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Patologické hráčství

CO JE 

PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ

Patologické hráčství patří mezi závislostní 
chování. Závislí hráči mají možnost vyhledat 
odbornou pomoc a léčit se. Závislost na hazardních 
hrách může mít mnoho podob - na hracích 
automatech, sázení na sportovní výsledky, 
pokeru a dalších hrách, včetně on-line forem 
hazardních her.  Pokud hráč splňuje alespoň pět 
níže uvedených znaků, jedná se o patologické 
hraní a může být na místě vyhledat pomoc.
V případě, že splňuje alespoň tři znaky, hraní 
začíná být rizikové. Pak doporučujeme začít své 
hraní omezovat samostatně nebo také vyhledat 
pomoc odborníka.

Znaky patologického hráčství

- zaujetí hráčstvím (plánování nového hazardu  
 nebo snaha o znovuprožití minulých  
 zkušeností, přemýšlení o způsobech, jak získat  
 peníze na hraní)
- potřeba hrát se stále vyššími částkami peněz
- opakované neúspěšné snahy kontrolovat,  
 přerušit nebo se vzdát hraní
- neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit  
 hraní nebo se ho vzdát
- útěk od problémů ke hraní nebo snaha zbavit  
 se nepříjemné nálady, pocitu bezmoci, viny,  
 úzkosti, deprese
- návrat po prohře, snaha získat následující den  
 peníze zpátky („hon“ za penězi)
- lhaní členům rodiny, terapeutům nebo jiným  
 osobám za účelem skrýt rozsah svého hráčství
- nelegální činy (padělání, podvod, krádež,  
 zpronevěra) za účelem získat peníze na hraní
- ohrožení nebo ztráta významných přátel, práce  
 nebo příležitosti ke vzdělání a kariéře
- spolehání na druhé, že poskytnou peníze
 a napraví špatnou finanční situaci způsobenou  
 hráčstvím.

Podle těchto vodítek můžete poznat, že se něco děje. 
Těžko ale říci, zda jde opravdu o hraní, nebo dotyčný 
užívá návykovou látku anebo má jiné problémy.

Hráči většinou nesdělují všechny informace o tom, co se 
děje. Stydí se. Jsou ve stresu a podráždění. Velmi mnoho 
času a energie je stojí přemýšlení o hře. Myslí na to, jak 
sehnat peníze na hraní a jak nahradit peníze, které 
prohráli. 

Hraní nebo sázení je opakující se činnost, na kterou si 
hráči zvykli, a ke změně je mohou přimět jen závažné 
důvody. Pro každého to znamená něco jiného – 
někomu stačí, že nemá čas na rodinu a přichází o 
peníze, někdo začne uvažovat o změně při 
hrozbě exekuce nebo při ztrátě rodiny a práce.

Kde vyhledat pomoc? 

Existují tři základní možnosti léčby patologického 
hráčství:

- Ambulantní léčba počítá s tím, že hráč  
 pravidelně dochází za odborníkem, ať to 
 je psycholog, psychiatr, terapeut nebo sociální  
 pracovník, a aktivně spolupracuje. Forma  
 ambulantní péče může být individuální nebo  
 skupinová. 

- Pobytová léčba se odehrává v psychiatrických  
 léčebnách nebo nemocnicích. Léčebný  
 program často zahrnuje vzdělávání,   
 skupinovou terapii a pracovní terapii. Léčba  
 trvá dva až tři měsíce, poté se doporučuje  
 doléčování. 

- Svépomocná skupina jsou u nás Anonymní  
 Gambleři (www.anonymnigambleri.cz). Jde  
 o seskupení hráčů, kteří se navzájem podporují  
 ve své abstinenci. Další svépomocné aktivity  
 se také odehrávají na různých webových  
 stránkách provozovaných bývalými hráči nebo  
 odborníky, např.  www.gambling.podaneruce.cz.

Tři stadia rozvoje patologického hráčství

1. Výhry: Patologické hráčství začíná nenápadně.  
 Na počátku je optimismus, což podporuje  
 růžové fantazie o výhře. Hráč hraje/sází  
 příležitostně a slast z výher ho vede k tomu,  
 že hraje/sází častěji a zvyšuje sázky. I když  
 původně začal hrát ve společnosti, začíná  
 dávat přednost osamělé hře. Chlubí se, že  
 vyhrál, přestože to není pravda.

2. Prohry: Hráč ztrácí kontrolu nad svým hraním.  
 Myslí především na hazard, snaží se hraní  
 omezit či s  ním přestat, ale neúspěšně. Víc lže, 
 dostává se do dluhů a pociťuje z toho všeho  
 neklid a podrážděnost. Zanedbává zdraví,  
 zaměstnání a také rodinný život. Jelikož není  
 schopen o svých trápeních mluvit, cítí se  
 osamělý. 

3. Zoufalství: Hráč zvyšuje sázky i čas trávený  
 hraním nebo myšlenkami na ně. Dostavují  
 se pocity viny, zároveň obviňuje okolí. Ocitá se
 ve stavu  paniky, může uvažovat nad 
 sebevraždou. Obrací se na přátele, rodinné  
 příslušníky se žádostí o prostředky na zaplacení  
 dluhů.  Hráč může pociťovat odcizení od rodiny,  
 osamělost, beznaděj, depresi, výčitky svědomí.

JAK POMOCI 

PATOLOGICKÉMU HRÁČI

Jak můžu poznat gamblera/hráče?

Zpozorněte, pokud se vyskytnou:

- lhaní;
- chybějící peníze;
- pozdní příchody (hráči nedokážou vysvětlit,  
 kde trávili čas);
- nervozita, úzkosti;
- nespolehlivost, nedodržování dohod a slibů.


