pokračovat v hraní, pokud se zmínili, že chtějí přestat



Pokračovat v nepřetržitém hraní po příliš dlouhou dobu

K dodržování tohoto záměru přispívá školení zaměstnanců a změna politiky
hazardního hraní. Od roku 2001 probíhá školení zaměstnanců tak, aby podniky mohly
zlepšit způsob, kterým se poskytují odpovědné prostředí pro hráče a péči o zákazníky.
Od roku 2002 jsou zaměstnanci školeni k tomu, aby dokázali identifikovat
problémového hráče. Školení zaměstnanců je zaměřeno na to, aby se pracovníci
dokázali vypořádat se situacemi a odpovídajícím způsobem mohli reagovat na dotazy
zákazníků ohledně zodpovědného hraní. Školení dále poskytuje kompetence,
dovednosti a znalosti k tomu, aby zaměstnanec porozuměl ukazatelům problémového
hraní, znal postup a opatření, které je potřeba v některých případech podniknout a
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zároveň zákazníky nediagnostikoval nebo jim nedával sám rady. Jednou z kompetencí
je např. i to, že zaměstnanec neodsuzuje hráče apod.
Třetím bodem strategií minimalizace rizik je síť návazných služeb určená pro
zákazníky, kteří buď sami vyhledávají pomoc, nebo naznačují, že mají problémy
s hazardními hrami. Vedoucí zaměstnanci a provozovatelé hazardních her by měli mít
povědomí o příslušných poskytovatelích léčby pro hráče hazardních her ve svém
regionu a měli by uchovávat kontaktní informace na tyto poskytovatele. Letáky, vizitky
nebo jiný materiál poskytovatelů léčeben by měl být dostupný hráčům, kteří
vyhledávají informace nebo pomoc.
V Austrálii je v některých místech hráčům nabízena služba tzv. vlastního
vyloučení - neboli sebevyloučení z účasti na hazardní hře. Tato služba je zaměřena na
zákazníky, kteří si uvědomují, že mají problémy s hazardním hraním a chtějí přestat
hrát. Služba sebevyloučení má například tyto zásady:


Zaměřuje se na jednotlivce, důraz je kladen na rehabilitaci



Proces sebevyloučení je monitorován, vykazován a vyhodnocován
odbornými pracovníky



Zaměstnanci podniků jsou v tomto tématu proškoleni

Další ze strategií minimalizace rizik je věnována monitorování a hodnocení.
Provozovatelé hazardních her by měli pravidelně kontrolovat míru souladu se
strategiemi nebo zajistit, aby tak učinila nezávislá osoba. Pro usnadnění
transparentnosti by měly být výsledky zveřejněny.

USA
„V USA jsou hazardní hry na federální úrovni legální, avšak každý jednotlivý stát
si zároveň může pro své území přijmout vlastní právní úpravu této oblasti a
individuálně povolit, omezit nebo případně zakázat některé druhy hazardních her.
Některé státy USA povolují hazardní hry ve všech jejich formách, jiné je zcela zakazují.
Většina států USA některé druhy hazardních her povoluje a některé zakazuje.“
(ŠIMKOVÁ, 2015, s 2)
Na federální úrovni bylo až do roku 2018 zakázáno sázení na sport (s výjimkou
několika státu, kde bylo takové sázení tradicí). Nyní je sázení na sport povoleno a záleží
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na jednotlivých státech, jak s touto možností naloží. K 15. 7. 2018 je sázení legální ve
státech New Jersey, Nevada a Delaware.
Ve Spojených státech amerických jsou herní licence uděleny soukromým
podnikům s licencí na základě rozhodnutí komise. Hazardní hry v oblasti kasin se
výrazně rozšířily po přechodu na Zákon o regulování her (1988) a založení kasin na
lodích v Iowě v roce 1989. S výjimkou Havaje a Utahu mají všechny státy nějakou
legalizovanou formu hazardních her.
V reakci na tento zákon byla zřízena národní Koalice proti šíření legalizovaných
hazardních her, která se snaží zrušit stávající právní předpisy umožňující hazardní hry a
zároveň oponovat nově vznikajícím. Kolice dosáhla odstranění výherních automatů
v Jižní Karolíně.
Léčebné programy ve Spojených státech jsou založeny na modelu abstinence
proti návykovým nemocem, a proto se ve srovnání s Kanadou nebo Evropou méně
zaměřuje na iniciativy spojené s harm reductiom. Nabízí pouze vzdělávání a předávání
informací spotřebitelům. (BLASZCZYNSKI, 2001)
Některé státy pracují s omezením velikosti sázek a množstvím peněz vsazených
za dobu, kterou stráví v kasinu (v případě plavebních lodí). V řadě státu jsou finanční
prostředky pramenící z daní z hazardního odvětví přidělovány organizacím, které
podporují prevenci, léčbu a výzkum v oblasti hazardních her. Vzdělávací programy a
programy odpovědného hazardy jsou v různé míře zaváděny ve všech státech, kde jsou
nějaké hazardní hry. Některé iniciativy byly zavedeny jako politické kompromisy, jiné
byly uloženy na základě regulačních požadavků s vidinou zmírnění sociálních a
osobních nákladů spojených s hazardními hrami. Tato opatření se stále považují za
nedostatečná a mnoho států jim nedůvěřuje, protože nemá důkazy o efektivitě těchto
přístupů. (EADINGTON, 2000)
Teprve v nedávné době bylo zřízeno několik konkrétních organizací a
výzkumných institucí podporovaných ze strany průmyslu nebo vlád, které systematicky
nabízejí doporučení týkající se problematiky zodpovědného hazardu. Jedná se
například o Národní centrum pro odpovědné hraní (NCRG – The National Centre for
Responsible Gambling), které bylo první organizací věnující se výzkumům gamblingu a
problémovému hraní. Tato organizace byla založena v roce 1996. Vydává např. tato
doporučení:
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Celostátní věková hranice pro hraní hazardních her nad 21 let



Informace o relevantních šancích na výhru a rizicích spojených
s hazardní hrou by měly být zřetelně uvedeny v místech provozu



Omezení

provozu

ve snadno

dostupných

místech

(obchody

s potravinami)


Sportovní sázky na amatérské zápasy (např. soutěže středních a
vysokých škol) by měly být zakázány



Agresivní inzerce mířená na ohrožené skupiny by měla být zakázána



Dluhy z kreditních karet vzniklé hazardní hrou by neměly být
vymahatelné



Bankomaty by neměly být v místech provozu hazardních her



Děti ve školách by měly podstupovat preventivní programy na téma
hazardu



Federální vláda by měla zakázat online gambling

Kanada
Hazardní hry v Kanadě upravuje Kanadský trestní zákoník, který definuje
nelegální herní aktivity na území státu. Konkrétní provincie potom mají možnost
provozovat, regulovat a udělovat licence určitým kasinům včetně internetových.
V Kanadě není oprávněné profitovat z hazardních her, pokud tento profit není
použit pro charitativní účely, státní příjem nebo jsou z něj podporovány koňské
dostihy. Kanadský komerční hazardní průmysl získává poplatek za provozování kasina,
ale zisk je směrován na vládu nebo charitativní organizace. Vláda je účinným herním
operátorem, regulátorem a primárním příjemcem.
Klasická kasina ve stylu Las Vegas fungují na území Nového Skotska, Québecu,
Ontaria a Manitoby. V ostatních provinciích nejsou žádná trvalá kasina. Ovšem ve
všech provinciích se nacházejí herní automaty a video loterie. Ve všech provinciích se
pořádají dostihy. (BLASZCZYNSKI, 2001)
Řada provincií zřídila nebo podpořila organizace, které se věnují výzkumu a
vzdělávacím programům na vyrovnání sociálních škod. Jedná se např. o Kanadskou
nadaci kompulsivního hraní (The Canadian Foundation on Compulsive Gambling), která
působí na území Ontaria.
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Na webové stránce www.cfcg.org se lze dočíst, že tato nadace se zavazuje
pomáhat jednotlivcům i komunitám řešit hazardní hraní zdravým a zodpovědným
způsobem. Klade velký důraz především na prevenci problémů, které jsou spojené
s hazardním hraním. Poslání nadace je sepsáno do čtyř základních funkcí:


Shromažďování a šíření informací o odpovědném a problémovém hraní
hazardních her. Toho dosahuje poskytováním bezplatných telefonních
čísel, on-line elektronické knihovny a vydáváním bulletinů.



Je velmi iniciativní v prevenci a informovanosti občanů



Podporuje profesionální rozvoj těch, kteří pracují s problémovými hráči



Podporuje a realizuje výzkumy spojené s hazardními hrami

Kromě Ontaria fungují podobné organizace a nadace v dalších provinciích.
Například Nové Skotsko je první provincií v Kanadě, která vyžaduje principy harm
reduction u video loterijních terminálů. Požaduje záznam času, který hráč strávil u
hazardní hry nebo vynucené výplaty v hotovosti v pravidelných intervalech. Dále
usiluje o další standardizaci pro tyto herní terminály – ty se týkají především omezení
reklam. (BLASZCZYNSKI, 2001)

Evropa
Hazardnímu

hraní

v

Evropě

je

věnovaná

kniha

Problem

gambling in Europe: Challenges, prevention, and interventions (MEYER et al., 2009),
která popisuje problémové hazardní hraní obecně napříč Evropou a poté se zaměřuje
na vybrané strany, kterým jsou věnovány delší studie.
Velká Británie
Gambling ve Spojeném království upravuje Komise pro hazardní hry, která
spadá pod ministerstvo kultury, médií a sportu. Gambling se řídí zákonem o hazardních
hrách z roku 2005 (Gambling Act 2005). Tento zákon o hazardních hrách přinesl novou
strukturu ochrany dětí a ohrožených dospělých osob a věnuje se také internetovému
hraní. (FORREST, 2012)
Formy hazardu ve Velké Británii jsou kasina, bingo, sázky na sport, loterie,
stírací losy a zábavné arkádové hry jako např. videohry nebo paintball. Za malé částky
lze hrát v hospodách kulečník, biliár, karetní hru cribbage, halfpenny a domino. Legální
jsou také tzv. vzdálené sázky, tedy sázky přes internet nebo telefon. Věková hranice
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pro účast na hazardní hře je u některých her 18 let, ale koupit si lístek do loterie, stírací
los nebo omezeně vsadit na fotbal lze už od 16 let. Na herních automatech s nízkými
částkami vkladu i výhry lze hrát bez omezení věku.
Podle zákona o hazardních hrách z roku 2005 je Komise pro hazardní hry
oprávněna
vydávat licenci provozovatelům hazardních her a v případě potřeby uložit
pokuty nebo zrušit licence. Zákon stanoví, že cíle Komise jsou následující:


Zabránit, aby se hazardní hry staly zdrojem zločinu nebo podporovaly zločin



Zajistit, aby hazardní hry probíhaly spravedlivě a otevřeně



Ochrana dětí a jiných zranitelných osob před poškozením nebo zneužíváním
hazardních her

David Forrest (et al., 2012) se v roce 2009 věnoval studii zaměřené na adolescenty
ve Velké Británii. Tuto studii zadala právě Komisí pro hazardní hry. Studie uvádí, že
riziko problémového hraní je celosvětově u dospívajících 3x vyšší než u dospělých. Co
se týká Velké Británie, ve vzorku lidí od 11 do 15 let byla mír prevalence problémového
hraní 1,9% ve srovnání s odhadem šetření u dospělých, kde prevalence vyšla na 0,6%.
V minoritních skupinách se jednalo ještě o mnohem vyšší číslo.
Ve Velké Británii působí několik národních organizací, které nabízejí pomoc a léčbu
hazardním hráčům. Harm reduction přístup částečně vymezuje zákon.
Belgie
V Belgii je sektor hazardních her rozdělen do čtyř sekcí. Největší podíl na hazardní
hře má v Belgii národní loterie, kam se řadí stírací losy a sázky na čísla. Národní loterie
momentálně nemá podíl na sportovních sázkách, herních automatech nebo
internetovém hraní. Národní loterie se hlásí k zodpovědné politice hazardního hraní.
To znamená, že podporuje výzkum gamblingu, jeho prevenci a léčbu. (DRUNE 2009)
Kromě Národní loterie Belgie definuje další tři sektory hazardního hraní, kterými
jsou kasina, herní automaty s arkádovými hrami a bingo herní automaty v hospodách.
Hazardních her se můžou účastnit lidé nad 18 let.
V dubnu 2018 Belgie zahrnula do hazardní legislativy i tzv. video loot boxes, které
uznala za ilegální. (BBC) Toto omezení se týká především dětí, dospívajících a dalších
lidí, které si navíc kupují doplňky ke hrám, které hrají – tyto doplňky jim potom
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umožňují mít určitý náskok ve hře, získat rychleji novou úroveň apod. Za hazard byly
označeny z toho důvodu, že hráč investuje do boxu s překvapením a nikdy předem
neví, jaký doplněk hry mu box nabídne. Získaná cena potom může mít různé hodnoty.
Belgie prosazuje legislativu, která bojuje s negativními dopady na hráče. Snaží se
vyvarovat závislosti na hazardních hrách, trestním činům spáchaných v souvislosti
s gamblingem a finančním podvodům na hráče. Jakékoli hazardní hry mohou
provozovat pouze provozovatelé s licencí, kterých je v Belgii pět typů.
V Belgii je málo empirických dat, která by odkrývala problematiku problémového
hraní. Národní výzkumu se hojně věnují látkovým závislostem, ale gambling jde
stranou. Poslední výzkum, který se věnuje účasti na hazardních hrách lidí od 16 do 99
let, ukazuje, že v této věkové kohortě se nějakým způsobem hazardní hry účastní
59,7% obyvatel. Pravidelných hráčů je potom 25,8%. Nejoblíbenější hazardní aktivitou
je loterie, stírací losy a televizní kvízy. Belgie se zatím připravuje na zavedení
preventivních opatření, které postupně zavádí. (DRUNE, 2009)
Francie
Gambling je ve Francii legální aktivitou, kterou lze provozovat od 18 let.
V letech 1987 – 1988 se uvolnil zákon, který zlegalizoval před tím zakázané herní
automaty a snížil věkovou hranici pro účast na hazardních hrách z 21 let právě na 18.
Fungují zde dva orgány, které zodpovídají na herní průmysl. Jedná se o PMU
(Puri Mutuel Urbain) a FDJ (Française des Jeux). PMU má na starosti dostihy a FDJ
sportovní sázky a loterie. V obou případech se jedná o státní instituce. V roce 2010 byl
zlegalizován také online gambling. (European Conference on Gambling)
Výherní hrací přístroje mohou být ve Francii umístěny a provozovány pouze v
kasinech. Kasina přitom mohou být založena výhradně v turistických či lázeňských
městech. Založení herny, jež není kasinem a je zároveň volně přístupná veřejnosti, je
postižitelné na základě čl. L324-1 francouzského zákona o vnitřní bezpečnosti. Zástupci
provozovatelů hazardních her se pokusili o změnu zákona, který se týká absolutního
zákazu herních automatů mimo prostory kasin. Návrhy byly vždy zamítnuty
ministerstvem vnitra. Ovšem hazardní hry jsou povoleny na poutích. (ŠIMKOVÁ, 2011,
s 5 - 9)
Absolutní zákaz herních automatů mimo kasina ztratil svoje opodstatnění ve
chvíli, kdy bylo zlegalizováno hraní hazardních her online. Mimo to francouzská policie
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odhaduje, že se ve státě nachází až 6000 herních automatů i přes zákaz vlády.
Nelegální činnost je tak příčinou daňových ztrát a zvýšené kriminality. (ŠIMKOVÁ, 2015)
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8. Závěr
Předkládaný výzkumný projekt přinesl dle našeho přesvědčení mnoho
zajímavých a užitečných zjištění, podnětů a zkušeností. Podařilo se nám popsat svět
heren ve východních Čechách, do jisté míry pochopit jeho zákonitosti a fungování,
poznat prvky a kontexty životního způsobu hráčů, nepsaná pravidla a modely chování.
Věříme, že na základě předložených informací, se bude terénním pracovníků
lépe pohybovat a komunikovat v tomto specifickém světě.
Díky získaným informacím jsme došli k přesvědčení, že v regionálních
programech, podobných programům Laxus z.ú, je dobré práci na poli hazardního hraní
zaměřovat na jednotlivce. Jako klíčový nástroj vnímáme kontaktní práci, kterou je za
určitých podmínek možno vykonávat přímo v prostorech heren a kasin. Podařilo se
nám navrhnout systém realizovatelných intervencí. Uvědomili jsme si zároveň značnou
potřebu nárůstu kapacit terénního programu pro jeho případnou realizaci.
Během realizace projektu jsme byli svědky prvotních dopadů nové legislativy a
vytvořili jsme si k ní ambivalentní postoj. Oceňujeme postupně zaváděné systémové
prvky harm reduction, zároveň si však uvědomujeme, že závazek provozovatelů k
prevenci a informovanosti je minimální a možnost pobytu terénních sociálních
pracovníků v herně může být ztížena právě z důvodů přímých i nepřímých dopadů nové
legislativy. Důležitým sekundárním efektem provedeného výzkumu je získaná
schopnost terénních pracovníků Laxus z.ú., kteří se na výzkumu podíleli, pohybovat se
v herním prostředí.
V širším kontextu se nám osvědčilo používání sociálně antropologického
přístupu ke zkoumání podobné problematiky. Dostalo se nám ještě silnějšího
přesvědčení v tom, že je nutné i nadále využívat data získané činnosti sociálněpreventivních programu k analýzám a praktickému výzkumu.
Výzkum, který jsme realizovali, trval déle než dva roky, a pro mnohé členy
výzkumného týmu se stal tak trochu součástí jejich života. Přinesl nám zajímavé
zkušenosti a obohatil nás po stránce osobní i profesní. Výzkum je však v tuto chvílí u
konce, jakožto i tato zpráva z realizace. Všem čtenářům děkujeme za jejich zájem a čas.
Doufáme, že výstupy naší práce budou užitečné jak pro naši organizaci, tak i pro kolegy
v oboru.
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Příloha 1

Doporučené schéma rozhovoru
s hazardním hráčem v ambulantní
léčbě
Úvod
„Už nikdy mne neříkejte Aurelito, od dnešního dne jsem plukovník Aureliáno Buendia“
Gabriel Garsía Márquez
Hlavním cílem úvodní fáze je získat informátora na svou stranu, povýšit ho do role
experta, dát mu najevo, že jím poskytnuté informace jsou pro nás užitečné a coby
odborník na svou situaci má náš respekt. Jeho životní cestu, rozhodnutí a postoje coby
tazatelé nesoudíme. Pro to je dle nás důležité, abychom informátorům nejprve jasně a
stručně vysvětlili záměr našeho výzkumu a aby tedy naše role coby výzkumníka byla
přiznaná.
Co nás především zajímá je to, jak se hraje - jak žijí a přemýšlí aktivní hráči, jak funguje
svět, ve kterém hra probíhá. Proč nás zajímá popis herního světa? Jednoduše
předpokládáme, že je sám o sobě pozoruhodný a zaslouží popis. Rovněž
předpokládáme, že teprve pokud budeme tomuto světu lépe rozumět a budeme tedy
schopni interpretovat, jak samotné přirozené prostředí ovlivňuje hráčství, budeme
pak schopni navrhnout opatření, která hráčům pomůžou hrát bezpečněji, nebo zmírnit
problémy, které v souvislosti s hraním můžou nastat.
Doporučujeme úvodní fázi též využít k možnému redefinování rolí terapeut-klient na
badatel - informátor. Nezbytné je ujištění o anonymitě – rozhovor bude řádně
anonymizován, využit pouze k účelům výzkumu. Je nutné domluvit se na záznamu –
souhlas s nahráváním na diktafon stačí ústně v nahrávce.

Oblasti rozhovoru
Způsob vedení rozhovoru a doporučené otázky k oblastem rozhovoru
Doporučená délka rozhovoru je 60 minut. Míru strukturování rozhovoru nechaváme na
tazateli - doporučené otázky nemusí byt využité v plném rozsahu. Všichni tazatelé
budou proškoleni a je jim dobře znám cíl výzkumu. Je tedy možné rozhovor vést volně
a otázky pokládat s ohledem na to, jaké informace poskytuje samotný klient. Otázky
budou kladeny s ohledem na jazykové a kognitivní schopnosti informátora tak, aby mu
byli srozumitelné, ale nebyl změněn význam. Níže uvádíme doporučené otázky
k různým oblastem

Ad Ф (jak se dostal k léčbě):






Jak jste se dozvěděl o programu ambulantní léčby?
Co bylo impulsem k zahájení poradenství/terapie ?
Jak to teď vypadá s vaším hraním?
Co jste musel změnit ve vašem životě, zvycích, denních postupech?
Jak dlouho jste hrál?
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Jak dlouho léčba/terapie trvá?
Kdo nebo co mělo vliv na Vaše rozhodnutí zahájit léčbu/terapii?
Myslíte si, že jste mohl ambulantí léčbu zahájit dříve? Co by se muselo stát,aby
k tomu došlo?

Jak byste musel žít a hrát, aby nebylo potřeba zahájit léčbu/terapii?

Vzpomeňte na první konzultaci a den před ní - na co jste myslel?

Jaké pro Vás bylo učinit rozhodnutí nastoupit léčbu/terapii?

Ad Ы (Jak žije a hraje hráč?)

















Co se dá vlastně všechno v herně hrát?
Co jste hrál Vy?
Do jakých jste chodil heren? (Typy heren, pravidelně některá? Proč?)
S kým jste chodil hrát?
Můžete popsat, jak vypadala taková „typická“ návštěva herny?
Jakou jste měl strategii hraní?
Měl jste nějaký osvědčený postup? Jaký?
Měl jste nějaké rituály, které se Vám zdají, že můžou pomoci k výhře? Jaké?
Jak jste se vůbec dostal k hraní?
S jakou představou výhry jste šel do herny? O jaké výhře jste snil?
Je možné toto (viz předchozí otázka) vyhrát v herně?
Co ovlivňovalo délku Vašeho pobytu v herně?
Kolik jste tam strávil času?
Jaký finanční obnos jste obvykle během jedné návštěvy „protočil“?
Jakou nejmenší částku jste obvykle vybíral?
Poznáte hráče, když ho potkáte mimo hernu? Jak? (pozn. třeba podle mluvy
atd.)
 Jak reagujete, když potkáte člověka, kterého znáte z herny (pouze z herny, není
to váš známý) mimo prostředí herny?
 Jak reagujete, když potkáte personál herny mimo prostředí herny?
 Kolik jste nejvíc vyhrál?
 Proč jste chodil hrát?
 Kdo z vašeho okolí věděl, že hrajete?

Ad Ю (jaký je svět heren)
o
o
o
o
o
o

Jací lidé chodí do herny?
Je někdo, na koho ostatní koukají s obdivem nebo respektem?
Je někdo, kdo je spíše k smíchu, nebo trapný?
Vadil Vám nějaký typ lidí, co tam chodí?
S kým se v herně běžně dáte do řeči?
Kdo je pravý hráč?
 Co pro Vás znamenala osoba personálu v herně?
 Co bych musel/a znát, vědět, umět, abych mohl hrát?
 Popište na základě Vašich zkušeností, jaké prostředí v herně je a řekněte, jaké z Vašeho
tehdejšího pohledu by mělo být, aby se Vám tam líbilo?
 V průběhu našeho výzkumu jsme si všimli, že spousta heren má fantastickocestovatelské názvy (Eden, Havaj, Excalibur, Valhala, Galaxie, Stardust, Las Vegas,
Rio, apod.). Proč myslíte?
 Hodně se teď mluví o online hraní. Tvrdí se, že nakonec lidi z heren budou hrát jen online? Souhlasíte s takovým tvrzením? Proč? Proč ne?

Ц (Možnosti kontaktů a intervencí)
- V době kde jste hrál a nechtěl s tím přestat, měl jste někdy potřebu kontaktu s někým, kdo
nehraje, ale s kým by se dalo o hraní jen tak pohovořit?
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- Napadá Vás nějaký způsob, jak nejlépe by Vás někdo v té době mohl kontaktovat s takovou
nabídkou?
V době aktivního hraní - jak byste reagoval na následující situace:
 Oslovení v herně člověkem, který by Vám představil tipy jak hrát bezpečněji
nebo nabídl možnost poradenství?
 Na baru (stolku, u automatu atd.) by byl k dispozici leták nabízející strategii
bezpečnějšího hraní a možnost poradenství?
 Rozhovor o hraní s terénním pracovníkem, který Vás oslovil venku ve městě?
 Upřímný rozhovor od někoho z personálu o tom, že možná už Vám to hrání přerůstá
přes hlavu?
 Představte si, že ve Vaší oblíbené herně u jednoho ze stolku by se objevila cedulka
„Poradíme jak hrát bezpečněji“ a seděla by tam dvojice takových pracovníků, jak potkáváte
teď zde. Jak byste reagoval? Za jakých okolností byste šel k onomu stolku?
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Příloha 2

Hloubkový rozhovor s hráčem – návod
Pečlivě zvažte místo rozhovoru na základě následujících parametrů:
 Soukromí, bezpečnost, anonymita, jen přiměřený ruch,
Rozhovor provádíme v neutrálním modu – dáváme pozor na ton hlasu, formulace
i neverbální projevy. Posloucháme, doptáváme se – nikdy nehodnotíme! Jsme v roli žáků.
Zajímá nás svět hráčů, vyhýbáme se hodnocení hraní jako problému! Otázky musí být otevřené
(když to jde), neutrální a jasné. Zásadním při pokládáním otázek je co nejvíce redukovat
vnucování odpovědi již samotnou formulací otázky. Při rozhovoru nesmí docházet k tomu, aby
tazatel pokládal více otázek najednou.
Pamatujme na transakční analýzu - na rozdíl od asertivního kontaktování může se zde
výzkumník ocitnout v roli dítěte. Pokud se to stane - za cenu získání informací se tomu
nebraňte. Buďte však raději „poslušným dítětem“. Nikdy se nesmíte dostat do role „rodič“.
Rozhovor může otevřít velice závažná témata s odpovídající emoční reakcí hráče. Buďte na to
připravení * (okénko Krizové intervence). Rozhovor můžete v takovémto případě i předčasně
ukončit. Avšak ohraničte nezbytnou pomoc krizovou intervencí a maximálně odkazem na
Ambulanci Laxus. Zůstávejte, co nejvíc to jde, v roli výzkumníka.
Pokud hráč při rozhovoru konzumuje alkohol, zkuste se dohodnout na rozumné konzumaci.
Dohodněte časový rámec. Na rozhovor je potřeba minimálně hodina a půl.
Nebojte se se doptávat

Scénář rozhovoru:
Úvod – představení a vysvětlení účelu rozhovoru, potažmo výzkumu. Zdůraznění anonymity
(vše řečené zůstává tady, pokud se jedná o někoho, koho znáte, je nutné ujistit, že rozhovor se
nedostane ani mezi vaše společné známé) dobrovolnosti (vysvětlit). Souhlas s audiozáznamem.
V případě nesouhlasu rozhovor rušte, ve výjimečných případech kontaktujte koordinátora
výzkumu, nebo vedoucího programu. Diktafon používejte tak, aby na něj
informátor zapomněl například ho nedávejte na stůl mezi vámi. V průběhu celého rozhovoru
sledujte specifické výrazy, slova (argot, sociolekt ) doptávejte se na jejich význam, kontext
užívání apod. Níže uvedené schéma rozhovoru je "pouze" návod, za dodržení principů vedení
kvalitativního rozhovoru můžete být v rozhovoru kreativní...
Warm up – rozehřívající otázky typu:
 Co se dá vlastně všechno v herně hrát? Co hraješ ty?
 A co online?
 Jak se liší online hraní a herna?
Main interview - hlavní otázky:
 Do jakých chodíš heren? typy heren, pravidelně některá? proč.
 S kým chodíš hrát?
 Můžeš popsat, jak vypadá taková „typická“ návštěva herny?
 Jakou máš strategii hraní? Máš nějaké osvědčené postupy jak neprohrávat? Máš
nějaké rituály, který se ti zdají že můžou pomoc k výhře? Jaké?
 Můžeš mi zkusit v pár větách říct proč chodíš hrát? co tě motivuje? S jakou představou
výhry do herny jdeš? O jaké výhře sníš? Jde to vyhrát v herně?
 Co ovlivňuje délku tvého pobytu v herně? Kolik tam strávíš času průměrně?
 Co ovlivňuje frekvenci hraní? Kdy si hrál naposledy? Jak často teda vůbec hraješ?
 Za kolik peněz během jedné návštěvy hraješ? Jaká nejmenší částka se dá vybrat? Jakou
nejmenší částku tak vybíráš?
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Co děláš když prohraješ všechnu hotovost kterou sebou máš?
Jaké to je, když prohraješ? Jak se cítíš?
Co po tom děláš?
Jaké to je, když vyhraješ? Jak se cítíš?
Co po tom děláš?
Jací lidé chodí do herny? Je někdo na koho ostatní koukají s obdivem
nebo respektem?Je někdo terčem posměchu či opovržení? "Vadí" ti nějaký typ lidí co tam
chodí?
 S kým se v herně běžně dáš do řeči, pokud někdo takový je?
 Poznáš hráče, když ho potkáš mimo hernu? Jak?
 Kdo ví o tom, že chodíš hrát?
 Mluvil si někdy s někým o hraní?
 Jak reaguješ, když potkáš mimo hernu personál nebo někoho kdo taky chodí hrát?
 Kdo je pravý hráč?
 Kdo je problémový hráč?
 Co musím znát, vědět, umět abych mohl hrát?
 Jak si se vůbec dostal k hraní?
Vychlazení – cool off
 Jak se tě dotkla nová legislativa?
 Sociolekt, aneb jak se říká věcem, lidem, hráčům a čemukoliv v prostředí herny
Závěr – poděkování za rozhovor, ujištění o anonymitě,
.
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Příloha 3

Metodická doporučení pro asertivní kontaktování hráčů v přirozeném prostředí
Obecný cíl:
Otestovat možnosti kontaktní práce v prostředí heren
Sebrat etnografická data (aneb "jak se dneska hraje")
Konkrétní cíle:
 kontaktovat aktivního hráče v prostředí herny
 provést s ním výzkumný rozhovor
 získat hráče pro provedení hloubkového rozhovoru
Herny jsou pro nás nové prostředí, budou zde vznikat pochybnosti apod. tedy vztahovat své
konkrétní kroky k naplnění cílů může byt dobrou pomůckou.
Východiska:
Lewinová teorie pole.
Týká se především pobytu v herně před, nebo mezi, kontakty. Doporučujeme například článek
M. Zahradníka „Já v poli“ v antologii ČAS. Velmi zjednodušeně je to o tom do jaké míry budete
v herně „rušivým elementem“ - měli byste míru rušivosti pečlivě designovat, tak aby byla ku
prospěchu věci.
Transakční analýza.
Při verbální a neverbální komunikaci vycházejte z premisy „já jsem OK, ty jsi OK“. Naučili jsme
se používat věty jako „klient je expertem“ jednáme s ním „partnersky“. Co to ve skutečností
znamená? Klient se skutečně vyzná v prostředí, kde jste nováčkem, umí se v něm pohybovat,
zná jeho psaná a nepsaná pravidla, má spoustu technických znalosti (například různé
typy hracích přístrojů), prošel určitou životní zkušeností (nesuďme, jak a zda vůbec je zúročil),
vyvinul určité strategie hraní (nesuďme, zda jsou sebeklamem), má určité postavení ve své
komunitě, zná lidi a lidi znají jej. Pokud o část tohoto kapitálu je
ochotný se s námi podělit, rozhodně zaslouží náš vděk a respekt.
Zároveň si pamatujete, že i Vy „jste OK“, váš zájem je autentický, děláte to pro dobrý a
srozumitelný cíl, jste dobrý posluchač a taky něco víte o rizikovém chování, případně se
svolením klienta umíte i na místě poradit. Jste na místě legitimně se svolením provozovatele a
stojí za vámi silná organizace.
Motivační rozhovory.
Vždy zkuste umístit klienta na kolo změny, pomůže Vám to při vedení rozhovoru.
Pravděpodobně větší část klientů bude ve fázi před rozhodováním, ale potkáte i lidí
v ambivalentní fázi a také v relapsu. Naše předchozí skutečnosti ukazují, že do konce
možná potkáte i lidi ve fázi udržování změny. Při rozhovoru využívejte reflektivního
respektujícího naslouchání, nebojte se věty klienta opakovat, shrnout či zesílit, čímž se doptáte
na podrobností. Pokud dojde na to, že se Vám bude zdát na místě vystoupit z roli výzkumníka a
poskytnou odbornou radu – vždy získejte svolení klienta.
Průběh kontaktování (konspektivně)
1. Seznámení s prostředím (případně obsluhou). Vyberte si místo, dejte nějaký nealko
drink, projděte se na WC, obhlédněte prostory, pokud jste kuřák běžte i ven na cigaretu, ve
vhodnou chvíli představte se obsluze, oznámíte, že jste tam se svolením majitele. Obsluha
má být vaším spojencem, pokud bude příležitost, věnujte se jí, vysvětlete, co chcete,
zkuste i jestli vám nějaký kontakt nezprostředkuje. Taky nějaký čas stravte v klidu, jako
součást interiéru. Pro návštěvníky zkuste byt přítomným a viditelným, ale neiritujícím
prvkem.
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2. Oslovení. Využijte zkušenost z terénu. Vybírejte osoby a vhodnou situaci.
Začínejte přirozeně , vysvětlete, co děláte, požádejte o pomoc, operujte dle potřeby se
záznamovým archem. Je pro nás velice důležité evidovat počty oslovených včetně
odmítnutí a pokud se Vám daří doptávejte se i na důvod odmítnutí, registrujte, co vám
bude řečeno „mimo zápis“. Neoperujte zkušeností v drogových službách, alespoň ne při
oslovení a ne v začátcích rozhovorů. Vyprávějte o projektu a o výzkumu – chceme vědět
„jak se dnes hraje“.
3. Rozhovor Míra hloubky rozhovoru je na Vás. Nicméně nenechávejte otázky
proklouznout, pokud informátor nebude chtít je to v pořádku, ale otázka má vyznít.
Nebojte se doptávat. Pokud informátor se rozmluví, nechte ho mluvit. Pečlivě registrujte
nejenom odpovědi ale i reakce, včetně neverbálních.
Pečlivě zvažujte, zda požádat o opakovaný kontakt a hloubkový rozhovor.
Při rozhovoru si dělejte poznámky (pokud jste ve dvou, poznámky dělá i ten druhý,
rozhovor však vede jeden)Po ukončení rozhovoru běžte ven, například do auta a
okamžitě nahrajte na diktafon vaše postřehy
4. Případná intervence Jenom výjimečně, se svolením informátora, nesnažte se vyřešit
vše na místě, raději domlouvejte další kontakt
5. Report Podrobný, na základě audiozáznamu a poznámek. Zajímá nás celý váš pobyt
v herně. Rozhovor je samostatnou přílohou.

Schéma rozhovoru:
Chodíte pravidelně do této herny? Proč?
Jakou hru nejčastěji hrajete? Proč?
Hrajete i online? Proč? Proč ne?
Chodíte sem vyloženě jen kvůli hře, nebo i z jiného důvodu? Z jakého?
Kolik jste nejvíc vyhrál?
Když vyhrajete, zůstáváte v herně nebo odcházíte? Proč?
A kolik jste nejvíc prohrál?
A když prohrajete, zůstáváte v herně nebo odcházíte? Proč?
Chodíte někdy posedět do herny, aniž byste hrál? Proč? Proč ne?
Chodíte hrát sám? Proč, případně teda s kým a proč?
Bavíte se s personálem herny? Kdy? Proč? Proč ne?
Bavíte se s ostatními hráči? Kdy? Proč? Proč ne?
Když třeba ve městě narazíte náhodně na někoho z personálu nebo hráčů pozdravíte se?
Jak často vůbec hrajete?
Má Vaše hraní spojitost s užitím alkoholu nebo drog?
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Příloha 4

Seznam navštívených obcí a počet heren
Seznam obcí

Počet navštívených provozoven

Pardubice
Hradec Králové
Trutnov
Nachod
Ústí n.O.
Rychnov nad
Kněžnou
Svitavy
Nový Bydžov
Česká Třebová
Jaroměř
Hlinsko
Choceň
Dvůr Králové nad
Labem
Vrchlabí
Chlumec nad
Cidlinou
Hronov
Hořice
Žamberk
Chrudím
Polička
Moravská Třebová
Heřmanův Městec
Police nad Metují
Letohrad
Úpice
Přelouč
Jičín
Vrchlabí
Vysoké Mýto
Lázně Bělohrad
Česká Skalice
Špindlerův mlýn
Jablonné
Borohradek
Lázně Bohdaneč
Nechanice
Sobotka
Nové město n.M.
Stará Paka

23
20
13
8
8
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Opočno
Mlade Buky
Svoboda n.U.
Rudoltice
Chvaletice
Meziměstí
Hostinné

Celkem 46 obcí

1
1
1
1
1
1
1

186 heren
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Příloha 5

Strukturovaný rozhovor pro asertivní kontakt
Hazardní hraní – řízený strukturovaný rozhovor
Gender:
Věk:
Otázka 1. Jaký typ hazardu nejčastěji hrajete?
Otázka 2. Jak často hrajete hazardní hry?
Otázka 3. S jakým největším finančním obnosem jste během jednoho dne hrál/a?
Otázka 4. Když prohrajete, vracíte se do herny, abyste se pokusil/a vyhrát peníze zpátky?
Otázka 5. Lhal/a jste někdy někomu blízkému o tom, že jste hrál/a?
Otázka 6. Chodíte hrát sám/a nebo s kamarády?
Otázka 7. Chodíte pravidelně do stejné herny?
Otázka 8. Když hrajete, chodíte během dne do různých heren?
Otázka 9. Bavíte se při hraní s ostatními hráči?
Otázka 10. Bavíte se při návštěvě herny s obsluhou?
Otázka 11. Chodíte někdy do herny posedět, aniž byste hráli?
Otázka 12. Má Vaše hraní spojitost s užitím drog, nebo vaše hraní na užití drogy nezávisí?
Otázka 13. Má vaše hraní spojitost s alkoholem, nebo vaše hraní na konzumaci alkoholu
nezávisí?
Otázka 14. Zůstáváte po hře v herně, když vyhrajete?
Otázka 15. Zůstáváte po hře v herně, když prohrajete?
Otázka 16. Jak reagujete na vyrušení při hře?
Pokud bylo zodpovězeno na otázky 4. a 5. ANO pak následuje Otázka 17.
Otázka 17. Byl/a byste ochoten promluvit si o hraní s našimi kolegy trochu podrobněji?
Pokud ANO – tak vyplnit tel.číslo :
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Příloha 6

Leták pro bezpečnější hru – náhled
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Příloha 7

Ukázka 1 – pozorování herny Pardubice, Přelouč
Herna Y, Dubina, Pardubice.
V interiéru se od poslední návštěvy nic nezměnilo, proto jsme si vybrali stoleček
s barovými židlemi přímo u vchodu do hrací části provozovny. V době našeho
příchodu Byli v herně dva Romové jeden cca 35 let a druhý cca 50. Oba byli
oblečení spíše hezky, podle trendů. Džíny a mikiny, džínové bundy, ten starší
měl svítivě oranžové boty Nike. Byli upravení, evidentně žádné sociální
případy. Jelikož se dá jít na záchody jak lokálem tak přes hernu, kde mají hráči
svůj vchod, prošel jsem kolem nich. Byli ostražití a ohlíželi se po mě, když jsem
přešel kolem. Mezi sebou se bavili tiše a byli oba u jednoho automatu. Po chvíli
vyšli ven, ale zase se vrátili, cca během asi pěti minut. Během našeho sezení
v herně toto opakovali asi pětkrát. Vždycky něco nesli v ruce, zabalené v igelitu,
takže nešlo moc poznat, co to je. Podle tvaru balíčku by se mohlo jednat o
peníze, ale s určitostí to tvrdit nemůžeme. Nicméně nevypadali nijak ovlivněně a
to ani alkoholem ani jinými drogami. Jak již bylo napsáno byli dost ostražití a ke
konci už po nás koukali dost podezíravě. Když šla Eva přes hrací prostor na
záchod kolem nich, jeden se jí mírně postavil do cesty a jakoby náhodou do ní
drcnul ramenem. Nic neříkal, jen se podíval. Za dobu, co hráli, vystřídali asi pět
nebo šest automatů, vždycky byli u jednoho oba. Hrál spíš ten starší, mladší
spíš přihlížel. Potom přišel do herny jakýsi servisman na ruletu, která je vzadu
hracího prostoru. Měl notebook, který připojil k hracímu zařízení a něco tam
kutil. Oba Romové se s ním hned dali do řeči, co si ale povídali, nebylo slyšet.
Jejich rozhovor trval asi pět minut, podle výrazu tváří se nesl v neutrálním
duchu. Servisák je ani nevyháněl, ani se nimi nevybavoval víc, než bylo nutné.
Naše hypotéza je, že hráči chtěli zkusit zjistit o stroji nějaké informace,
použitelné k posílení šance na výhru. Když servisák odešel, vrátili se opět
k automatům a o ruletu se již nezajímali. Přišli tam také dva mladíci cca 25-27
let. Oblečení ve značkových věcech. Vypadali naprosto střízlivě a šli rovnou do
hracího prostoru. Tam si sedli k ruletě, kde strávili přibližně půl hodiny. Stejně
jak přišli tak zase odešli. Jelikož byla ruleta uklizena v koutě úplně na druhém
konci herny, moc jsme toho neodpozorovali. Co mě zaujalo, že ti kluci spolu
skoro vůbec nemluvili, a tvářili se oba dost zasmušile, i když přicházeli, i když
odcházeli. Jinak byl v podniku klid, u stolečků v „restaurační“ části seděly dvě
ženy cca 45 let u kávy a vína a povídali si. Na baru seděli nějací štamgasti a
povídali si se servírkou, která byla fajn a ochotná. Potom tam přišel pan
Cyklista, kterého jsme viděli už při první návštěvě. Dal si jedno pivo a zase
odešel. Vedle nás si sedl pár, cca. 30 letých lidí povídali si, on pil pivo ona víno.
Ceny v podniku jsou přátelské, za tři hodiny pozorování jsme zde ve dvou
nechali cca 250 korun a měli jsme nealko nápoje a každý jednu pizzu, kterou
zde rozmrazují v mikrovlnce, a ač se tvářila jako normální pizza, byla chuti
nevalné. Celkově tam vládl dost klid a pohoda.
Herna X, Přelouč
Při našem příchodu do Herny jsme si hned sedli přímo doprostřed volného
prostoru, kdy jeden z nás viděl do jedné hrací místnosti a druhý měl výhled do
druhé hrací části, navíc jsme seděli u televize, takže jsme vypadali jako běžný
pár, který přišel na drink, a nepůsobili nijak rušivě. V herně nebyl nikdo jiný než
my a hráči. Zpočátku kolem nás chodili a podezíravě si nás měřili pohledy, ale
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po cca půl hodině si na nás zvykli a už se o nás nezajímali. Nejdříve obsazovali
některé z úctyhodného počtu automatů čtyři muži ve věkovém rozmezí mezi 30
a 50 lety. Byli poněkud sešlého vzezření, jednoho jsem znal z terénu.
Přecházeli mezi automaty, vždycky to chvíli zkoušeli a pak šli zase k jinému. U
toho se poměrně družně bavili. Působilo ta jako parta chlapíků na rybách. „Tak
co, jak dneska dává?“. „Ále, minule to bylo lepší, dneska se mu nějak nechce.“
Všichni byli evidentně pod vlivem alkoholu a někteří pili pivo. Nehráli však
dlouho, zřejmě došly peníze a tak se dva z nich asi po půlhodině rozloučili a
odešli. Hned nato přišla parta Romů čtyři muži a jedna žena. Muži byli
v rozmezí
35-50
let
žena
cca
30.
Obsadili
dva
automaty,
dva hráli zbytek koukal. Celkem se u toho ale střídali a každý si zahrál. Drželi
se jen těch dvou automatů s dotykovým displayem. Celkem se jim dařilo a
obsluha jim chodila často vybírat. Byli u toho klidní, ale bavili se romsky, takže
jsme nerozuměli, co si povídají. Jeden z nich elegán v bílém svetříku a
špičatých botách čas od času přešel do druhé herní zóny a vypadalo to, jakoby
kontroloval, jestli tam někdo hraje. Muž známý z terénu s ním prohodil několik
slov, šlo spíš o zdvořilostní fráze. Jeho parťák, který měl vizáž Iggyho Popa dál
točil různé automaty v této části herny. Náš známý z terénu se díval na televizi a
pil pivo. Výše popsané rotace hráčů po prostoru herny se s malými obměnami
točily celou dobu, co jsme v herně byli. U skupinky Romů, hrála docela dlouho i
žena a nikdo jí do hraní nemluvil. Pak ještě přišel muž cca 50 let lehce
prošedivělý s delšími vlasy s malým mopslíkem. Muž byl oblečen sportovně, měl
džíny kecky a vestu, typická střední třída. Na baru si rozměnil peníze a zmizel
v uzavřenější části herny i se psem. Ten se zdržel cca dvacet minut a zase šel.
Celou dobu hrál. Když odcházel, u obsluhy si nic nevybíral, takže to vypadalo
na neúspěch. Netvářil se ale nijak jinak, než když přišel. Na odchodu se
musel protlačit skupinkou Romů, kteří si zrovna povídali s naším známým
z terénu na baru. Koukali na něj, on klopil zrak a snažil se prosmýknout
a zmizet odtamtud co nejdřív. Celé to působilo, že procházka se psem je
zastírací manévr aby si mohl jít zahrát. Ještě jiný muž vypadal jako by si
odskočil od večerní televize na pár her. Ten byl ještě trochu starší a choval se
stejně. Mlčky přišel, polohlasem se dohodl se servírkou na rozměnění peněz a
šel do otevřenější části herny zkusit štěstí. Již dříve zmíněný romský elegán
v bílém svetru ho šel zkouknout. Nijak ho neotravoval ani u něj nebyl dlouho,
ale šel se podívat, jak hraje. Za celou dobu našeho pozorování přišel do herny
jenom jeden člověk, který nehrál. Ten se díval na televizi a pil pivo. Za zmínku
stojí ještě jeden sázkař, který si v terminálu Synot tipu vsadil a pak odešel.
Při první návštěvě herny cca v 19:00 nebyl v herně téměř nikdo, při pozorovací
návštěvě cca 20:00 – 23:00 bylo v herně podstatně živěji. Celkově se
v herně prostřídaly tři typy hráčů. Prvním typem byli hráči s vizuálně slabším
sociálním statutem, kteří spíše zkoušeli štěstí u různých automatů, ale finance
jim nedovolovaly se do hry řádně zabrat. Bez výjimky konzumovali alkohol.
Také působili, že zde v podstatě zabíjejí čas. Druhý typ bych popsal jako
systematicky pracující skupinu, která v podstatě zkoušela jen dva automaty po
delší dobu, kdy se u nich střídali všichni členové skupiny. To byli Romové,
jejichž vzhled byl podstatně civilnější až společenský. Ti pili nealkoholické
nápoje. Třetí typ hráčů byl z řad civilního majoritního obyvatelstva. Ti jen přišli
zkusit štěstí a zase odešli. Prostředí herny pro ně nebylo v podstatě
nijak zajímavé aby tam setrvali i mimo hru.
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Příloha 8

Ukázka č. 2 – Rozhovor s hráčem, část přepisu
Hloubkový rozhovor s hráčem
Žena, 27 let, okr. Náchod
P – tazatel
K – informátor
….
K: e-e. Spíš chodím do tý herny většinou… Jako online jsem takhle hrála, ale to už
je dýl. To už je… to jsem ještě bydlela v Praze a to už je… třeba čtyry roky. Když
dostanu peníze do ruky, tak jdu do herny.
P: Jo. A kolik tam tak hodíš?
K: Většinou tak tisíc korun většinou.
P: Aha, radši jdeš hrát s tisícovkou, než abys hrála třeba za dvě stovky…
K: Jo, to taky jo, určitě. Kolikrát už se mi stalo, že jse si šla půjčit třeba dvě kila, abych
si mohla zahrát.
P: Takže si i půjčuješ někdy, abys mohla jít hrát?
K: Jo.
P: Jo. Hm. A kolik třeba, když vyhraješ nějaký peníze, kolik vybíráš potom?
K: No jak kdy, stalo se mi třeba, že jsem vyhrála z dvacky dvě kila, takže jsem je
vybrala hneda, ale pak když tam hodíš dvěstě korun a vyhraješ litra, tak chceš víc a pak
najednou nemáš nic.
P: Jo, hm, jo.
K: Čím víc tam hodíš… … a vyhraješ třeba tisícovku, tak ti je to pořád málo
P: Jo, takže když tam hodíš dvě stovky, tak už to je dost peněz
K: Jo
P: ti to připadá blbý, aby sis šla vybrat tisícovku
K: Hm, jo
P: A má to nějaký pravidla, to vybírání peněz, nebo…
K: Néé
P: prostě to
K: To záleží na tý situaci, jakou zrovna mám, finanční
P: Jo, aha. A je třeba… když si vybíráš peníze, máš to třeba tak, že bys nešla vybrat
určitou částku? Že bys třeba nešla vybrat míň než pětikilo?
K: Ne, to ne.
P: aha, takže vybíráš i míň peněz…
K: Jo, jak jsem říkala, třeba jsem vybrala dvě kila, z dvacky třeba… Pak záleží, kolik
máš ještě peněz u sebe a… jak dlouho ti zbývá, než budeš dávat další peníze… a tak
no.
P: Jo.
K: Pak většinou, když jsou prachy, tak prohraješ třeba litr, dvojku, trojku a je ti to
jedno.
P: Hm
K: Když máš další peníze a víš, že prostě nějak vyjdeš v tom dalším měsíci.
P: Jo. Takže… Jdeš do tý herny už s tím, že bys chtěla vyhrát nějakou částku?
K: Většinou když tam jdeš s tím, že chceš vyhrát, tak většinou jenom prohraješ.
P: Aha… takže s čím tam chodíš?
K: S tím, že nechci žádný prachy navíc
P: Jo, aha… že chceš jít zpátky…
K: že si chci jenom zahrát prostě
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P: Jo, že si chceš zahrát. Aha.
K: A když si chceš zahrát, tak ti to najednou přijde. Nečekáš, nechceš…. A ono to tam
je, tak si to vezmeš.
P: A myslíš na ty peníze spíš nebo na tu zábavu?
K: Jak kdy.
P: Jo. Aha… a když…
K: A když jsou peníze, tak myslím na tu zábavu…
P: Jo
K: Když nejsou, tak myslim na ty bankovky, no, takže… že by byly jen tak najednou z
ničeho nic.
P: Že by se ti ty peníze hodily, tak bys je chtěla vyhrát…
K: Přesně tak… ale většinou když na to myslíš, tak je nidky nevyhraješ.
P: Jo, hm. A máš nějaký triky na to, jak vyhrát? Nebo… jsou na to nějaký fígle?
K: Asi na to jsou fígle, ale já je moc neumím.
P: takže se ti to nedaří takže
K: Já většinou jenom koukám. Že koukám na to, jak hrajou ostatní a pak to hraju tak
podobně, no.
P: Takže to prostě odkoukáš od někoho, jo?
K: Přesně.
P: Hm. A máš třeba nějakou vysněnou částku, kterou bys chtěla vyhrát?
K: (radostně) No jo, chtěla bych vyhrát jackpot!
P: Chtěla bys jackpot?
K: Jooo!
P: Aha. A to je kolik?
K: To je jak kdy, to je… někdy máš desítku, někdy máš dvacet tisíc, jak kdy, no.
P: aha… A co by se stalo, kdybys vyhrála jackpot?
K: Já bych asi normálně jenom řvala, já bych asi normálně začala brečet.
P: Jo? A myslíš si, že to reálný vyhrát jackpot?
K: Jo, určitě.
P: A vidělas třeba někdy, že bys byla v herně a někdo by vyhrál?
K: Jo. Bylo to tak, že jsem tam hodila hromady peněz, přišel týpek, hodil tam pár korun
a vyhrál tři mega v automatu. Tak jsem byla naštvaná.
P: A když vyhraješ ty, tak…. Tak jaký to je?
K: Příjemný, určitě…. Ale většinou si říkám, že to vyhraju, ale stejně to hodím zpátky,
takže… si říkám, že to je najednu stranu zbytečný.
P: Aha… a tyhle pocity máš už při tom, když vyhraješ?
K: Hm…. Kolikrát jo.
P: Že vyhraješ peníze a říkáš si, že je tam stejně hodš zpátky a že…
K: (smutně) Jo…. … spíš většinou no.
P: Hm. Koliks nejvíc vyhrála?
K: Já asi dva tisíce sedmset nebo tři tisíce…. Přítel vyhrát třicet tisíc vlastně.
P: Hm.
K: Najednou…. Je to příjemný no…. Ale v závěru jsem stejně bez toho, ne, jsme to tam
naházeli. Jsme chodili den za dne, po litru třeba, takže to tam maj zas zpátky, že jo.
P: Jo, že jste ty peníze vzali…
K: Jo, zkoušeli jsme to, zkoušeli jsme štěstí a pak… se to většinou nevyplatí no.
P: A když vlastně říkáš, že takhle bereš ty peníze a házíš je tam zpátky tak chceš vyhrát
ještě jednou tolik nebo…?
K: já nevím…. To je tak, že… tak třeba jsem ráda za, za…. Třeba se mi už stalo hodně
krát, že jsem tam šla za dvacku nebo třeba se mi stalo…. Že jsem tam hodila stovku a
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vyhrála jsem dvanáct stovek, to jsem celý prohrála a pak jsem na naházela ještě celou
tisícovku svoji… do toho stejnýho automatu.
P: Hm
K: Jsem si vždycky…. Říkám lidem, že když tohle vidím, tak se jim směju, no. Prostě
když to tam nahážeš, už to nikdy nemůžeš vzdát.
P: No a dokážeš…
K: A ono podle mě to je tak, že pak nemáš nic, no.
P: A co to dělá ten pocit ty peníze mít a znova je tam naházet?
K: Chceš víc.
P: chceš víc vyhrát.
K: Chceš víc peněz.
P: A doufáš, že třeba padne ten jackpot a tak?
K: Jo. Protože víš, že kolikrát se to už stalo třeba. Noo… náhoda nebo štěstí nebo něco.
Prostě doufáš, že to budeš mít zrovna ty asi. Nebo já nevím. Já si to pak mě… mě to
úplně pohltí a pak, pak se probudím a ježiši, nemáš žádný peníze. Tak pak třeba někdo
na mě: hele seš v pohodě? Tak čumim prostě, jak umim.
P: Jakože u toho matu nevnímáš vůbec?
K: Asi ne no.
P: A pamatuješ si třeba to, jaks hrála?...
K: Jo, jojojo
P: …Jak to probíhalo?
K: Jo, to jo. Ale prostě když tam je… když za mnou přijde kámoš nebo třeba někdo a
říká neházej to tam, vždyť to je stejně píčovina, tak mu říkám, hele běž do prdele, to je
moje věc, víš co.
P: Takže když hraješ, tak nechceš, aby k tobě lidi chodili a něco ti říkali?
K: Ne. To mě dokáže akorát nasrat. Třeba když za mnou přijde třeba můj Vojta, tak mi
to nevadí, že jo. To mu řeknu… já si to tak to… a mluvíme o štěstí… ale když za
mnou choděj cizí lidi, tak je posílám hnedka do prdele.
P: A když prohraješ, tak jaký to je?
K: No pak mám úplně deprese
P: aha
K: Já úplně říkám ty vole teďka nemám prachy, jsem bez cigár a bez všeho, nemám co
kouřit, co jíst, nic. Tak chodím…. A říkám, tak jo, jsem takovej debil, že jsem prohrála
všechno, tak co mám dělat. Tak já jsem prohrála třeba i Vojtovy peníze, že jo… který
jsem měla od něj půjčený. No a co teď no, chodím, a co teď no. A je to takový smutný,
no.
P: A jak dlouho to… nebo, jak dlouho máš takovýhle stavy? Kdy ti to přijde jako líto?
K: No do tý doby než se z toho vyspim, no.
P: Aha, takže to zažíváš…
K: většinou to je jakoby, většinou to je jakoby když jsem na perníku a dám si áá pak
si du zahrát, pak prohraju a pak jsem ještě chvíli nandaná a pak du spát a pak mě to
třeba ještě pár dní mrzí a pak už jsou zase další peníze… jakože (nesrozumitelné) bez
těch peněz je to takový na hovno no.
P: Jo, takže ti uklidní, když se dostaneš nějaký způsobem k penězům
K: Hm… Jo.
P: A když přijdeš do herny… chodíš do tý stejný nebo máš třeba víc heren, kam
chodíš?
K: No tady jsou jenom dvě, takže…
P: Aha. A nejezdíš někam jinam hrát?
K: Né.
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P: Takže chodíš do obou… a jak to pak vypadá, když přijdeš do herny?
K: jdeš k tomu svýmu automatu, kde jsem vyhrála minule.
P: Jo, aha.
K: Jdeš za tím stejným, hraju tu stejnou hru
P: A tvoje cesta k tomu automatu, rozhlížíš se třeba po herně…
K: ne, vůbec
P: ….nebo pozdravíš třeba člověka, co je za barem
K: jo, to jo. Já si většinou rozměním. (nesrozumitelné) s těma penězma, koupim si
cigára…. Dycky když tam přijdu, tak si koupím co nejvíc můžu, protože většinou
zbytek prohraju.
P: Aha
…
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Příloha 9

Ukázka č. 3 – Rozhovor s klientem ambulance
Rozhovor z ambulance, klient č. 2
P = pracovník, K= klient
P: Já bych se potřeboval zeptat nejdřív, jak jste se dostal do programu ambulantní léčby? Co
Vás sem přivedlo?
K: No, tak závislost na automatech a s tím spojený problémy.
P: Co bylo motivací pro vás sem dorazit?
K: Tak nejdřív jsem se sám sháněl po něčem takovým na internetu, no a nakonec na
doporučení kamarádky.
P: Jo a bylo to tak, že se stal nějaký velký průšvih. Který vás přiměl k tomu, abyste tu pomoc
vyhledal?
K: Ano, dostal jsem se do finančních problémů.
P: Teď aktuálně to vypadá jak s vaším hraním, sázením?
K: No, jak dlouho sem docházím?
P: Já myslím, že od konce února.
K: Tak od konce února nehraju.
P: Takže zhruba dva měsíce bez sázení, hraní.
P: Mohl byste nějak popsat, jak vypadal váš den, když jste hrál a jak vypadá teď? Změnilo se to?
Vaše denní zvyky, rituály? Co jste třeba dělal, a neděláte a naopak.
K: No tak v těch hernách jsem svého času trávil hodně času a teď ten čas věnuju jiným věcem.
Začal jsem sportovat konečně a jiný věci, věnuju se teď škole, co dělám, víc práce dělám
samozřejmě, mám více času na přátelé.
P: Je něco, čemu se vyhýbáte, vyvarujete?
K: No, jako s tím spojený myslíte?
P: Jojo
K: Určitě nadměrné požívání alkoholu, tam by mohla být slabina. No a jinak teď s tím nemám
vyloženě problém s tím hráním, nějak že by mě to lákalo. Nechodím do heren no.
P: Kdo vás nejvíc inspiroval k tomu, abyste začal docházet sem?
K: Tak určitě rodina.
P: A byl velkej fakt, že jste prohrál ty peníze, který jste měl ošetřený?
K: Tak určitě no, určitě.
P: Co ještě?
K: no tak..
P: Ono se tomu říká – vyvolávající faktory pro docházení.
K: Tak hlavně pohled rodiny, určitý zklamání, který jsem v nich vyvolal. Taky pocit ze
sebe samotnýho. Byla tam potřeba udělat něco takovýho.
P: Že jste dělal něco, s čím jste nebyl spokojenej?
K: Tak.
P: Teď taková hypotetická otázka. Dalo by se začít docházet do té léčby sem dřív?
K: No asi ne, protože dřív jsem si neuvědomoval, že mám problém. To je jako když se poprvé
napijete alkoholu, tak vám taky nepřijde, že byste se měl jít hnedka léčit.
P: Dokážete si představit, že byste hrál a neměl potřebu tu léčbu vyhledat, že by to vlastně bylo
v pořádku pro vás?
K: No do tohodle průseru jo, top si člověk prostě neuvědomí. Finance jsou, tak si furt říkáte, ž
to máte pod kontrolou.
P: Že to jde, že to zvládnete.
K: Tak.
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P: Vybavíte si první den a noc předtím, než jste sem šel poprvé? Jaký jste měl pocity? Jestli jste
měl obavy, strach.
K: Tak nervózní jsem asi trošku byl. De facto jste byl pro mě cizí a před někým mluvit o svých
problémech to je trochu problém, ale člověk tak nějak cítí, že je to potřeba. Už ze zoufalství
nad sebou přemýšlíte.
P: Co ze sebou dělat?
K: Spíš už zkoušíte cokoliv.
P: A to rozhodnutí začít sem docházet bylo lehký? Těžký?
K: To bylo jednoznačný pro mě.
P: Jednoznačný? Jojo.
K: Protože jsem věděl, že sám si asi nepomůžu.
P: Jojo dobře. Prosím vás, teď se budeme věnovat tomu, co se děje v herně. Představte si, že já
jsem nikdy v herně nebyl, tak mi zkuste říct, co všechno se tam dá dělat. Co jste chodil hrát.
K: Přijdete tam, je to příjemný prostředí pro vás, je tam klid, příjemná obsluha, když tam
hrajete tak máte pití zdarma, většinou.
P: Takže nějaký benefity pro hráče?
K: Tak tak, abyste se cítil příjemně. Pak vyloženě to hraní, že vám to dává pocit adrenalinu.
Vytvoříte si tam prostě takovou svoji pohodičku, která je vám příjemná. Přitom shonu, co celý
dny máte, chodíte do práce, tak najednou přijdete do prostředí, kde je klid. Jsou na vás milí,
prostě pohodička.
P: To říkáte, jak kdyby to bylo v obýváku.
K: No ale ono to tak je, máte tam koberce, temný prostředí, teď to tam hezky bliká, je to tam
fajn prostě.
P: Jaký jste hrál hry? Měl jste nějakou oblíbenou? Nebo jste to střídal?
K: No, tak střídal no. V tom jednom terminálu počítačovým máte x her. Já jsem je de facto
postupně projížděl všechny. Jel jsem třeba pár otoček na jedný, pak jsem zvyšoval, ale vždycky
jsem točil. Není to jako ty starý automaty, že by tam bylo jedno a akorát šlo zvyšovat tu sázku.
P: Takže tam byl jeden terminál, kterej měl víc her.
K: Tak a to jsem ještě měnil ty terminály. V jednom jsem šel do plusu, tak jsem to vybral a šel
jsem do druhýho. A takhle jsem pokračoval.
P: Do jakých typů heren jste chodil? Měl jste nějakou oblíbenou?
K: Měl jsem takhle tři herny.
P: A to byly spíš takový lepší, horší herny nebo?
K: No spíše lepší.
P: Máte nějakou kategorizaci her?
K: No tím, že jsem pendloval mezi těma automatama, tak aby jich tam bylo hodně. Určitě jsem
si vyhradil i určitý typ, který mi vyhovoval. A třeba v tý jedný tam bylo těch automatů 20. No a
do tady těch to jsem chodil do kerfuru, tam jich bylo asi 80, pak jsem chodil ještě do jedný a to
bylo kvůli tomu, že to bylo blízko od domu. A tam byly jenom dva, ale to bylo třeba když jsem
měl málo času, tak jsem si jenom odskočil.
P: Je třeba nějaká, do které byste nešel, že víte, že to tam stojí za prd?
K: Hodně jsem koukal na to, jaký tam chodí lidi. Nebo jestli je tam plno a tak, hodně jsem tam
chodil za tím klidem. Spíš takový ty lepší jsem měl rád.
P: Chodil jste hrát s někým nebo sám?
K: Vždycky sám.
P: Dá se popsat typická návštěva herny ve vašem případě?
K: Jak to probíhalo?
P: Jojo.
K: Pořád stejně, přijdete, sednete k automatu, kafe si dáte.
P: Měl jste nějakou svou herní strategii?
K: Určitě.
P: Dá se to nějak popsat?
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K: Vždycky jsem začínal na těch malých částkách. A bylo to tak, že jakmile jsem se dostal 100,
200 do plusu, tak jsem to vybral a šel jsem do dalšího automatu. A až pak třeba, když tam
člověk sedí dýl, začne se nudit, dostane se do plusu, tak začne najíždět na větší částky., aby si
navýšil ten adrenalin. Nevím, těžko říct.
P: Měl jste nějaký rituály u té hry?
K: Ano, jak jsem vám říkal, že jsem projížděl na tom jednom automatu všechny ty hry, tak jsem
měl určitej počet otoček – dejme tomu deset a když mi to do těch deseti nic nedalo, tak jsem si
zapsal číslo tý hry a když jsem to objel dokola, tak jsem měl třeba 4-5 her, který mě nic nedali a
k těm jsem se vrátil a dal jsem tam třeba dalších deset otoček.
P: A teď se vrátím na začátek, jak jste se dostal k hraní?
K: Skrz kamarády. To jsem vlastně řekl blbost předtím. Ze začátku jsem vlastně chodil s někým,
takhle jsem se k tomu dostal a pak už jsem chodil sám, ale první popud byl skrz kamarády.
P: To byly ještě ty herny?
K: Ano, tenkrát to byly ještě ty klasický.
P: Když jste šel do herny, představoval jste si, že vyhrajete? Představil jste si tu výhru a co si za
ní třeba pořídíte?
K: Určitě.
P: A bylo to pro vás důležitý?
K: Já jsem v tom viděl, že bych si z toho mohl udělat i živnost jakoby. Fakt jsem myslel, že znám
nějaký způsob, díky kterému se dá vyhrát. A spočítal jsem si, že po těch malých částkách se dá
vyhrát 800 stovek, až tisíc a tam se to dalo vyhrát třeba do hodiny, takže jsem si říkal, budu
tam sedět dvě tři hodiny. Kolikrát jsem tam měl výhru přes 2000, 5000, když jsem sázel ty větší
částky, tak i víc třeba těch 9000, bylo to hrozně lákavý potom.
P: Co ovlivňovalo to, jak dlouho jste v té herně zůstal?
K: Tak většinou čas, kolik mám času, když jsem měl třeba někde bejt.
P: Kolik jste toho času trávil v herně?
K: Někdy hodinku, ale potom jak už jsem honil ty peníze, že jsem je potřeboval dostat zpátky,
tak to bylo i osm hodin.
P: Obvyklá částka, kterou jste utratil, byla jaká?
K: Dle možností. To bylo různý. Šel jsem tam s 500, ale i s 10 000.
P: Takže se nedá říct nějaká obvyklá částka?
K: Ne.
P: A nejmenší částku, kterou jste vybíral?
K: Nejmenší? Na tom jednom automatu ta 100.
P: Když jdete po ulici, poznáte na člověku, že je to hráč? Poznáte člověka z herny?
K: Myslím si, že ne.
P: A když jdete po ulici a potkáte někoho, kdo vás zná z herny, jak reagujete? Třeba od vidění,
stává se vám to vůbec?
K: Ne.
P: A když poznáte personál mimo hernu?
K: Tak to si myslím, že to není moc příjemný. Třeba se mi stalo, jak prodávám v tý cukrárně, že
tam přišli z tý herny z toho personálu tři lidi. Tak na mě tak koukali, cejtil jsem stud no.
P: A můžu se zeptat na největší výhru za den?
K: 30 000Kč.
P: Proč jste chodil hrát?
K: Vidina snadnýho získání peněz, to příjemný prostředí, uvolnění se., těch faktorů bylo několik,
ale převážně ty peníze, tam hrály důležitou roli.
P: Někdo z vašich známých věděl, že???? (výpadek rozhovoru)
K: (Rozhovor pokračuje touto větou) ..Jako věřím tomu, že do nějakých těch casin velkých
chodí lidi, kteří na to mají, že tam jdou jednou za čas jako relax, ale tyhle herny, tam si myslím,
že z 99% tam chodí lidé, co s tím mají problém, kteří jsou schopný tam nechat všechno.
P: A chodí tam převážně..
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K: Všechny věkový kategorie, ženský, chlapi.
P: A v tý herně jsou třeba nějací lidi, na který hráči nahlížejí s respektem? Já vlastně nevim,
jestli tam mezi těma hráčema dochází k nějakému kontaktu v té herně.
K: Asi jako minimální, já jsem teda společnost nevyhledával, jako když vedle mě někdo seděl,
tak člověk nějaký to slovo prohodí. Tam si myslím, že se chce člověk věnovat tý hře., asi tam
chodili lidi, kteří se tam scházeli, co chodí pravidelně a že se znali, dali si třeba pauzu, že si šli
spolu na bar, ale to nebyl můj případ. V tý jedný jen, že jsem měl známou barmanku, tak s tou
jsem třeba pokecal, ale při tom hraní ne, že bych tam chodil za účelem nějakýho družení, tak to
určitě ne.
P: Byl tam nějaký typ lidí, který vám připadal nesympatickej?
K: Ano, když vedle vás na automatu sedí někdo, kdo do toho mlátí, rozčiluje se u toho. Nebo
jsem zažil třeba, že si tam sedl chlápek, teď mu tam přišla žena a hodinu, hodinu a půl v kuse
do něj hustila jakej je debil , ať jde domů, že zas všechno prohraje. To co vám naruší ten váš
klid, to kvůli čemu tam jste, tak je to takový nepříjemný. Zas je tam třeba víc lidí, tak na sebe
koukáte a jen se tlemíte, tak svým způsobem je to komický. Když jsou tam takový
postarší zanedbaný lidi a teď tam na celou hernu vyřvávaj, na jednu stranu je to komický na tu
druhou zas nepříjemný.
P: A někdo, kdo měl respekt ve vašich očí.
K: To asi ne, nebo jako určitě tam budí respekt. Přijde tam chlap, dobře ustrojenej. Vytáhne
z kapsy štos peněz, začne to tam ládovat, teď tam dává jen ty největší částky, má tam třeba 30
– 50 tisíc, tak to vás zarazí. Ten respekt asi určitě ne, protože na ty lidi se podíváte a napadá
vás, že mají problém. Nějakým způsobem si to možná uvědomujete a říkáte si, jak jste na tom
vy sami, ale moc to neřešíte, to začnete řešit, až když vám teče do bot a začínají přicházet ty
problémy s tím spojený.
P: Co pro vás znamenal personál heren, v době kdy jste hrál?
K: Záleželo na tý obsluze no, když tam byla nějaká pěkná slečna, tak to byla další příjemná věc.,
ještě když byla komunikativní, příjemná. Když přišla a dáte si něco? Tak to byla další příjemná
věc, než když tam byl někdo protivnej.
P: A ještě taková věc, že hodně heren má takový fantasticko-cestovatelský názvy Eden, Havaj,
Valhala, Galaxie – co si o tom myslíte?
K: Tak je to samozřejmě reklamní, dobře zapamatovatelný název, že z hlediska reklamy, to
dobře zní. Musí to mít takový název, aby to nalákalo lidi, že jo.
P: Jo, hrál jste někdy online?
K: Ne.
P: A co si myslíte o názoru, že to online tlačení vytlačí to klasický?
K: No to si myslím, že to je úplně špatný.
P: Proč?
K: Protože do těch heren musíte dojít a když to máte online, tak můžete hrát opravdu kdykoliv
a to je pak průser.
P: Že už tam není žádná překážka?
K: Tak, už to tam mizí. Nemáte ani obavy, že vás uvidí váš známý nebo tak, můžete to hrát
kdykoliv prostě, to si myslím, že už je velkej průser.
P: Tak poslední oblast jo. V době kdy jste hrál, nechtěl jste s tím přestat, měl jste chuť
kontaktovat někoho, kdo nehraje, abyste s ním o tom mohl mluvit?
K: Napadlo mě to, když jsem šel z herny a byl jsem úplně švorc a uvědomoval jsem si, kolik
jsem tam nechal peněz, tak v těch okamžicích jsem přemýšlel, jestli by nebylo dobrý si o tom
s někým popovídat, ale pak zvítězilo tom že někde tam ta finanční rezerva je a je možnost to
získat zpátky.
P: Jak by ta nabídka pomoci měla vypadat?
K: To ani nebyla potřeba pomoci, ale spíš se někomu svěřit, takovej pocit, že asi jenom se svěřit
a popovídat si to tom. Sdílet to prostě.
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P: A teď si představte, že jste ještě hráč a dostanete se do následující situaci, a jak byste na to
reagoval? V herně by vás oslovil člověk, který by vám nabídl tipy, jak hrát bezpečně nebo
možnosti poradenství. Co byste mu na to řekl?
K: Jako poradenství?
P: Ve vztahu k hraní.
K: Jakože to je problém?
P: No, že by vám řekl, jak hrát bezpečněji, jaký jsou možnosti léčby, co se s tím dá dělat, když je
toho moc.
K: To by záleželo na situaci, v jakém bych byl zrovna rozpoložení. Jestli by to bylo v situaci, kdy
zrovna vyhrávám, tak bych se tím asi nezabýval. V okamžiku, kdy by mě teklo do bot nebo to
bylo ke konci, když už jsem švorc, tak bych s ním nějaký čas strávil, že bych si o tom
s nim popovídal.
P: Teď si představte, že v té herně je stolek a na něm je leták nabízející strategie
k bezpečnějšímu hraní a možnosti poradenství. Že by tam byl nějaký materiál, který byste si
mohl vzít, přečíst, odnést domů.
K: Asi úplně stejná odpověď jako předtím,a le těžko, když bych měl nějakých 20-30 tisíc
vydělaných, to by mě asi nějaký leták nezajímal.
P: A teď si představte, že jdete z herny a ve městě vás osloví terénní pracovník, který ví, že
chodíte do herny a nabízí vám nějaký možnosti, co se s tím dá dělat.
K: Stejná odpověď.
P: Teďka kdyby ta intervence nebo ten kontakt byl od personálu v herně, že by ten
personál by proškolený a mohl vám říct, hele dneska jste toho prohrál dost, tak nechcete s tím
něco dělat?
K: No kdyby to bylo od personálu herny a ještě třeba po nějaký větší prohře, tak možná, že by
mě to i trochu vytočilo. To záleží asi na povaze, ale v tu chvíli s někým, kdo vás v tom
podporuje, je to jeho práce, tak to by asi nešlo.
P: Vám to přijde jako nevhodný nápad vlastně.
K: Hm, tohle asi jo. To by záleželo asi na tom dotyčným, jak by to dokázal podat.
P: Musel by asi hodně opatrně.
K: Hm hm, záleželo by asi na osobnosti toho dotyčnýho, jak by to dokázal v tu chvíli říct no.
P: Jojo, poslední otázka. Chodíte do herny, kterou máte rád, a najednou se tam objeví na stolku
cedulka: Poradíme, jak hrát bezpečněji a seděli by tam dva pracovníci, co byste dělal? Šel byste
za nimi do kontaktu, zajímalo by vás to?
K: Asi by taky záleželo na tom rozpoložení, možná bych si je vyslechl. Tak je známý, co se týče
toho bezpečnějšího hraní, že si můžete nastavit ten denní limit, to už jsou teď všeobecně
známý věci. Jinak bezpečněji hrát, tak nevim, co si pod tím představit. Jestli by mi řekli jen
tamto o tom limitu. Nevim, co jinak bezpečněji, než si stanovit ten limit.
P: Těch věcí je víc, že si rozdělíte peníze, stanovíte si určitou částku, kterou můžete prohrát.
K: Ale to se dá tím limitem, že jo.
P: No dá, nechodíte do herny, když jste naštvanej, když máte špatnou náladu.
K: Je pravda, že kolikrát tam jde člověk, aby vypustil.
P: Dopředu si stanovíte, kolik chcete prohrát, to je taky důležitý. Těch intervencí je víc. Chcete
ještě něco dodat?
K: Asi ne.
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Příloha 10

Ukázka č. 4 - Rozhovor s provozovatelem casina v HK
Obsah rozhovoru s provozovatelem casina XY Hradec Králové

Kontakt na provozovatele byl sehnán přes vedoucího směny casina XY v Hradci
Králové. V úvodu rozhovoru jsem mu představila náš výzkum, jeho záměr, jeho fáze a
jak zatím výzkum probíhá a proč bychom měli rádi přístup do casina. Během celého
úvodu, který trval pár minut, mi pan J. neskočil do řeči a naslouchal.
Potom reagoval větou: „To vám teda vůbec nezávidím.“ Začal povídat o tom, jak od
nového zákona je to v casinu horší – chodí o dost méně lidí. Celkově je atmosféra
v herně hustá. Hráči jsou naštvaní, nepříjemní. Cítí v podobě zákona velké omezení.
Jediné, kde nepociťuje změnu, jsou hráči, kteří hrají turnaje v pokeru nebo třeba hráči
na ruletě, ale hráčů na klasických automatech ubylo. Podle nového zákona najeli od
března 2018 a i tak to jde za těch pár dnů znát. Také povídal o tom, že u nich
v casinu to je tak 50/50. Více hráčů spíše chodí na pokerové turnaje, které se u nich
pravidelně pořádají a na ruletu.
Ke konci povídaní řekl, že by si asi úplně nepřál, aby tam byl někdo, kdo by hráčům
rozdával letáky a „nutil“ je do léčby. Vysvětlila jsem mu, že takhle by to nebylo, že by
nám stačilo místo na baru, kde bychom mohli mít ty prospekty a vůbec by nás zajímalo,
jak by to hráči reagovali, jestli by nás někdo oslovil, s tím, že bychom tam měli např.
cedulku – kontaktní pracovník. I tak to zamítl. Ví, že každé casino musí mít nějaké
preventivní opatření – plakát, ceduli něco, kde jsou hráči varovaní, jaké dopady může
hraní mít, ale sám říká, že reakce jsou dost odmítavé. Hráči se tomu smějí, vtipkují o
takových věcech a plakát přehlíží. Pan J. si také myslí, že by se s námi nikdo nechtěl
bavit, protože od nového zákona jsou všichni hrozně podezíraví, mají strach. Na
každém automatu je částka, kterou do něj naházeli a oni se bojí, že to tak uvidí na
pracáku, v bance, v zaměstnání apod., právě kvůli registraci.
Ke konci rozhovoru pan J. říká, že si váží toho, co děláme, ale že si nepřeje, aby
kdokoliv, kdo nehraje, seděl na baru a vůbec tam fyzicky byl. Bojí se, že by na to hráči
mohli reagovat velmi negativně, mohlo by je to naštvat a dokonce si myslí, že by třeba
do casina přestali chodit.
Hovor uzavírá tím, že si myslí, že se ti lidé stejně nikdy nevyléčí. Sám to za svých 20 let
praxe vnímá, že se ti lidé stejně vrátí. Dodává, že pokud je to hraní v kombinaci
s drogami, tak je to vůbec konečná.
Pan J. je ochotný se spojit s dalším pracovníkem a uskutečnit rozhovor za podmínkou
anonymity. V praxi je prý 20 let a myslí si, že k tomu může co říct, ale co se týče našich
návštěv v casinu, tak ty bohužel nepodpoří.
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Příloha 11

Ukázka č. 5 - Ohnisková diskuse s výzkumníky- část transkripce

Ohnisková skupina výzkumníků projektů „Hazard“
ČÁST TRANSKRIPCE (13 z celkových 38 stránek transkripce,
anonymizováno)
M1+M2 -moderátoři
Účastníci:
F1, F2,F3, F4, F5, F6, F7, F8
9. 12. 2016
…………..
M1: My do toho nechceme zasahovat do tý vaší diskuse. Teď bych možná
trošku odstoupil od další strategie výzkumu, tím se teďka zatím nezabejvejte.
Teď se bavíme vyloženě jako o pocitech a názorech, co jste tam byli...
zkušeností, jak by vám to přišlo, jak by vám to přišlo možný, co tam vidíte za
limity. Vy třeba říkáte ty limity, že vstoupíte do toho pole a změníte ho, a to
vidíte ten limit, to nás jako zajímá.
F7: Já sem třeba byla v herně v Poličce, ne jako v rámci hazardu. Tam je to tak,
že tam je stoleček přímo u automatu, autamaty tam jsou takhle do U a není tam
moc místa v týhle herně. Je tam bar a pak tam je jeden stoleček, kterej je tam
kde se přímo hraje. A my jsme seděli tam, kde se přesně hraje u toho stolku. A
ty hráči tam stejně chodili a chovali se jako úplně normálně, protože tam ten
stoleček prostě je. Tak to bylo taky zajímavý vidět, jak tam prostě brblaj pro
sebe a jsou naštvaný. Ale jako že by se na nás třeba nějak ohlíželi nebo jim to
bylo nějak nepříjemný, to mi taky nepřišlo teda.
F1: To já myslím, ta herna, kde jsme byli s tou vodou s tou Káťou
F7: Jo taková, jak tam všichni seděj jako na molu, na tom baru.
F1: To je ta na tom náměstí, jak všichni říkaj, že je to tam šílený..... A tam mě
zase přišli, že jsme tam docela nenápadný. Tam jsme si koupili vodu a šli k
matům. Ta obsluha se tam věnovala těm ožralcům a bylo jim úplně jedno co
tam jako děláme, že nehrajeme. A pak sme jako prostě odešli
F7: Já si říká, že je možná dobrý znát ….. kdyby se ta obsluha bavila a přišlo
jim to třeba sympatický, to co děláme a byli ochotný o tom mluvit. Třeba často
se stávalo, že nám říkali, že oni sami měli problém s hraním nebo jako někdo z
jejich rodiny má problémy s hraním a třeba k nám přišla paní a ukazovala, jak ty
automaty fungujou, co se tam třeba dá hrát, tak tam si myslím, že by to bylo
třeba úplně v pohodě, kdyby o tom věděli. Takže tam si to dokážu představit,
tak kde mi bylo dobře, tam si dokážu představit, že bych byla klidně celý den.
M2: Tak co budeme povídat. Prostě ústředním naším tématem jsou teďka limity
a možnosti kontaktní práce.
M1: Jestli se teďka vlastně bavíme o tom pozorování nebo už potencionální
kontaktní práci tam.
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M2: Ještě jednou jednou limity nebo naopak možnosti nebo příležitosti kontaktní
práce v prostředí heren. Velkou přidanou hodnotou je, že tady všichni
jste kontakťáci. Proto teďka chápeme, že teďka jste byli v hernách na kratší
dobu a v jasný roli výzkumníka. Nicméně jste už získaly...... vstoupili jste do
pole, vstoupili jste do prostředí, byli jste tam. A teď se ptáme.... z toho co jsem
slyšel, jestli sem dobře pochopil, není problém do té herny přijít a ve většině z
nich jak jsem pochopil není problém nějakou dobu být. Délka tý doby se
pravděpodobně může různit.
M1: Je individuální.
M2: A to jako podle typu herny.
M1: Jaký jsou ty faktory, který si myslíte, že by ovlivnilo to vaše rozhodnutí
o tý délce tam.
F3: Momentální plnost tý hospody, nějaká atmosféra. Kdyby to tam smrdělo
fackou už u dveří, tak odtamtud vypadnu jakože....tak tam nepolezu.
F4: Nějaký vznik intimity u toho stolu. Tam hraje hudba, že ta obsluha neslyší,
co si povídáš, takže zapadneš tam do toho šumu, že si tam dva povídaj.
M2: Co ještě?
F1: To prostředí, ty prostory.
M2: Barman?
Vícehlas: určitě, hm....
M2: Velký faktor asi jo. Ještě něco?
F4: Podobná societa. Že nevyčníváš jednoznačně, že seš z jiný sociální
vrstvy. SuperB versus naše roztrhaný boty, něco jako, že trochu zapadnu.
F7: Taky jestli to místo je, kde se dá vyloženě sednout, jestli to je obvyklý, nebo
jestli to tam není obvyklý, kdyby tam jako někdo seděl a nehrál.
F4: Jako že se tam chodí i na drink.
F7: No.
M2: Pro vás by mělo být přirozený práce s nějakou, zkusím být srozumitelný,
hladinou asertivity. Když to není zvykem a vypadám podivně, tak můžu přijít a
dát si tam sklenici vody nebo kafe, protože proč bych nemoh a také to může být
přirozený.
F3: Já s tím, co říká Ťoma souzním.
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M2: Já si jenom ověřuju, jestli je to tak. Jestli jste schopný určit podle typu
podniku, nebo momentálně najít tu míru tý asertivity a tím pádem té délky
pobytu.
F3: Pak mě ještě napadá jeden limit, který zároveň může být výhodou, jak už to
tak bejvá. Když já jako půjdu provařenej ksicht mezi všema toxíkama v
Pardubicích jako do herny, kam jich chodí fakt hodně, tak to může být takový...
na jednu stranu oni mě tam prostě jako uviděj, znaměj a většinou jsme jako
zadobře, takže to vlastně může mít tu výhodu, že klidně ke mně jako můžou
sednout a já jím řeknu. Jo hele jsem v práci, sice trochu jiný, ale můžem si
jako klidne povídat. Zájímá nás jak tady lidi hrajou. Zároveň na druhou stranu to
mohou vnímat „hele já dnes byl zase v káčku a ty tady zas votravuješ ještě v
herně.
F4: Seš agent v našem prostředí
F3: Seš agent, jo. Takže tohle je nějaká limita, která mě napadá. Takže to mám
vlastně ve všech městech v pardubickým kraji.
F4: A ještě je to pro mě něco jinýho, když seš na kontaktním místě nebo na
ulici, už seš jako ve vnitř víc v tý herně.
F3: Je to jako úplně ještě jinej levl cizího prostředí. Že nevstupuješ jenom jako
do prostředí někde venku u lavičky a ještě lezeš někam úplně dovnitř.
F4: A to mě pak přijde v tom kontaktování jako ten hlavní limit, že jsi na cizí
půdě, než že jsi na obecní půdě ulice. Jsi na půdě nějakýho provozáka, firmy.
F3: Na soukromým pozemku
F8: Mě ještě napadá, že některý ty herny bejvaj označovaný jako, že tam chodí
převážně ta romská klientela, takže tam myslím, že to bude ještě jinak.
M2: Jako že bledá tvář bude vyčnívat?
F8: No.
F7: Také mě napadá, že jsou herny, který si vybírají své zákazníky, takže by
jsme jim nepřišli jako úplně sympatický nebo tak....
M1: S tím jste se setkali? A jak se to....
F8: No. V devět hodin zamknout a chodí se na zvonek
M1: Že se zvoní a oni si podle ksichtu na kameře vybíraj, jestli pustěj nebo ne,
jo?
F8: No.
F7: A nebo dostávaj červenou kartu ty lidi.
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M1: Že provedli něco, něco nevhodnýho.
F7: Nebo tam nesměj, maj tam zakázanej vstup a ten důvod nemusí bejt......
obsluha to určuje. Jestli na to maj nějakou metodiku.....
F1: Já se vrátím k těm Romákům, že my jsme s Káťou prolezli asi pět heren v
Pardubicích na takový tý štráse, kde je hodně Romáků a skoro ve všech se
shodla ta obsluha, že by to tam asi jako nebylo úplně dobrý je tam kontaktovat.
Ale to byl názor tý obsluhy. Ale když jsme tam seděli........
M2: Já jsem ty reporty četl. Mě se zdálo.... teď se doptám a využiju tu
příležitosti, že ačkoliv to takhle označovali, ten pobyt tam byl poměrně
bezpečný.
F1: Právě, že to tam bylo úplně v pohodě. Ani jsme tam jako nějak nevyčnívali.
Mysleli jsme si, že budeme vyčnívat, ale vůbec. Úplně jsme tam jako splynuli s
tím prostředím.
F3: Tak tam jako chodí úplná všehochuť.
F1: No jako jo, ale viděli jsme tam spoutu Romáků, třeba v tý jedný. Ale teď
zrovna jaká konkrétně, ale tam jako fakt samý Romáci, ale oni byli upřímně
strašně nadraný, že my jsme tam zapadli jako úplně v pohodě.
Smích
M2: Takže dobrý.... další otázka vlastně byla. Kdo.... myslím, že neprozradím
nic, my prostě vlastně jdeme po nějkém sledu co se dělá běžně a teď jsme v
tom, co můžeme ověřitelně, co nejsou zatím žádné spekulace, fantazie.....
pobyt v hernách. Jak říkal moudře Tomáš.... pasivní kontaktování. Takže tohle
je možný z vašeho pohledu.
M1: Na základě vašich zkušeností prostě vašich...
F3: Jen procesně... Asi by mě bylo hodně nepříjemný tam jít s tím, že tam
musím někoho dnes kontaktovat, to by byl pro mě asi velkej limit. Já neříkám,
že to tam musíme dělat. Jenom jsem se teď nad tím zamyslel, jít tam cíleně
lovit by bylo pro mě asi nepříjemný, že když to vyplyne z přirozenýho bytí tam,
tak ok, nemám vůbec žádnej problém, to je to kontaktní.
M2: Kývu hlavou, že nám jde o o tohle, nějaký přirozený pobyt v nějakém poli,
kde se vyskytuje nějaká naše cílová skupina.
M1: Zeptám se ještě. Když jsme se bavili o těch limitech toho bejt tam
a bejt tam transparentní..... Nějaký limity jste jmenovali. Pomohlo by nějaký
překonání, že by to bylo nějak oficiálně vyjednaný majitelama, že tam jsme
oficiálně a v podstatě by odpadl ten problém obsluhy, protože obsluha by to
měla v podstatě nařízený. Odpadal by ten problém, že jsme vlastně na
soukromým pozemku, na soukromý půdě, protože tam máme povolený
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vykonávat to, co tam chceme vykonávat, ač je to jenom to, že tam sedíme a
čumíme. Překonalo by to nějaký ty limity nebo ty obavy?
F3: To já bych se třeba osobně cejtil líp, že by právě odpadlo to riziko, že se
tam něco semele. My jsme tam jako úplně nechráněný ničím.
F4: Já to mám ve chvíli, kdy bychom měli jít do kontaktu, tak bych
to nedomlouvala.... na ten monitoring.
M1: Bavíme se o tý kontaktní práce o tom monitoring ne
F4: Na ten monitoring to nepotřebuju já.
F3: Já taky ne.
F7: K tomuhle tématu mě napadá to, že mě tamty herny, kde je vstup na
zvonek nebo zezadu nebo volně, tak mě připadá některá obsluha to
vůbec neřešila. Že hodně oddělovali tu hospodu a říkali, mě je jedno, co se tam
děje, co tam dělaj ty lidi. Že to je taky takovej trochu jinej prostor a tolik
to neřešej no. To mě k tomu napadá. Že by to v některých hernách úplně
nemuselo bejt, že když je to hodně spjatý, tak třeba jo, ale... pak jsou místa, kde
je to hodně oddělený i pro tu obsluhu, že to je jinej podnik.
M2: No a to je možná trochu o té typologii heren. Možná bychom si i mohli říct
teda i z pohledu toho, čím jsme si už prošli tou debatou z pohledu právě toho.
Pojďme teď nepřemýšlet o kontaktování, ale přemýšlet o tý první fázi, řekněme
tomu bytí v poli nebo pasivního kontaktování, monitoringu. Prostě pobytu
v tý herně, tak jaký můžeme říct ty typologie těch heren.
M1: Jestli nějaká existuje.
M2: Jestli nějaká existuje samozřejmě jo. Slyšel jsem tady herny, hospody a
slyšel jsem v tom, že v tom není problém. U toho se asi nemusíme
pozastavovat. Pak to další, co říkala Bára. Herny s jasně odděleným prostorem.
A to jsou herny s takovou tou kukaňkou a barem do herny, ne?
F7: Nemusej. Ne ne ne. Nemusej. Že se dá třeba projít jako skrz tu hospodu a
třeba za dveře jde. A když něco chce tak jde taky přes ty dveře do hospody a ta
místnost je oddělená a dá se tam jí i zezadu a tam aby byl vidět, že jde jako
hrát.
M2: A ty lidi z toho choděj na bar?
F7: Jo asi občas jo.
F1: Můžou no.
F3: A nám taky někde říkali rovnou. Běžte se zeptat kolegyně přímo do herny,
to já tady nevím. To bylo na Dubině v tý jedný, ale už nevím jak se jmenovala,
tam jak je ten Synotip a vedle...
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M2: Atlanta
F3: Tak tam vyloženě ta barmanka řekla, to já vám jako nic neřeknu, já nevím.
Ty lidi tam choděj ze zadu a tam nám paní řekla, že nic.
F8: Mě tak trošku napadá, ty herny s těma kukaněma, tak vím, že jsme zažili tu
situaci, že ten pán, ta obsluha nějaká byla hodně kontaktní, komunikativní, ale
limitující je fakt, že si tam nikde fakt nemůžeš sednout. On třeba ty hráče zná a
dokonce říkal, že by nám nějaký mohl klidně dohodit. Akorát je tam to prostředí
limitující.
F4: Dovedeš si představit, že by si seděla u automatu, tam kde není stoleček.
F8: Já ne, já si to nedokážu představit. Nevím, co bych tam jako dělala.
F6: Mě přijde, že ty automaty tam jsou situovaný, tak že když si sedne k
automatu, tak pak už nevidí to okolí. Že je to po obvodu do účka, takže čumíš
do zdi nebo do automatu.
F4: Zároveň často jsem viděla, že jeden hraje nebo dva a další dva tak dohráli a
tak čuměj a nebo seděj vedle a koukaj mu tam. Ale evidentně ty lidi se znali.
F6: Ale přijde mě, že úplně někoukaj po okolí, co se tam děje,
ale koukaj jak hraje ten jeden.
F8: O tý limitě, že mě trošku přijde škody tyhle herny
jako vynechávat......... Posadit se do kukaně.
F6: Trošku mě to napadá, kdy byl třeba zprostředkovanej ten kontakt s tím
majitelem a on by s tím souhlasil a proč tam nesedět v tý kukani.
M1: Takže typologie heren k tomu už moc neřekneme. Musíme se posunout
dál. Možná bych se zeptal jak poznáte, jak odhalíte problémovýho hráče v
herně? Problémovýho hráče v tom slova smyslu psychiatrickým
nebo adiktologickým nebo našim prostě.
F4: Tak já kdybych neměla plácat obecný kecy jako psychomotorickej neklid
před hrou, tak to potřebuju pozorovat. Já jsem se soustředila na čtení prostředí,
čtení obsluhy a naslouchání obsluhy. Já jsem hráče ještě nepozorovala, takže
nevím.
F1: Já si myslim, že to ani nejde takhle říct takhle po jednom pozorování.
F3: Já jako hospodskej povaleč, vymetač vím, že ty lidi naplňujou ty vzorce, o
kterých jsme se tady bavili víckrát. Opakovaně se k tomu automatu vracej. Ve
finále strávěj víc času u toho automatu, než v hospodě s kámošema a
vlastně nemusej ani vypadat nějak jako....
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M1: A myslíš, že seš tohle schopnej vypozorovat za nějakou tu krátkou časovou
dobu.
F3: Když budu trávit v tý herně dvě hodiny tejdně a ten člověk tam
bude pokaždý, tak si myslím, že jsem schopnej to vypozorovat.
M2: Výborně.
F6: Pak mě ještě přišlo, že.... teď si vybavuju toho jednoho, jak tam hrál na více
automatech, kde asi nechával nějakou tu automatickou hru, já nevím, jestli je
to možný...
M1: Je to možno no.
F6: Automaticky to jelo, sednul si vedle, tam to rozjel, dal další a tam u toho
zůstával a tamty ostatní jeli a chodil to takhle jako kontrolovat, co se tam děje. A
pak nám na baru, když jsme se bavili s tou barmankou o problémových hráčích
tak gestikulacema ukázala na toho... hráče.
F4: S tímhle jsme se taky vlastně potkali, ne že by to měl rozjetý, ale že to
popisovala ta obsluha, že to jsou ti, kteří už jsou v háji, protože uvěřili tomu, že
je umí ojebat ty automaty. Že na to jako můžou přijít. Jako rozjedou si to nebo
obejdou několik heren, zkusej podle zvuku nebo nějakých singnálů a pak si
vyberou tam, kde nahážou nejvíc peněz.
M1: Ještě někoho něco napadá?
F5: Mě jenom napadá ještě čas, kdy do těch heren jako jít, ale jako i dny třeba.
Spíš si říkám jako že v pátek jsme hodne zastihli lidi a pak možná i vychytat
nějaký, kdy ty lidi končej v práci nebo pak nějaký večerní hodiny, tam by
jsme pak ty lidi mohli více vídat. Že se nám i stalo, že jsme byli i v herně, kde
vlastně nikdo nebyl.
M1: A jak myslíš, že poznáš, že ten člověk je problémovej hráč, to je
ta otázka...
F5: Že tam bude nějak pravidelně.
M1: A co třeba taková zkratka, že tyhle informace získal od tý obsluhy.
F1: Jako myslíš v tu chvíli v tý herně.
M1: Nemyslím jako úplně v tý chvíli , ale tu možnost... Asi trošku narážím
neobratně na tu možnost zprostředkování toho kontaktu s někým koho
ta obsluha..... protože ta obsluha je tam furt na rozdíl od nás. Tý obsluze, když
se vysvětlí jako nějaký vzorce chování problémovýho hráče, že by se jako
sladili optiky. Jestli to není ta nejjednoduší cesta, jak přijít na problémového
hráče?
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F7: Já se přikláním k tomu, že jo, protože sice to je subjektivní hodnocení ty
obsluhy, ale od nás taky.
M1: Jasný, my nejsme psychiatři nikdo.
F7: Zároveň když se zeptáme toho hráče nebo s ním budeme mluvit, tak to taky
nemusí bejt úplně objektivní, i když to bude říkat on. Takže si myslím, že ten
člověk, kterej tam tráví nejvíce času je fakt ta obsluha. Jako setkali jsme se
hodně, hodněkrát jsme se setkali, že tam ta ženská byla opravdu šikovná, měla
vlastní názor, dokázala popsat dobře ty situace, který zažívá a takovýhle.
F5: Hlavně už mají navázaný nějaký vztahy s těma lidma.
F1: určitě by to zkrátilo celej ten proces.
F8: Já si teď jenom říkám, jestli by to nebyla ta limita, že by ty hráči pak šli jinak,
pokud by věděli, že jsme tam my.
F4: Zas mám pocit, že je to něco, s čím.....Hezky popisovali jako, bylo jich plno
a zároveň na zprostřekování kontaktu se nám vymezovali a ani nám ho
nedoporučovali. Že mám pocit, že to už je jako označení, nějakej bonz, že mě
to přijde jako hrozně křehká půda. Nedovedu to teď víc obhájit. A pocitově mě
to přijde jako... nevim..
M1: A vaše zkušenosti s tím.. jsem zaznamenal, měl jsem pocit, že se vám to
stávalo.
F8: Jo.
F1: Nám se to taky párkrát stalo,
M2: Komu se to všechno stalo?
M1: Že by o někom věděli, že by někoho doporučili?
F4: Ono se stalo, že o nich mluvili, ale ne my vám zprostředkujeme kontakt.
„No jezdíme sem jeden a to je sedlák a pod nim je vždycky strašnej bordel,
když hraje jako.“ A takhle to popisovali nebo chování, ale nesouhlasili s
kontaktováním.
F8: Nám dokonce dvakrát dohodil jako přímo.
F7: No... a potom, co jsme mluvili i s tím hráčem a ten rozhovor potom probíhal
dost plynule a pěkně.
M2: Umíte si představit, protože jsme se k tomu stejně dostali obloukem přes
obsluhu. Máte pravděpodobně legitimní možnost jako prvokontakt v herně v
tomhle prostředí. Jestli jste si všimli, procházíme.... všichni
jste teréňáci nebo kontakťáci... procházíme monitoring, depistáž, identifikaci
cílové skupiny, bytí v poli. To všechno zatím vypadá, že samozřejmě v různý
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míře, v různých podnicích je možný. A teď se dostáváme k tomu, co tady furt
visí ve vzduchu ten kontakt.
F7: Já si nedokážu představit kontaktovat někoho, když hraje, protože ty lidi, co
jsem viděla hrát, tak je to pro ně důležitý v ten moment a že maj pocit, že tu
hru ovládaj, že se na to musí soustředit a že teď je pro
něj důležitej nějakej moment, třeba zmáčknout nějaký tlačítko a tak. Že když si
to představím třeba sama za sebe, hraju nějakou hru a někdo by mě.... a to
nehraju o peníze, že jo... hraju na počítači hru a taky by mě to naštvalo.
M1: Rychle na to navážu, i když bych do toho takhle neměl vstupovat a když se
zeptám jako vás dvou takhle zkušenejších drogovejch teréňáků. Myslíte, že je v
tom analogie, když se člověk nastřeluje, že s nim jako nejde v tu dobu ho
kontaktovat, ho rušit při tom.
F3: Jako je to blbý. Určitě to nepodporuje dobrej první kontakt, že ten člověk na
tebe bude nasranej. Nemusí na tebe vyjet, nemusí ti nic udělat, ale rozhodne
nebude mít chuť se s tebou bavit.
M1: Není to prostě vhodná doba. Není to nejvhodnější doba toho kontaktu.
M2: Stejně tak jako u mnoho případů akutní intoxikace, že jo... ….
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