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PNZ – 2016, hráči, sázkaři a jejich rodiny, sekundárně gameing a 
další. Cca 100 klientů face to face a 130 online ročně. Práce s rodinami, 
oddlužení… 

Většina klientů přichází
přes www.neprohraj.se 



www.neprohraj.se



Muž (97%)
Průměrný věk cca 33 let
Středoškolské vzdělání, vedoucí pozice, práce s hotovostí, Pracující, dobře situovaný 

(nebo byl)
Průměrný dluh cca 540 000,- (dělení dle věku – 18–22, 35-45)
Problémy výhradně s hazardem (nekouří, nepije, neužívá NL)
Sport -fanoušek, sportovec, bývalý sportovec, trenér, bývalý trenér apod.
Vztah k penězům – sebevědomí, symbol moci a uznání, materiálně zaměřený, důraz na 

výkon
Komorbidita – časté deprese, úzkosti, nespavost, nechutenství

Specifika – přichází s rodinou, cca 50% sázkaři, okrajově ostatní nelátkové závislosti –
PC hry, soc. sítě, nákupy, burza, porno….

Profil našeho typického klienta/hráče



2018 – polovinu klientů tvořili sázkaři (76 rodin), z nichž byla velká většina 
fotbalistů (63), od  mladistvých sázkařů (16-22 let), až po starší se zájmenem o 
fotbal  (profesionální, amatéři…)

Začínají se objevovat mladiství  kteří sází přes starší hráče, dokonce přes 
trenéry, sázení je běžná součást kultury klubu

Fotbal  - sportuj bez sázek I.

Průměrný dluh mladistvých je 152 000,-

Vznikla potřeba něco s tím udělat – vytvořit 
program cílený na rodiče sázkařů, ti si problém 
uvědomují a přicházejí s žádostí o pomoc

Oslovili jsme nadšené trenéry mládeže, magistrát 
města, vedení klubů…



Fotbal  - sportuj bez sázek II.

Vznik programu byl přesto složitý a trval 
skoro jeden rok – sázení není vnímáno jako 
problémové, funkcionáři, trenéři i rodiče těžko 
přijímají fakt, že fotbal by mohl přinést také 
něco negativního, důsledky se bagatelizovaly…

Podařilo se nám navázat spolupráci s 5 kluby 
a akademiemi včetně ligového, šesti besed se 
účastnilo 93 rodičů a hráčů, 5 trenérů a 
funkcionářů

Pozn.: důležité bylo oslovit vysoké funkcionáře 
a ligový klub, vytvořit mediální podporu, být 
otevřený změnám, … projekt stále pokračuje



Aplikace „Deník hráče“

2017 – první nápad na vznik 
aplikace poskytující přehled 
sázek pro hráče a zároveň 
nabízející dostupnou pomoc

2017-2018 – několik pokusů 
získat finanční prostředky z 
RVKPP a „tradičních zdrojů“, 
přesto probíhají přípravy

Spolupráce s APKURS z roku 
2017 se postupně rozšíří i na 
financování vzniku aplikace

2019 vzniká první Beta verze



Aplikace „Deník hráče“
Dvě funkce – přehledný deník 
sázek, vkladů a výher napříč 
různými typy her / rychlý 
kontakt na většinu 
ambulantních zařízení 
zabývajících se léčbou hazardu 
v ČR

Řada úprav a verzí – dle 
klientů, sázkařů – princip grafu, 
statistiky, testy, notifikace, 
etická dilemata, druhá aplikace

Zdržení COVID19, karanténa
Uvedení do provozu v listopadu 
2020



Změny:

Editace sázek

Dlouhodobé sázky

Odstranění emotikonu

Provozní doba služeb

Týdenní nastavení 
hlavního grafu

Snížení četnosti notifikací

Volitelnost týdenního limitu

Více typů her

Aplikace „Deník hráče“



Aplikace „Deník hráče“

II. Funkce: obsahuje seznam ambulancí v ČR, které poskytují léčbu 
gamblerství. Lze zavolat, najít cestu, nebo poslat mail či navštívit 
stránky.



Aplikace „Deník hráče“

Dotaz lze poslat pomocí 
předvyplněného formuláře. 
Všechny evidujeme 
kontrolujeme zpracování.
QR:



Děkuji za pozornost…
Mgr. Jiří Koreš

Poradna pro nelátkové závislosti
Novohradská 1452/1, 370 01

České Budějovice
www.neprohraj.se

http://www.neprohraj.se/

