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Souhrn 

Zásadní změna v přístupu forenzIÚch psychiatru k patologickému hráčství (F 63.0), byla ta 
skutečnost, že bylo do MKN-IO zařazeno do návykových a impulzivIÚch poruch jakožto samo
statná duševIÚ porucha. 

Díky hráčské vášIÚ, kdy se řada lidí, jejichž počet narůstá, dostane do závažných finan
čruch problémů a následně pak začnou páchat trestnou činnost ať již majetkového nebo i ná
silného charakteru, je nutné naprosto zásadIÚm způsobem respektovat diagnostická kriteria 
patologického hráčství . Při forenzIÚm vyhodnocováIÚ důsledků patologického hráčství je nutné 
především jeho rozlišeIÚ od prostého hráčství a sázkařství (Z72.6). Mezi znalci nepanuje shoda 
ve vyhodnocovárú rozpoznávacích a ovládacích schopností. 

Autoři ve své práci upozorňují na zkoumané možné biologické podklady patologického 
hráčství a podobnost nálezů u závíslostí na psychotropIÚch látkách, což dokládaj í na podobno-

83 



I. ŽUKOV, R. PTÁČEK, H. KUŽELOVÁ, S. FISCHER, D. DOMLUVILOV Á / 
PATOLOGICKÉ HRÁčsTVÍ, NEUROBIOLOGICKÉ KORELÁTY PORUCHY -
KAZUISTIKA A FORENZNÍ VYHODNOCENÍ - TYPICKÝ PŘÍPAD 
KRIMINÁLNÍHO CHOVÁNÍ JAKO KLINICKÉ PORUCHY? 

sti nálezů u pathological gambling, které je DSM-IV (APA, 2000), řazeno mezi tzv. Impulse 
control disorders (lCDs), které je v zahranični literatuře se závislostmi na drogách často 
dáváno do spojitosti. 

Uvádějí kasuistiku "hráče", kdy jím způsobená škoda dosáhla skutečně monstrózního roz
sahu a u něhož vyhodnotili ovládací schopnosti jakožto zmenšené měrou podstatnou. 

Zdůrazňují nutnost individuálního vyhodnocováni soudně znaleckého a to i při správně 
stanovené diagnóze dle MKN-IO. Upozorňují na možnost různých vyhodnoceni především 
ovládacích schopností postiženého, v rámci poruchy patologického hráčství. Úvahy o patolo
gickém hráčství jako o nemoci, jsou taktéž typickou změnou v pojetí kriminogennich poruch 
chováni. Možná jsou i typickým projevem medicinalizace problému primárně kriminálně a ne
medicínského. 

Existence poruchy patologického hráčství každopádně podporuje teorie a úvahy o kri
minálnim chováni jako o psychické poruše. 

Autoři nejsou zastánci této teorie, ale akceptují nutnou diskuzi na dané téma. 

Klíčová sl o va : patologické hráčství - biologické koreláty - návykové a impulzivni 
poruchy (MKN-IO) - Impulse control disorders DSM-IV - forenzni 
psychiatrie 

1. Žukov, R. Ptáček, H. Kuželová, S. Fischer, D. Domluvilová: 

PATHOLOGlCAL GAMBLlNG, DlSORDER NEUROBlOLOGlCAL 

CORRELATES - CASE REPORTS AND FORENSIC 

ASSESSMENT - CRIMINAL BEHA VlOUR AS A TYPICAL 

EXAMPLE OF A CLlNICAL DlSORDER? 

Summary 

A fundamental change in the approach of forensic psychiatrists to the topic (F 63.0) was 
caused by the fact that Pathological gambling was classified as an addiction and impulse di
sorder, as an individual mental disorder in ICD-IO. 

The passion for betting in a growing number of people results in their facing serious fman
cial problems and, consequently, this leads to property or viole nt criminal offences committed 
by them. It is absolutely essential to respect the diagnostic criteria of Pathological gambling. 
When we provide a forensic assessment of the Pathological gambling effects, it is necessary 
frrstly to distinguish it from ordinary gaming and betting (Z72.6). Experts do not have identi
cal views on the assessment of differentiating and control capacities. 

The authors of the paper emphasise the examined possible biological background of patho-
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logical gambling and the similarity of the fmdings from addiction to psychotropic substances. 
This is evidenced by the similarity of the findings to pathological gambling, classified as so
called Impulse control disorders (lCDs) by DSM-IV (APA, 2000). Foreign experts often find 
connections with drug addiction. 

They mention a case report of a "gambler", who sufTered massive losses and who was as
sessed as having a significantly diminished control capacity. 

They emphasise the need for an individual forensic assessment even if the correct diagno
sis according to ICD-10 has been determined. They draw attention to the possibility of difTe
rent assessments, particularly the control capacity of the afTected individual, within the Pa
thological gambling disorder. The view of Pathological gambling as a disorder also shows a ty
pical change in the concept of criminogenous behavioural disorders. Possibly, they are also 
a typical reflection of the medical approach to the problem, which was primarily criminal, not 
medical. 

The existence of the Pathological gambling disorder is also supported by the theory and 
ideas of criminal behaviour as a mental disorder. 

The authors do not advocate this theory, however, they accept the discussion on the topic 
and fmd it necessary. 

K e y wo r d s : pathological gambling - Impulse control disorders - biological correlates -
forensic psychiatry, ICD-10, DSM-IV 

Úvod 

Nejprve je třeba vymezit oblast návykových nemocí. Patří sem samozřejmě zej
ména duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek 

a patří sem i patologické hráčství. V souvíslosti s výše uvedeným je třeba zmínít, že 

k této skupině bývá přiřazováno i chování charakteristické např. náruživým vzta
hem k počítačům nebo i náruživé nakupování. Některé prameny taktéž tyto poruchy 
chování jako je např. náruživý vztah k počítačům, náruživé nakupování, zařazují do 
skupiny návykových a impulzivních poruch podle MKN-lO. 

Počet lidí, kteří se dostanou do zásadních finančních problémů v důsledku hráč
ské vášně stoupá. Společenská nebezpečnost jedinců s dg. Patologického hráčství je 

značná a nepochybně stoupá i počet jedinců zasažených touto poruchou. Poptávka 
po léčbě této poruchy vzrůstá . Stejně tak vzrůstá i potřeba forenzního vyhodnocová
ní patologického hráčství. 
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Patologické hráčství je diagnosticky vymezeno následujícím způsobem 

(MKN-10): 

- Během období jednoho roku se vyskytnou dvě nebo více epizod hráčství (A). 
- Tyto epizody nejsou pro jedince lukrativní, ale stále se opakují, přestože vy-

volávají osobní tíseň a narušují každodenní život jedince (B). 
- Jedinec popisuje intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, hovoří 

o tom, že není schopen silou vůle hře odolat (C). 

- Jedinec je zaujat myšlenkami nebo představami o hraní nebo o okolnostech, 
které tuto činnost doprovázejí. Porucha pokračuje navzdory nepříznivým sociálním 
důsledkům v podobě rozvratu rodinného života, ztráty zaměstnání, trestního posti
hu aj . (D). 

DSM-IV (dle nového TZ v ČR, jsou znalci povínní akceptovat diagnostiku jak vy
mezenou MKN, tak DSM!), taktéž uvádí diagnózu Patologického hazardního 
hráčství (pathological gambling), ale na rozdíl od MKN-lO je dle DSM-IV možné dia
gnostikovat i u sociopatických osobností, kdežto MKN-10 tuto možnost vylučuje! 

Dle MKN-10 tak diagnózu patologického hráčství vylučuje přítomnost specifické 
poruchy osobnosti (F 60) s disocíálními projevy a agresivítou. 

Diagnostické obtíže a možné následné značně rozdílné forenzní posuzování pří
chází pří odlišování patologického hráčství od hráčství a sázkařství (Z72.6). Hráč
stvím a sázkařstvím je myšleno časté hraní pro vzrušení a zisk peněz , ovšem s kon
trolou hráčského chování do té miry, že nedojde k sociálně nepříznivým důsledkům. 

Taktéž nelze diagnostikovat patologické hráčství vyskytne-li se jako příznak ma
nické fáze (F30). 

Obecně se nedoporučuje hovořít o tzv. závíslosti na automatech, ale přítom, jak 
bude dále uvedeno, právě patologické hráčství má řadu podobných neurobiolo
gických nálezů jaké můžeme nalézt i u drogových závíslostí. Tedy termin závíslosti 
i u patologického hráčství nepostráda zcela logiku. Termin shledáváme jako nepříliš 
vhodný, ale mající i jisté opodstatnění díky podobným nálezům neurobiologickým 
a genetickým. 

Patologickému hráčství bylo věnováno poměrně hodně prostoru na soudně zna
leckých konferencích. Názory na forenzní vyhodnocení značně oscilovaly. Od názoru, 
že hráčská náruživost není žádnou závíslostí a není psychopatologickým fenomé
nem, přes názor, že hráčská náruživost se nejspíše blíží ovládavé myšlence s velkým 
emočním nábojem a tlakem ke konání. Některými je chování hráče bráno tak, že jde 
o okrajový jev na pomezí normality s nevýznamným forenzním dopadem (Vilč, 

1994» , když druzí se kloní k opačnému názoru Kudrnáče: "U patologického hráčství 
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je vesměs podstatně snížená zdrženlivost ke hraní, a je tedy výrazně obtížné ovládá
ní jednání směřující ke hraní, a proto je na místě příznávat při nedotčení rozpozná
vání v řadě případů i podstatné snížení ovládání a indikovat léčení" (Kudrnáč, 
1999». Taktéž Križanová (Križanová, 1996), vystoupila na XII. mezinárodní soudně 
znalecké konferenci, kdy již tenkrát zdůraznila vzrůstající potřebu (platí dodnes), 
znaleckého vyhodnocení hráčství, které je, díky nemalému podílu na kriminální čin

nosti, majetkového charakteru zejména, tématem dodnes nepostrádající aktuálnost. 
Ve svém příspěvku Patologické hráčství ve znalecké praxi, upozornila na Kolibášovo 
pojetí patologického hráčství, kdy on se svými spoluautory jej zařazují pod jednu 
z forem impulzivních poruch (Kolibáš, 1996). Kolibáš zdůrazňuje, že základními 
příznaky jsou opakované epizody hazardního hráčství, způsobené neschopností odo
lat patickému impulzu k hraní. Zdůrazňuje, na rozdíl od jiných a lze s ním tomto 
souhlasit, že hráč hraje, aby dosáhl vzrušení, ale typické je pro něj i to, že se zaobírá 
neustále myšlenkami na hru, ale i myšlenkami jak získat další prostředky na po
kračování ve hře . My jakožto soudní znalci se totiž musíme vyrovnat nejen s otázkou 
odolnosti vůči hře samotné, ale především pak i k odolnosti vůči asociální - antiso
ciální aktivítě, jakou je nezákonné získávání finančních prostředků ke hře. Jde tedy 
o vyhodnocení ovládacích schopností vůči dvou různým aktivítám, kdy jedna 
(hráčství), může podmíňovat druhou. I v Kolibášově učebnici je zdůrazněna podob
nost Uak vídno i biologicky podmíněná - blíže víz dále), mezi Patologickým hráč
stvím a závíslostmí na psychoaktivních látek a to ve sféře příznaků, vývojem poru
chy, průběhem, ale především sociálními důsledky v sociální sféře. 

Schumacher (dle interpretace Vaceka, 1992), doporučuje diferencovaně posuzo
vat schopnost ovládání se u hráčů. Hovoří o "hráčské závíslosti", které způsobuje pa
tologické narušení ovládacích schopností delikventa, který se dopustil trestného či
nu, aby získal prostředky k hazardu (Križanová, 1996)! 

Takové závěry jsou dle Vacka přípustné pouze tehdy, když jsou splněna násle
dující kriteria: 

1. Symptomatický charakter jednání. Porucha je považovaná za "neurotický sym
ptom", za nutkavý příznak "sui generis". Symptom je izolovaný, inkongruentní 
s osobností (víz. autorem uváděná kasuistika). 

2. Nutná přítomnost nutkavého opakování, stejně jako u neurotického sympto
mu jiného, kdy uvádi selhání v kontrole srovnatelné s obsedantní neurózou (lépe po
ruchou, pozn. autora), kvality mysofobie. 

3. Progrese s růstem intenzity a trvání (Vacek uvádí, že by se mělo jednat o ana
logii se změnou tolerance u závíslostí na psychoaktivních látkách). 
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4. Nutná přítomnost v oblasti sociálních vztahů, ztráta zájmů, postupný vzník 
sociálního defektu, deprivace osobnosti (nikoliv premorbidně přítomné, pozn. auto
ra). 

5. Výskyt psychických, případně fyzických odvykacích příznaků (viz. vlastní ka
suistika - nervozita, pocení, nesoustředěnost, bažení). 

Při forenzním vyhodnocování Patologického hráčstvi tak znalcům rozhodně nepo

stačuje existence diagnózy, byť správně stanovené dle MKN 10, ale především kvan
tifikace jednotlivých kriterií AB.e.D. (MKN-10). Samotný průkaz kriterií se nezdá 

býti zcela dostačujícím pro "parciální" vyvinění, v návaznosti na vyhodnocení 

snížených ovládacích schopností. V závěrech, psychopatologických rozborech, pak 
následně i řádné prokázání a zohlednění intenzity poruchy samotné v jednání 
(obecném i konkrétním), posuzovaného je nutností. Konkrétní průkaz návaznosti de

likventního chování na duševní poruchu a osvětlení všech souvislostí a to i širších je 
taktéž nutností! Jedině tak je snad možno, při přihlédnutí k ojedinělosti každého po
suzovaného připadu, event. i pomýšlet na snížení ovládacích schopností. Dopad hry 
do sociální sféry i do chování musí být skutečně masivní, aby bylo možné zvažovat 
snížení ovládacích schopností. 

V připadě, že "náruživé hráčstvi" je v "souladu s osobností" (disociální, primárně 
nezdrženlivou asociálně se chovající např.), nejsou na místě úvahy o snížení ovlá
dacích schopností a dle MKN-10 vlastně aní nejde toto hráčstvi diagnostikovat jako 
duševní poruchu - Patologické hráčstvi. Vždy je třeba náležitě diferenciálně diagno

sticky uvažovat v rovině vášňové hráčstvi - patologické hráčstvi a samozřejmě pato
logické hráčstvi nezmiňovat jestli se jedná o důsledek jiných, ať již afektivních (ma
nícký sy ), nebo např. organícky podmíněných poruch. 

Při vymezení ovládacích schopností jakožto snížených měrou podstatnou je pak 
na místě současně indikovat i ochranné léčení, nejspíše formou psychiatrickou -
ústavní. 

Neurobiologie patologického hráčství - současné poznatky -

podobnosti s jinými typy závislostních poruch 

Pro patologické hráčství, stejně tak jako pro řadu jiných psychických poruch, je 

v dnešní době typické hledání neurobiologických korelátů, které by existenci poru
chy ukotvili i v klasickém medicínském slova smyslu. Právě z toho důvodu se autoři 
pokusili formou informativního review zpřístupnít aktuální informace neurobiologie 

a genetických poznatků u "impulse control disorders" a tedy i patologického hráčství 
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s akcentací možných vztahů a podobných neurobiologických nálezů u drogových zá

vislostí. 
Impulse control disorders (lCDs), pod které dle DSM-IV, spadá i pathological 

gambling (PG), zahrnuje dále poruchy typu kleptomanie, pyromanie, intermitentní 

explozivní porucha, trichotillomanie aj. Dle MKN-lO se tak vymezeni podle DSM-IV 

nejvíce blíží, ale neshoduje zcela - Návykovým a impulzivnim poruchám. Jak už by

lo uvedeno v případě patologického hráčství je nejpodstatnější rozdíl mezi DSM-IV 
a MKN 10 v tom, že podle DSM-IV je možné diagnostikovat patologické hráčství 

i u sociopatických osobností, když MKN-10 tuto možnost vylučuje. Základni charak
teristikou ICDs je opakovaná a kompulzivní tendence ke specifickému chováni, jako 

je právě např. patologické hráčství, trhání vlasů, ale i jiné zvažované poruchy -
kompulzivní nakupování, problematické užívání internetu, kompulzivní sexuální 

chování a např. i kompulzivní škrábání a poškozování kůže . Typická je ztráta kon
troly nad problematickým chováním, chuť v něm pokračovat doslova za každou ce
nu. Tenze je přítomna zvláště nemůže-li jedinec své patologické potřeby realizovat. 

Typická je zásadní preference těchto druhů již patologického chování - aktivít a to 
jednoznačně na úkor aktivít jiných nepatologických. ICDs a tedy i patologické 
hráčství vykazuje podobné - identické znaky v chování, subjektivních nepříjemných 

prožitcích, jako je tomu u osob závíslých na psychotropních látkách. Jsou to změny 

v toleranci, odvykací stavy, opakované neúspěšné pokusy ·činnosti zanechat nebo ji 

alespoň omezit na míru únosnější. Stejně tak je pro obojí charakteristická zásadní 

minimalizace normálních sociálních aktivít. Jak ukážeme dále, je řada neurobiolo
gických a genetických podobností mezi ICDs, závíslostmi na psychotropních látkách 
a závíslostmí nejrůznějšího charakteru, obecně . 

Za nejdůležitější biologické faktory podilející se na rozvoji pato fyziologii patolo

gického hráčství jsou považovány dysfunkce serotonergního, noradrenergního a do

paminergního systému. Molekulární genetika sleduje specifické varianty kan

didátních genů, které se účastní v těchto neurotransmítterových systémech a mohou 
být asociovány s patologickým hráčstvím (PG). Souvíslosti byly shledány zejména 
a polymorfismy v genech pro dopamínové receptory, serotoninový transporter a ge

nu pro monoamín-oxidasu A (Ibanaez a spol., 2003; Ibanez a spol., 2005). Dědičnost 
je patologickému hráčství přísuzována zhruba v 50-60 % (Lobo a spol., 2009; Kreek, 
2005 et 2005), na základě rodinných studií a studií na dvojčatech. Podíl dědičnosti je 
podobný jako u psychiatrických poruch zahrnujících závíslost a také u impulsivíty 
ICD (impulsive-compulsive spektrum disorders) (Tsuang, 1996). Nicméně ve stu
diích prováděných na rodinách je obtížné odlišit vliv genetických dispozic a ro-
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dinného environmentálního prostředí (Eisen, 2001). Patologické hráčstvi se často 

vyskytuje spolu s řídícími poruchami, antisociálními poruchami osobnosti a alkoho
lovou závislostí a jeho genetické souvislosti a neurofyziologie jsou podobné jako 

u antisociálního chování, impulsivního chování , alkoholové závislosti a depresivních 
chorob (Slutske, 2000). 

Dopaminergní systém 

Dopaminergní systém je zkoumán v souvislosti s rozvojem závislostí, impulzivi
ty, ale také např. poruchy ADHD, jejíž charakteristikou je rovněž impulsivita. Nižší 
D2 receptorová dostupnost mediuje náchylnost k rozvoji závislostí (Volkow, 1993, 

2002). Nižší dostupnost receptorů D2 byla zjištěna ve ventrálním striatu vysoce im
pulsivních krys a opic a predikovala rozvoj zvýšené závislosti na kokainu (Nader, 
2006; Halley, 2007). Také snížené hodnoty DA a 3,4-dihydroxyphenylacetic acidu 

(DOPAC) a homovanillic acidu (HVA) byl nalezen u CSF patologických gamblerů 
(Bergh, 1997). 

Studie zaměřené na amfetamin a drogy této skupiny (kokain), které zvyšují hod
noty extracelulárních katecholaminů a serotoninu (5-HT), inhibují reuptake, posilují 
DA syntézu a inhibují monoamin oxidasu (MAO) (Sulzer, 2005), potvrzují, že DA 

a další aminergní cesty hrají významnou roli v patofyziologii patologického gam
blerství (Shalev, 2002, Loba, 2001). Další studíe poukázaly na souvislost DA u osob 

s Parkinsonovou nemocí (PD) s PG a jinými ICD poruchami, jako je např. oblast se
xu a jídla (Weintraub, 2006; Kurban, 2004; Driver, 2003; Dodd, 2005; Szarfman, 

2006). Studie 272 PD pacientů, kterým bylo diagnostikováno ICD, nalezla silnou 
asociaci mezi DA s PG a dalšími ICD poruchami (Weintraub, 2006; Voon, 2006), 
stejně tak prospektivní studie na 297 pacientech s PD a prevalencí PG (Voon, 2007). 

Genetické studie odhalují řadu genů souvisejících s impulsivitou a závislostmi. 
Mezi tyto kandidátní geny patří např. DA D4 receptor (DRD4) a DA transportér 
(SLC6A3) (Haile, 2007; Kreek, 2004), které patří mezi nejvýznamnější např . i u po
ruchy ADHD (Swanson, 2007). U patologického hráčství byly prokázány souvislosti 
s genem DRD4 (Perez de Astro, 1997; Comings, 1999). D2A1 allela genu pro D2 re

ceptor je spojována s drogovou závislostí, nekontrolovatelným přejídáním a kouře
ním (Haile, 2007) a byla shledána dvojnásobně častější u patologických hráčů než 
v kontrolní skupině (Comings, 1996). 

GABA a glutamátový systém hraje významnou roli pří rozvoji závislostí a ICD 

(Larowe, 2006; Grant, 2007). Např. tiagan, GABA reuptake inhibitor užívaný pri-
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mámě na zklidnění záchvatů, prokázal účinnost při kokainové závislosti (Gonzales, 
2007) a při kontrole impulsivně agresivního chování (Kaufman, 2002). 

Serotonergní systém 

Stejně jako dopaminergni systém (DA, GABA a glutamát), podílí se serotonin 
(5-HT) na rozvoji impulzivity, drogových závislostí a dalších poruch. Podle studií na 
zvířatech vyprázdnění serotoninu z předního mozku vede k impulsivnímu jednání, 
zatímco nepřímý agonista serotoninu fenfluramin snižuje takové chování (Po ul os, 
1996; Mobini, 2000). Dle studií, vyčerpání tryptofanu, a tedy i pokled hodnoty sero
toninu, snižuje motorickou impulzivitu, ale nikoli impulsivni rozhodováni (Crean, 
2002; Walderhang, 2002). U osob s rodinnou zátěží alkoholismu, vyčerpání tryptofa
nu snižuje útlum chování (Stop Task), ale neovlivňuje schopnosti odložení potřeb 
(Crean, 2002). Nízké hodnoty metabolitu serotoninu - 5-hydroxyíndolacetic acidu 
(5-HIAA) byly nalezeny u osob s impulsivními charakteristikami (Linnoila, 1983; 
Coccaro, 1989) a alkoholismem (Kreek, 2004), tyto nálezy byly potvrzeny i studiemi 
na primátech (Mehlman, 1994). 

Serotonergni geny SERT (SLC6A4) a MAO-A jsou spojovány s impulsivitou a zá
víslostmi (Kreek, 2005). V současné době je velmi sledován také polymorfismus 
v promotorové oblasti serotoninového transportéru (SLC6A4) vedoucí k vyšší nebo 
menší produkci proteinu (krátká a dlouhá varianta genu), který je asociován s řadou 
psychiatrických poruch a psychopatologií, jako je neurotismus, úzkost a rozvoj závis
lostí na drogách a alkoholu (Lesch, 1996, Lesch, 2005). Krátká varianta genu 
SLC6A4 je asociována také s patologickým hráčstvím u mužů, ale nikoli u žen 
(Perez de Astro, 1999, 2002). Jiné studie tyto asociace zpochybňují (Jakob, 2004; 
Willis-Owen, 2005; Middeldorp, 2007). Je zřejmé, že je v této oblasti nezbytné pro
vést;podrobnější výzkum, a to v širších souvislostech. Poznatky budou velmi pří 

nosné; také např. pro oblast farmakogenetiky, neboť genetické predispozice mohou 
také ovlivňovat účinnost léčby u těchto pacientů (Ninan, 2000; Bulock, 2003). 

Z výše uvedených nálezů je zřejmé, že serotonergni systém ovlivňuje impulsivní 
chování, nicméně další výzkum je nezbytný ke specifikaci, které komponenty hrají 
nejvýznamnější roli. 

Anatomické struktury mozku 

Prefrontální kortex (ventromediální prefrontální cortex - vmPCF) hraje důleži
tou úlohu při rozhodováni a kontrolou nad impulsivním chováním a závislostí. Infe-
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rior frontal gyrus/dorsolateral prefrontální kortex je důležitý při posunu pozornosti 
(Gottfried, 2003; Tahala, 2004). Jedinci s lézemi v této oblasti prokazují charakteri

stickou neschopnost plánovat, tendenci rozhodnout se pro negativní možnost 

(Bechara, 2003). Dysfunkce v prefrontálním kortexu může vést k odlišnému chování 
patologických hráčů od kontrolních jedinců, ústící např. v drogovou závislost. Pokles 

aktivity byl zaznamenán u patologických hráčů během prezentace hráčských 

podnětů a simulovaného gamblingu (Reuter, 2005). Tato data poukazují na důleži

tou úlohu funkce vmPFC u patologických hráčů. 

V procesech rozhodování a impulsivním chování je spolu s vmPFC důležitá 

amygdala, která se podílí na procesech emotivních reakcí. Aktivita amygdaly je re
gulována rovnováhou mezi a glutamátem indukovanou excitací a GABA medíova
nou inhibicí (Rainnie, 1991 et 1991). Jedinci s poškozením vmPFC a amygdaly pro
kazují deficity v rozhodování (Bechara, 1999). Ve studíi simulovaného hráčství pato

logičtí hráči prokazovali odlišnou striatálni aktivitu v porovnání s kontrolami 
(Reuter, 2005). 

Abnormální aktivita amygdaly může být ovlivněna variantami genů podílejících 

se na serotonergní neurotransmisi. 
Popis endofenotypů přinese do poznání etiologie a kategorizace poruch velmi 

cenné informace. Pomohou lépe porozumět etiologii patologického hráčství a závis
lostí a pomohou vytvořit preventivní strategii a optimalizovat léčbu . 

Kasuistika patologického hráčství - forenzní vyhodnocení 

Na základě žádosti PČR jsme vyhotovili znalecký posudek na muže ve věku 31 let, kterÝ 
byl trestně stíhán pro trestný čin podvodu, kterého se měl dopustit, že jako zaměstnanec .. . 
vytvořil ftktivní smlouvy. Tím podvodně získal částku převyšující 13 miliónů Kč. Prostředky si 
ponechal a použil je dle spisové dokumentace - poznatků PČR výhradně k hraní na automa· 
tech . Peníze všechny prohrál na hracích automatech v různých hernách. PČR uvedl, že se na 
psychiatrii nikdy neléčil, není závislý na drogách, ani alkoholu ... sdělil, že je závislý na ha
zardních hrách od 14 let. Předtím netrestán. 

Rodina vyšetřovaného je bez psychoheredity. Rodiče má rád, vztahy vidí jako nekompliko
vané - normální. Vývoj a dětsví v normě. Neměl problémy ve škole, základní střední, vysoké ... 
Na vojně neměl kázeňských problémů. Pak šel pracovat a vydělával tak 10-15 tisíc měsíčně 
(Sk) .. .. .. pak šel do jiné fy ... Tam už si vydělal i třeba 40 tisíc korun slovenských měsíčně ... pak 
se přestěhoval do Čech, kde pracoval ve fy, kde posléze zpronevěřil peníze, vydělával kolem 50 
tisíc Kč a odkud ho nyní vyhodili ... když se to provalilo ... 

Je ženatý ... Má ... děti ... a manželka je pro něj obrovskou oporou ... rodina je pro něj 
hrozně důležitá, ale přiznává, že rodinu vlastně dost zanedbával, kvůli hraní a plnil si vlastně 

jen "ten takový základ". 
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Nebyl nikdy závažně nemocen. 
S alkoholem a drogami nikdy problém neměl. 
Poprvé si zahrál automaty ve 14 letech. Byl to mincový automat. Na koruny .. .. vždy hrál 

do doby než mu "to penize vzalo". Dostával nějaké kapesné a za ně si chodil zahrát. Bral na 
hru i penize doma. Třeba vzal penize mámě z peněženky . Nedokáže už dnes řici, proč si 
poprvé zahrál, "asi jsem myslel, že vyhraju ... ". Ano, stávalo se mu, že třeba vyhrál i tři sta ko
run, ale pak ty penize vždycky nakonec prohrál. Zase na tom automatu. Styděl se za to, že 
chodí hrát, nikomu to nikdy neřekl. Za celý svůj život se s tím vlastně nikomu nesvěřil . Teď, 

když o tom přemýšlí, je vlastně rád, že se to provalilo, že to skončilo . Na středni škole také 
hrál automaty ....... jeho prostě vždycky automaty bavily a přitahovaly . Nedokáže to vysvětlit. 
Zvykl si na ně . Na středni ...... většinu utratil na automatech. Třeba penize, co měl na straven
ky, tak ty investoval do hry. Penize doma dostal vždy, když si něco vymyslel. Když to tak zpět
ně vidí, nikdy .nebyl v plusu". Automaty mu penize vždycky ve finále "vzaly". Třeba i vyhrál, 
ale nakonec vždycky stejně prohrál. Je mu jasné, že ty automaty se "staví proto, aby vyhráva
ly .. . ale někteři taky vyhrají ... přece ... ". On o tom takhle nikdy nepřemýšlel. Ale když zpětně 
vyhodnocuje, v součtu vždycky prohrál a nebyl to důvod k tomu, aby s hrou přestal . "Chcete 
prostě hrát a o tom to je," dodává ještě . Rozum s tím, podle něj, asi nemá moc společného, je to 
o pocitu hry a že vyhrát můžete, ,je to možné ... vyhrát.. .to je asi to, co v tom je .. . ". Měl vždyk
ky radost, "když tam něco padlo". Chodil ze začátku hrát podle situace, ale když se na to dívá 
zpětně už na škole, ať už středni nebo vysoké, vlastně hrál vždycky, když měl penize. Hrával 
různě dlouho, podle toho jak mu vyšly finance . Ze začátku třeba tak 2-3 hodiny. Už na středni 
škole, stejně tak na škole vysoké, hrál místo školy. Nebo třeba nešel na nějakou akci, kterou si 
předtím domluvil . Vymluvil se třeba kamarádům, že musí domů. Doma zase řekl, že musí být 
se spolužáky, a šel do herny. To už bylo na středni škole. Že se vymlouval nejrůznějším způso
bem a předem už věděl, že stejně skončí v herně. Bylo mu "tak nějak jedno, že ... asi zase pro
hraje ... prostě si chtěl zahrát.. .to se špatně popisuje .. . ". Do herny chodil i místo toho, aby šel 
třeba na předem domluvené rande, to se zase vymluvil na "nějakou akci", ale skončil v herně, 
u automatů. Přiznává, že jednoznačně omezil všechny aktivity, školu ještě omezoval nejméně, 
tam musel chodit, kromě hraní. I divkám se vymlouval, že něco měl, aby mohl jít hrát. To již 
na střední škole. Na VŠ si začal půjčovat. Matka mu penize vždycky na uhrazení dluhu dala. 
Vždy si něco vymyslel. .... . on si osobně myslí, že rodiče "něco tušit prostě museli", ale nikdy se 
ho neptali .. . Omluvil si to "tak nějak sám pro sebe, že jde hrát". Vlastně mu to bylo v tu chvíli 
jedno, byl rád, že jde hrát, že na to má penize. Nehrál vlastně, když to zpětně vyhodnocuje, je
nom, když penize neměl. To se ovšem potom, ty penize na hru, vždycky snažil sehnat. Na VŠ, 
tam už hrál na .lepších automatech". Tam taky začaly vyšší sázky. Na jednu hru potřeboval 
už i třeba několik tisíc korun. Utrácel tak měsíčně i 5.000,- Ks. Nehrál nikdy opilý. Bylo mu 
v herně prostě dobře. Hůře mu bylo, když odcházel z herny a prohrál. Ještě hůře mu bylo, když 
neměl peníze na hru. Život se mu zredukoval, když neměl peníze nehrál, ale sháněl peníze na 
hru. Pak peníze prohrál, měl z toho nepříjemný pocit, ale sháněl peníze, aby si mohl automaty 
zase zahrát. Měl z toho všeho nepříjemný pocit, ale když měl peníze, věděl, že si bude moci 
zahrát a bylo mu dobře. Bylo mu dobře, když byl v herně a hrál. A tak se to opakovalo stále do
kola. Věděl, že v herně bude třeba jenom pár minut, než prohraje tisíce. Dva tisíce korun 
prohrál třeba za 5 minut. Pak mu z toho bylo nepřijemně, ale takhle se to stále opakovalo. Měl 
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děvče, to o jeho hraní nevědělo, ale na rande nešel, vymluvil se a šel hrát. To na vojně to bylo 
dobré, protože tam nebyla možnost hrát, takže ho to netrápilo. Nehrál třeba měsíc, protože 
tam to prostě nešlo, nebylo to možné. To se mu pak už níkdy nestalo ... měl tam režim, nešlo 
to .. .. to byl jediný klidný čas jeho života, jediný, kdy měl od hry pokoj, protože to prostě nešlo. 

Vždycky se .tak nějak sám pro sebe ospravedlnil". To už pak byl v Praze, platil si 
podnájem, telefon, jídlo. Ale všechno ostatní investoval už do hry. Taky třeba dlužil za 
podnájem, ale majitel mu počkal, zaplatila rodina. Když už byl ženat, vždycky ... dal rodině jen 
to opravdu nejnutnější. Většinu prohrál. Těžko se to vysvětluje, když si jako inteligentní 
uvědomoval, že nevyhrává, proč hrál dál. Pro tu chvíli, že má peníze a může hrát asi, ví, že to 
zní hloupě, ale tak to u něj fungovalo . Pak si začal půjčovat ve flrmě. Nejprve na sebe. Takže 
vlastně si začal půjčovat .na sebe" legálně ... Nakonec si začal půjčovat na vymyšlené lidi ... 
I jeho hra začala .eskalovat". Hlavně začal hrát o vyšší částky. Začal hrát mnohem inten
zivněji . Začal taky prohrávat vyšší částky. Měl rád to prostředí . Měl půjčeno u pěti instituCÍ. 
Byla otázka času, kdy se mu to .vymkne". Tak nějak to podvědomě i cítil, ale neřešil to příliš . 

Byl spokojený, když měl peníze na hru .. . .. . Není schopen to celé vlastně vysvětlit . .To máte 
třeba 20.000,- Kč, jdete ke stroji, řešíte jestli máte, pak jdete vyhrát, pak vás poleje horko, 
protože prohrajete. To celé trvá hodinu, nemá to logiku, ale uděláte to znovu a znovu ... ta 
chvíle je prostě ... příjemná ... " . .. .. hrál denně . předminulý rok hrál 4-6 hodin denně . Poslední 
rok hrál 8-10 hodin denně ... . když šel hrát a měl 50 tisíc na hru, tak věděl, že to bude na 50 her 
a to bylo pro něj to podstatné, že tam stráví ten čas, který je třeba, aby těch 50 her uhrál. .. chtěl 
vyhrát, ale pro něj bylo důležité, že hraje. Bylo pro něj osudné, že zjistil, že peníze na hru, 
alespoň si to tak uvědomoval , zkrátka může mít, získat, tímto způsobem . . ... Případalo mu 
hrozné, že doma třeba řešili kolik manželka utratí a přítom on věděl, že dluží milióny. To si 
případal hrozně , ale neučinil níc, aby situaci změnil . Hrál dál. Nešlo to jinak. Teď, když se na 
to příšlo, je to pro něj vlastně svým způsobem úleva. Letos už byl hodně nervní, jenom v herně 
byl uklidněný , když měl peníze a věděl, že tam bude moci za ně nějaký čas být a hrát. Necho
dil s přáteli, nechodil nikam, nejezdil na dovolené, to ani rodina, nedal jí na to peníze. Všechno 
.investoval" do hry. I v práci už myslel na to, že půjde hrát, a byl duchem nepřítomen. Těšil 

se. Vlastně mu všechno ostatní začalo být úplně . Pak už měl dluh 10.000.000,- Kč ....... věděl 
že je to otázka času, než se to nějakým způsobem skončí. Teď, když se .to provalilo", tak se CÍtí 
. zdaleka nejlíp, jak jsem se kdy ve svým životě cítil ... ". On si brával dovolenou, aby mohl jít 
hrát třeba od rána. On vlastně není schopen vysvětlit, proč to všechno dělal . Je mu jasné, že 
kradl , aby mohl hrát, ale nedokáže vysvětlit, proč hrál stále více a více, když dobře věděl, že 
tímto způsobem to níkdy nemůže dobře dopadnout ... ... co byl obviněn, již hrát nešel. Ale není 
si jist, jestli by šel, kdyby byly doma peníze. Za to by ruku do ohně nedal, že by nešel hrát, ale 
je na sebe hrdý, že nešel, zatím ... Nehrál níkdy níc jiného. Zkusil třeba ruletu, ale to nebylo 
ono. Zdůrazňuje, že u automatů je, resp. byl, důležitý čas, který mu u strojů umožňovala 
určitá částka pobýt. Ruleta nebylo to pravé, tam chyběl ten čas, kdy byl klidný a bylo mu 
dobře, že má peníze a ví, že v herně bude moci nějaký čas být, protože neprohraje dříve, než za 
určitý čas, protože to není technicky možné. Že nejde vlastně prohrát rychleji. 

Přestal se zajímat i o sex doma, jinde ho nevyhledával. V práci to i před výpovědí zvládal, 
protože tam nemusel pracovat na sto procent. Myslel na hru, na automaty i v práci, ale to 
.svoje" si udělal . Byl prostě .myšlenkama u automatu", ale svoje si udělal. Věděl už jak a co 
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udělat a být duchem nepřítomen. Mohl být v práci .tak na 20-30 %" . Když jel hrát, jel autem 
rychleji, jak se na hru těšil. Těšil se až už tam bude moci sedět a hrát. Vrchol, kdy si uvědomil, 
že s ním asi nebude něco v pořádku, bylo to, že manželka byla nemocná a prosila jej, aby 
zůstal doma, vzal si dovolenou, ale on řekl, že už žádnou nemá. Měl dovolenou, ale vzal si jí, 
aby si mohl jít zahrát ... . Přítom dobře věděl, že to pro něj vlastně níc neřeší a přesto šel. Ne
dokáže to vlastně vysvětlit . To svoje chování. O tom, že hráčství je nemoc věděl, ale nikdy se 
nepokusil s tím něco dělat . Ai nyní navštívil doktora. Asi se bude muset léčit, je rád, že nyní 
se o jeho hraní už ví, nesmírně se mu ulevilo. Poslední dny hrával i 12 hodin denně .. .. .. uvědo-
muje si, že kdyby doma byly teď peníze, tak by za sebe nemohl ručit . Ty peníze .by byly bič". 

Ví, že vlastně úplně ztratil cit pro hodnotu peněz. Že byl úplně mimo. Díky hře se zadlužil 
do miliónů a přítom se snažil žít normální život a to nejde, to je úplný nesmysl. Připadal si 
z toho všeho strašně blbě. 

Ví, že všechno co kdy v životě udělal, bylo ovlivněno tím, že hrál. 

Status praesens psychicus: místy téměř euforická nálada, která není brána jakožto součást 
hypo - manícké epizody - odpovídá jím prezentované úlevě, (stavu úlevy, kdy to už všechno 
konečně skončilo), emoční labilita, osobnost nevykazuje zásadní patologické rysy, nejedná se 
o poruchu osobnosti, apsychotický, intelekt v normě, bez známek svědčících pro organické po
stižení centrální nervové soustavy. Není suicidální. 

Anamnesticky jsou vysledovatelné stavy napětí a bažení před hrou, s následnými propady 
nálady. Hra nebyla v žádném případě lukrativní, stále se opakovala. Jednalo se o mnohaletý 
průběh a rozvoj poruchy - Patologické hráčství . 

Psychologické vyšetření: 

Wechslerův test inteligence 

Závěr: Inteligence odpovídá pásmu nadprůměru, s vyrovnaným výkonem bez známek po
ruch pozornosti nebo koncentrace a bez projevů organického poškození CNS. 

Rey-Osterriethova komplexní figura 
Závěr: Nadprůměrný výkon v oblasti vizuomotorické koordinace a grafomotorických schop

ností. Nadprůměrné schopnosti vizuální percept v paměti uchovat a dále i reprodukovat . Bez 
známek projevů organického postižení. 

Wechslerova paměťová škála 
Závěr: Paměť bez stop poruch nebo poškození v pásmu populačního nadprůměru. Paměť je 

v souladu s intelektovým výkonem. 

Rorschachův test 

Závěr: Výsledkem testu informují o dobře strukturované osobnosti s nadprůměrným inte
lektem, extravertními charakteristikami a nižší schopností regulace chování (vyšší impulsivi
tou) a dále nižší schopností odložit aktuální potřebu. 
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MMPI·II 
Závěr: Osobnost bez výrazných psychopatologických projevů s možnými sklony k obse· 

dantně kompulsivnímu chování a impulsivitě. 

Obsahová analýza výpovědi 

Závěr: Z uvedených zjištění lze dospět k závěru, že u obviněného je přítomna motivace k ak· 
tivní spolupráci na trestním řízení a tím i k podání pravdivé výpovědi. Motivace je založena na 
představě o možnosti nižšího trestu při spolupráci na vyšetřování. 

Závěr psychologického vyšetření 

Posuzovaný vykazuje nadprůměrnou úroveň aktuální intelektové kapacity. Jeho 
výkon v inteligenčních testech (IQ) i kognitivní schopnosti obecně odpovídají vyšší 
hraníci populační normy. Nebyly zjištěny znaky žádné závažné duševní poruchy. 
Netrpí forenzně významným organíckým poškozením mozkových struktur, nejsou 
přítomny aru znaky jiných orgaruckých poškození. Nebylo zjištěno níc, co by sružova-
10 schopnost adekvátně vnímat, v paměti uchovat a poté i správně reprodukovat. Po
zitivně lze hodnotit angažovanost ke spolupráci na objasnění předmětu trestního 
řízení, související s motivací možnosti ružšího trestu. Obecnou i specifickou věrohod
nost lze s ohledem na tyto skutečnosti hodnotit jako dobrou. 

Posuzovaný je osobností psychicky relativně stabilní, vzhledem ke svému věku 
nadprůměrně aktivní. Vyznačuje se extrovertní sociabilitou se sklony k impulsiv
nímu a obsedantně kompulsivnímu chování. Vykazuje dobrou frustrační toleranci 
a obecně schopnosti vyrovnávání se se zátěží. 

U osobnosti lze hodnotit dobrou úroveň návaznosti na sociální normy, agresivní 
sklony nebo projevy nebyly zachyceny. Hodnotit lze zvýšenou potřebu pozitivní sebe
prezentace. 

U obviněného je dále přítomna motivace ke kooperaci pří vyšetřování a podání 
výpovědi v souladu se skutečností. 

Rozbor: 

Posuzujeme 31 letého muže, který je obviněn z trestného činu podvodu. Dosud 
netrestaný. Nikdy se na psychiatrii neléčil. Pouze jednou byl vyšetřen, krátce před 
vyšetřením znaleckým, se závěrem Patologické hráčství. 

Pochází z nezávadné rodiny, kde nejsou z psychiatrického hlediska závažné 
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anamnestické momenty. Vyvíjel se jako zcela nonnální jedinec po stránce psychické 
i fyzické . Ze znaleckého hlediska není u něj detekovatelná závislost na alkoholu či 
jiných psychotropních látkách. Heterosexuál, ženatý, který má ... zdravé děti. Jedná 
se o vysokoškolsky vzdělaného ... Naposledy byl zaměstnán ... .... tam si zakládal .. . 
účty. Všechny peníze prohrál v automatech. Ke všemu se doznal. 

Při vyšetření spolupracuje. Celkově jej lze vyhodnotit jako kooperujícího. Při 
vyšetření nediagnostikujeme žádnou psychotickou poruchu, žádnou z forem závislo
sti na psychoaktivních látkách. Nejeví známky organického postižení centrálního 
nervového systému. 

Jeho intelekt je rozhodně v mezích nonny. Nelze jej vyhodnotit jako poruchu 
osobnosti. 

Z psychiatrického hlediska lze u vyšetřovaného obviněného diagnostikovat Pato
logické hráčství (F 63.0), patřící mezi Návykové a impulzivní poruchy. 

K prvním kontaktům s automaty (nic jiného obviněný nehrál), došlo u něj již 
v útlém věku . Hra jej zaujala jako již čtrnáctiletého . O jeho vášni nikdo nevěděl. 
Ani nejbližší. Již jako nezletilý však doma kradl peníze rodičům, .. . hra již tehdy za
sahovala do jeho života . ... zaujetí hrou se stupňovalo postupem let, hrál postupně 
o vyšší a vyšší částky. Vždy si nějakým způsobem zaplatil to, co musel (půjčil si), 
ale všechny ostatní peníze, které by mohl využít jinak, věnoval automatům. Hrával 
několikrát týdně (na SŠ a VŠ). Léta za něj pohledávky vždy platila rodina, když si 
často vymýšlel absurdní důvody, které odůvodňovaly jeho potřebu peněz. Snad ze 
začátku byla motivace vyhrát. Je inteligentní, uvědomoval si, že obecně platí, že 
vyhrát nad automaty nemůže ... "přeci jen, obecně .. . vyhrát se na nich i dá". On však 
má již dlouhá léta tu zkušenost, že vždy nakonec skončí v minusu. Peníze nikdy 
neinvestoval jinak než do hry. Vydělával vcelku dost peněz ... na rodinu šlo nutné 
minimum .. . rodině neposkytl nikdy nic navíc. Ve srovnání s tím, co podvodně nabyl, 
jeho rodina žila velmi skromně až nuzně . Za nic jiného než za hru neutrácel! Nežil si 
nad poměry. Hra v jeho životě začala zaujímat postupně stále více mista. Již na ško
le střední a vysoké se jeho zájmy redukovaly na hru. Veškeré ostatní aktivity v pos
ledních letech redukoval jen na bazální péči o rodinu. 

Prohrával stále větší a větší částky. Popisuje situaci tak, že samozřejmě chtěl 
i vyhrát, ale odcházel z herny prakticky vždy se ztrátou, která narůstala. Využíval 
svých znalosti pracovních, aby podváděL .. uzavíral stále nové a nové půjčky .. . 
Vlastně věděl, že hrou se z "toho ven" nikdy nedostane. Přesto bylo puzení ke hře 
stále silnější a silnější. Ke konci, když půjčky dosáhly astronomických výšek, myslel 
na hru prakticky neustále, v práci i doma. Když jel hrát, jel zvýšenou rychlostí, "byl 
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jako v transu". Byl klidný, když věděl, že má peníze na hru. Bylo mu dobře, když 
věděl, že má v kapse třeba 50 tisíc korun a že to mu stačí na padesát her a že tedy 
bude moci hrát nějaký čas, že to bude nějaký čas trvat, než to prohraje, a to jej 
uklidňovalo, zbavovalo napětí. V napětí žil poslední týdny měsíce neustále. Pod
váděl naprosto cíleně, znal prostředi, věděl jak to udělat, současně mu bylo jasné, již 
řadu měsíců, že situace je pro něj "patová". 

Když jeho dluhy začaly narůstat do miliónů, bylo mu jasné, že se z toho nedosta
ne, stejně tak mu bylo jasné, že se na to musí přijít. Proto svoje odhalení vlastně be
re jako velkou úlevu, kdy se mj . mohl a koneckonců i musel svěřit rodině. Poslední 
měsíce již prakticky nemyslel na nic jiného než na hru. V práci byl duchem v herně . 

Když nehrál, byl v napětí . 

O nemoci patologické hráčství slyšel, byl také u doktora. On si vždycky myslel, 
že to je taková jeho možná výjimečnost, ale jako o patologii o tom neuvažoval. Nyni 
nemá za co hrát, tak nehraje . Není si však jist, že kdyby byly doma nějaké peníze 
byly, že by hrát nešel. Po hře posledni roky, stále více, bažil (jeho vlastní výraz byl 
toužil). Nebyl schopen se ovládnout a nehrát. V jeho dospělém životě byla pouze 
9 měsíční epizoda, kdy nehrál a to byl výkon vojenské základní služby, kdy režim 
služby mu hru nedovoloval. Hraní u něj v době údajného trestného činu mělo již 
charakter neodbytného puzení. Byl již u něj chorobný intenzivní popud k aktivitě, 
která se vymyká volnímu zvládání. Byly i náhle vzniklé stavy popudu k hráčské akti
v itě s prodromy, které byly spojeny s tenzí napětím a anxietou. Napětí ustupovalo po 
hře . Pak se zase postupně stupňovalo do míry neúnosné, které opět vyústilo v nutnost 
hrát. Vše eskalovalo, když objevil možnost získání finančních prostředků v míře 
prakticky pro něj dosud nevídané -podvodem. Tehdy se hráčství rozvinulo do plné 
podoby hráčství patologického. Nešlo u něj o pouhou hráčskou náruživost, kdy jde 
o jednání programované s jasným cílem (on vlastně není schopen popsat proč hrál, 
když už mu bylo jasné, že tímto způsobem nemůže zkrátka dluhy uhradit). Hráčství 
u něj mělo již naznačeno kompulzivní charakter (pozn. psychologicky verifikováno). 
Periodicky se u něj opakovalo napětí a uvolnění v souvislosti s hrou . Když mohl hrát 
nebo věděl, že si bude moci zahrát, byl uvolněn. Když toto nebylo z nějakých důvodů 
možné (nejčastěji chybění prostředků, musel být v zaměstnání), tenze, napětí na
růstalo. Dlouhá léta u něj byla přitomna iluze kontroly nad hrou. (Podobně jako 
u psychoaktivních látek). U obviněného se řadu let (14-15 let) vyskytovaly epizody 
dvě a více během jednoho roku. Tyto epizody nebyly pro jedince lukrativní, ale stále 
se opakovaly, přesto, že vyvolávaly osobní tíseň a narušovaly každodenní život ob
viněného. Byl u něj přitomen stav intenzivního puzení ke hře, které šlo jen velmi 
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těžko ovládnout. Spíše nebyl schopen puzení odolat. Sám stavy popisuje tak, že ne

byl tento stav schopen silou vůle ovládat. Byl natolik zaujat myšlenkami nebo před
stavami o hraní nebo o okolnostech, které tuto činnost doprovázejí (bylo mu dobře 

v prostředí herny, často myslel na to, jak je to tam hezky zařízeno, jaký pěkný mají 

automaty design), že poslední měsíce, několik posledních měsíců nemyslel prakticky 
na nic jiného, než na hru a na to, jak sehnat peníze, aby si mohl zahrát. Ve hře po

kračoval navzdory silně nepříznivým sociálním důsledkům, riziko ztráty zaměstnání, 

trestního stíhání. Vlastně mu bylo jasné, že peníze formou "hry" zpátky nevyhraje, 
ale tuto racionální myšlenku v sobě potlačoval. Neměl náhled na své obtíže. Bažení 
po hře pokračuje i nyní, když je obviněn ze závažné majetkové trestné činnosti, není si 

sebou jistý. Cítí, že s ním asi bude skutečně něco v nepořádku . 

U obviněného díagnostikujeme chroníckou a velmi závažnou formu Patologic
kého hráčství (splňuje všechna kriteria poruchy dle MKN-IO- díagnostická kritéria 

pro výzkum a všechna kritéria A, B, C, D jsou vyjádřena zásadním, silným způso
bem) a indíkujeme ochranné léčení psychiatrické, formou ústavní. U vyšetřovaného 
tedy konstatujeme podstatně sníženou zdrženlivost ke hraní a stejně tak i výrazné 
a obtížné ovládání jednání (kriminální), směřující ke hře . Jsou nedotčené schopnos
ti rozpoznávací. Schopnosti ovládací označujeme u obviněného jako podstatně sní
žené. 

Závěr 

Předložená studie upozorňuje na vzrůstající incidenci duševní poruchy Patolo
gického hráčstvi a stejně tak i vzrůstající potřeby forenzního vyhodnocení, nejen 

vzhledem k zásadním dopadům na nositele této poruchy, ale samozřejmě i vzhledem 
k velké společenské nebezpečnosti . Současně podotýkáme, že ne všichni patologičtí 

hráči se stanou předmětem stíhání, přestože kriteria poruchy splňují. 
Upozorňujeme na nejednotnost znalců co se týče forenzniho vyhodnoceni poru

chy. Zároveň se stavíme za názor, že za určitých okolností tato porucha může mít fo

renzně významný dopad projikující do vyhodnocení schopnosti ovládacích. Upo
zorňujeme na poněkud rozdílné definice podle MKN-lO a DSM-IV, případně DSM
IV-RT, které se liší především v tom ohledu, že dle DSM-IV, DSM-IV-RT, je možno 

diagnostikovat poruchu i u sociopatických osobností. DSM -IV tak teoreticky svým 
způsobem predíkuje i širší možnost "vyvinění" delikventů, když ignoruje, že jsou 
primárně osobnosti sociopatickými! 

Uvádíme kazuistiku z vlastní znalecké praxe, kde jsme sociopatickou poruchu 
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osobnosti nezaznamenali. Ovládací schopnosti jsme vyhodnotili jako snížené měrou 
podstatnou a doporučili jsme soudu uložit ústavní formu léčby psychiatrické. 
Ovládací schopnosti jsme vyhodnotili shodně jak pro hru samotnou, tak pro majet
kový trestný čin, protože jsme toho názoru, že jedno bezpodmínečně podmiňuje druhé. 

U posuzovaného - obviněného jsme však zaznamenali a bylo to potvrzeno i psy
chologickým vyšetřením, sklony k obsedantně kompulzivnímu chování. Dle MKN-10 

je Patologické hráčstvi (F 63.0) řazeno mezi Návykové a impulzivní poruchy. Na 

skupině Impulse control disorders (lCDs) a jí přiřazených neurobiologických a gene
tických korelátech, dle DSM-N, DSM-N-RT, kam je řazeno i patologické hráčstvi 

(pathological gambling), ukazujeme možné spojitosti s jinými typy závilosti, pře
devším pak se závislostmi na psychotropních látkách - drogách. Toto dokladujeme 

řadou shod a podobností v neurobiologických nálezech a genetických zjištěních . 

Prezentujeme kasuistiku "hráče", u kterého nešlo o prosté sázkařstvi a hráčstvi 
(Z72.6), kdy jím způsobená škoda dosáhla skutečně monstrózního rozsahu a dopad 

"hry" do jeho života i sociálního kontextu byl zásadní a hluboký. 
Zdůrazňujeme možnost individuálního vyhodnocování soudně znaleckého a to 

i v rámci správně stanovené diagnózy dle MKN-lO. Poukazujeme na možnost 
různých vyhodnocení ovládacích a rozpoznávacích schopností (ovládacích přede

vším), v rámci existence Patologického hráčstvi . 

Úvahy o patologickém hráčstvi jako o nemoci, jsou taktéž typickou změnou v po

jetí kriminogenních poruch chování. Možná jsou i typickým projevem psychiatrizace 

problému primárně kriminálně nemedicínského. Existence poruchy Patologického 
hráčstvi každopádně podporuje teorie a úvahy o kriminálním chování jako o psy

chické poruše. 
Autoři nejsou zastánci této teorie, ale akceptují nutnou diskuzi na dané téma. 

Práce podpořena GAČR 406109/0367 
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