Patologický hráč Luděk
kazuistika
„Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést“.
„Kořenem všeho zla je láska k penězům“.
1. LIST SV. PAVLA TIMOTEJOVI, 6
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Anamnéza
• muž, věk 52 let, rozvedený, jeden syn 26 let, rodiče zemřeli v jeho 28 letech, o hodně starší bratr
spokojený řemeslník v důchodu, v rodině se nevyskytovala žádná duševní choroba ani abúzus
návykových látek, protektivní rodiče
• dobrý fyzický stav, mírný kuřák, alkohol jen příležitostně
• zaměřený na výkon, bývalý prvoligový fotbalista, inženýr, vysoká škola báňská
• vztah k penězům neutrální, hospodařila s nimi manželka, vyšší životní standard rodiny
• slušný a spolehlivý otec rodiny, bez sociálně patologických projevů
• po skončení sportovní kariéry zakládá obchodní firmu, ta se se dynamicky rozvíjí, vysoké obraty
a ziskovost, čtyři spolumajitelé, Luděk je v pozici obchodního ředitele, nakupuje zboží v Číně,
Vietnamu a Indonésii
• v roce 2002 partnerská krize, rozvod, dělení majetku, vyplacení manželky, dostává se do složité
finanční situace, ručí bance za nesplacený úvěr kamaráda
• po uzavření významného obchodu je pozván obchodními partnery na večeři a do kasina, předtím
hazardní hry nehrál, jen výjimečně sázky na fotbal když dostal „tutovej“ tip, při hře na ruletě se
mu extrémně daří, s vkladem 40 tisíc korun se za několik hodin dostává až k celkové výhře přes
400 tisíc korun, druhý den se do kasina vrací a vyhrává 600 tisíc korun

I. ústavní léčba
• po dvou letech intenzivního hazardního hraní se dostává do fáze proher, hraje pouze živou nebo
elektromechanickou ruletu
• hazardní hráčství u něj spouští sociálně patologické chování, lži, podvody, kriminální činnost
• zanedbává firmu a je mu nabídnut odkup podílu za cenu, která bohatě stačí na pokrytí jeho dluhů, ale
on peníze prohraje a jménem firmy kde už není obchodní ředitel inkasuje provize za odebrané zboží
• je trestně stíhán pro podvod se škodou velkého rozsahu a pro neplnění vyživovací povinnosti
• v roce 2006 nastupuje do ústavní odvykací režimové léčby s diagnózou F63.0 patologické hráčství v PN
Bohnice, léčba bez medikace, odhaduje že celkově prohrál částku přesahující 50 milionů korun
• je v sociálním debaklu, nikdo z rodiny s ním nekomunikuje, nemá přítelkyni
• léčbu dokončuje, i když ke konci odkládá některé povinnosti a má stále bažení po hazardní hře
• po léčbě nevyhledá žádnou odbornou pomoc, nechodí na doléčovací programy, hazardně hraje
• zkouší rozjet nové podnikání, to končí zpronevěrou peněz a on se ocitá na ulici jako bezdomovec
/Měsíc jsem seděl na jedný lavičce v parku a s nikým měsíc nepromluvil, měl jsem dvacet korun
a přemýšlel jestli si koupím rohlíky nebo se půjdu osprchovat na Hlavní nádraží“./

vězení a 2. ústavní léčba
• je odsouzen k trestu odnětí svobody v délce šesti let a nastupuje výkon trestu, ve vězení se chová
vzorně, nemá typický osobnostní profil zločince
• v roce 2011 je předčasně propuštěn, živoří na ulici a na podzim nastupuje podruhé do ústavní
režimové odvykací léčby v PN Bohnice
• léčbu řádně ukončuje, nastupuje jako sanitář do nemocnice, postupně se vypracuje na
instrumentáře na operačním sále, má řadu exekucí na plat, musí měsíčně vyjít s částkou 9.600,-Kč,
bydlí na ubytovně a hledá přítelkyni
• stále přemýšlí, že rozjede nějaké podnikání a zase zbohatne, je posedlý myšlenkou vydělat hodně
peněz /“Kdybych zase něco znamenal, určitě by se mnou syn začal mluvit!“/
• abstinuje půl roku od hazardní hry, na doléčování chodí dva měsíce, necítí se dobře /Měl jsem
pocit, že umírám za živa./
• začíná zase hazardně hrát, peníze si opatřuje drobnými podvody, odhaduje, že za tři roky prohrál
300 tisíc, i když má minimální příjmy, v hernách tráví průměrně dvanáct hodin denně. /Tam je mi
dobře a na všechno tam zapomenu.“/
• nedokáže spát déle než tři hodiny, hodně kouří, má deprese a napadají ho myšlenky na
sebevraždu

Jak to dopadne?
• nachází si přítelkyni, odchází z nemocnice začíná znovu podnikat, vše je napsáno na přítelkyni, on
má exekuce o kterých přítelkyni tvrdí že vznikly když ho podvedli společníci v podnikání, svoji
závislost i výkon trestu zamlčuje
• bojí se, že zpronevěří peníze z podnikání, je ve velkém stresu
• má fungující mobilní telefon a informaci, kam se obrátit v případě vážné krize a selhání,
uvědomuje si svoji situaci

Patologický hráč může abstinovat od hazardní hry, pokud si přizná že prohrál, že jeho strategie byla
naprosto mylná a vlastně se nechal oklamat a zneužít (to se přiznává velmi těžko). Že nejenom
přestane hazardně hrát, ale přestane i hazardně žít a změní svůj hodnotový žebříček. Dalším
předpokladem je, že se vzdá možnosti na výhru, už si nekoupí šanci vyhrát.

Kolik nás to zatím stálo?
• dvě ústavní léčby: 120 dní x 1 350,-Kč

162 000,-Kč

• pět let vězení: 365 dní x 5 let x 846,-Kč

1 543 950,-Kč

• ztráta produktivity, odvody z průměrné mzdy
/daň, zdravotní a sociální pojištění/
168 228,-Kč ročně, x 9 let

1 514 052,-Kč

• celkem:

3 220 002,-Kč

• fungování v šedé ekonomice až do důchodu

Ekonomika hazardu
Co přináší ekonomice hazardní hry?
„Hazardní hry zahrnují pouze sterilní převody peněz mezi jednotlivci, nevytváří žádné nové zboží nebo
peníze. I když nevytváří žádný výstup, pohlcují čas a prostředky. Pokud se hazard provádí za hranicí
rekreace, kde hlavním cílem je zabít čas, hazardní hry ubírají z národního důchodu.“
Paul Samuelson, autor knihy Economics, nositel Nobelovy ceny za ekonomii.
Co je podnikatelským smyslem hazardu?
Prodat co nejvíce šancí na výhru, co nejvíce iluzí o rychlém a bezpracném zbohatnutí. Z tohoto
hlediska je třeba chápat hazardní průmysl, jeho marketing a lobbing. Stát dává svobodu občanům
utrácet peníze v hazardních hrách, ale nijak je nechrání před negativními jevy které hazard provází.

Proč zrovna Luděk onemocněl patologickým
hráčstvím?
Patří mezi specifickou skupinu ohroženou patologickým hráčstvím:
• je ochotna podstupovat riziko
• má velkou mírou nekontrolovaného volného času
• má nepravidelné a nahodilé příjmy a neoficiální příjmy

Je v prostředí kde je:
 vysoká nabídka hazardu
 velmi dobrá dostupnost peněz
 společnost orientovaná na výkon, úspěch, majetek, jsi to co máš, vlastnictví věcí je známkou společenského
statusu
 absence informací o rizicích vzniku a léčby patologického hráčství
Začal hazardně hrát v nepříznivé životní situaci
Setkal se s hazardní hrou v situaci, kdy si myslí, že mu hazardní hra může vyřešit finanční a psychické problémy.
Jeho hráčská kariéra začala velkou výhrou
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