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Souhrn 

Ve svém sdělení se zabýváme forenzně psychiatrickou problematikou patolo
gického hráčstvi. K problému patologického hráčstvi přistupujeme ze dvou hledisek: 
Patologické hráčstvi jako porucha ovládání impulsů a patologické hráčstvi jako 
návyková nemoc. 

K soudně psychiatrickému posuzování patologického hazardního hráčstvi jsme 
zvolili podobný postup, jaký používáme k posuzování trestných činů Spáchaných 
v souvislosti s požíváním alkoholu . Pokusili jsme se vypracovat návod k forenzně 
psychiatrickému posuzování patologického hazardního hráčstvi, který je analogický 
postupu při posuzování "alkoholových" deliktů. 

Naše sdělení se týká výhradně posuzovaní trestných činů Spáchaných patolo
gickými hazardními hráči. Občansko právní problematika patologického hazardního 
hráčstvi zatím zůstává otevřena. 

K I Í č o v á s lov a: patologické hráčstvi - diagnostika - forenzně psychiatrická 
problematika 
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Ve svém sdělení se budu zabývat forenzně psychiatrickou problematikou 
patologického hráčství (diagnóza F 63 .0 dle 10. decenální revize Mezinárod
ní klasifIkace nemocí [dále jen MKN-lO]). 

Již sama tato nozologická jednotka v sobě nese jistý rozpor a můžeme na 
ni pohlížet minimálně ze dvou hledisek: 

1. Z hlediska terapeuta zabývajícího se léčbou této psychické poruchy se 
jedná o návykovou nemoc, o jakousi Játkovou závislost bez návykové látky" 
(7). 

2. Z hlediska diagnostické klasifikace však tato porucha spadá do katego
rie návykových a impulzivních poruch (MKN-lO), resp. mezi poruchy ovlá
dání impulzů neklasmkované jinde (DSM-IV). V tomto pojetí by tedy měla 
mnohem blíže ke kategorii poruch osobnosti či obsedantně-kompulzivním 
poruchám než k závislostem na návykových látkách (5,7). 

Pro psychiatra zabývajícího se forenzně psychiatrickou expertizou tohoto 
fenomenu je nezbytně nutné oba uvedené aspekty respektovat a ve své prá
ci je integrovat, syntetizovat. Proto se v úvodu svého sdělení budu oběma 
možnými pohledy na patologické hráčství zabývat podrobněji . 

1 - hráčství jako návyková nemoc 
(= pojetí terapeutické) 

Nejdříve krátký exkurz do historie: Již ve 40. a 50. letech se u nás po
dařilo poměrně úspěšně a efektivně zvládnout problematiku léčení závislo
sti na alkoholu díky vice méně plošnému zavedení Skálova apolinářského 
systému s medicinským pojetím závislosti na alkoholu jakožto nemoci (byť 
značně svérázné a specmcké). V 60. a 70. letech jsme byli stále častěji kon
frontováni se závislostmi na jiných návykových látkách než alkohol, zatím 
ale ,)egálními" (trankvilizéry [Meprobamat, později Diazepam], psychosti
mulancii [Dexfenmetrazin, Fenmetrazin], analgetíka [Algena, Alnagon]). Ti
to pacienti ještě velmi dobře profitovali z tradičního apolinářského léčeb
ného systému, protože se jednalo většinou o tzv. sekundární neboli "nevin
né" toxikomany dle Rubešovy klasillkace. Stále častěji jsme se ale začali set
kávat i se závislostmi na látkách, které nejsou běžně užívané v medicíně, 
jak tomu bylo u skupiny předešlé. Nejdříve to byl sniffing solvenci~ a v 80. 
letech jsme již na naší drogové scéně zaznamenali "tvrdé" drogy v pravém 
slova smyslu - od ftltrátů Alnagonu přes "braun" až po podomácku synteti
zovaný pervitin. A potom následoval boom tvrdých drog po roce 1989. 

Všechny uvedené změny naší drogové scény vyžadovaly pružnou reakci 
na měnící se situaci jak co do diagnostíky, tak prevence, terapeutických po
stupů, a v neposlední řadě i soudně-psychiatrického posuzování. 
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I přes některé dosti výrazné rozdíly měly však tyto závislosti něco spo
lečného: Cizí chemická látka se dostane do organismu a způsobí tam nějaké 
(biologické) změny, které se odrazí ve fungování některých psychických 
funkcí (emotivita, vnímání, myšlení, volní složka) s dopadem na chování, 
volní jednání. Kromě jiného, což je velmi podstatné, mohou zanechat dlou
hodobou, často i ireverzibilní poruchu některých psychických funkcí ( paměti 
[amnestický, resp. Korsakovský syndrom], intelektu [demence], osobnosti 
[deprivace] aj .). 

Po roce 1989 jsme se však setkali i s dalším, dosud z vlastní praxe větši
nou neznámým fenomenem, a tím je patologické hráčství. Hned od počátku 
vládly kolem této pro nás nové diagnózy rozpaky. Kdo se má léčbou psy
chické poruchy zabývat? A je vůbec zařazení této psychické poruchy do 
MKN-10 oprávněné? Pro psychiatry s klasickým medicinským vzděláním to
tiž do modelu nemoci daleko lépe zapadají závislosti na chemicky přesně de
finovaných návykových látkách než závislost na nějakých automatech s bli
kajícími světýlky. 

Postupem času se ukázalo, že tato diagnóza do seznamu klasifikací 
opravdu patří, že i zde se dají předpokládat určité "biologické" změny ales
poň co do metabolismu mozkových mediátorů, zejm. serotoninu (viz profit 
gamblerů z ordinace antidepresiv ze skupiny SSR!), a že tato psychická po
rucha bude nejspíše patřít do kompetence odborníků s erudicí v léčení závis
lostí na návykových látkách, což ilustrují i postupné změny názvu kvalifika
ce těchto odborníků a jejich odborné společnosti (nejdříve "alkohologové", 
později ,,AT sekce", a v současnosti již "Společnost pro návykové nemoci"). 

V současné době se setkáváme s tendencemi některých psychiatrů , zvláš
tě z USA, spektrum těchto psychických poruch rozšířít o takové nosologické 
jednotky jako "závislost na práci" (workholismus), "závislost na sexu", "zá
vislost na počítačích" aj. Dle mého názoru tu jde spíše o účelovou snahu psy
chiatrů co nejvice rozšířít svou klientelu. Pokud budou tyto psychické poru
chy začleněny do nové klasifikace nemocí, velmi citelně soudním znalcům 
z oboru psychiatrie zkomplikují život - ale zatím nepředbíhejme událostem. 

2 - hráčství jako porucha ovládání impulsů 
(»diagnosticko-klasifikační pojetí'') 

Podle MKN-10 spočívá tato porucha v častých opakovaných epizodách 
hráčství , které dominují v životě subjektu na úkor sociálních, materiálních, 
rodinných a pracovních hodnot a závazků . Lidé s touto poruchou mohou ris
kovat své zaměstnání, zadlužit se, lhát nebo porušovat zákon, aby získali 
peníze nebo unikli placení dluhů. Popisují intenzivní puzení ke hře, které 
lze těžko ovládnout spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní 
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a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často 
zvyšuje v dobách, kdy je život stresující. Název "kompulzivní hráčství" není 
vhodný, protože chování není kompulzivní v pravém slova smyslu a porucha 
není ani ve vztahu k obsedantně kompulzivní neuroze . 

Hlavním diagnostickým vodítkem je trvale se opakující hráčství, které 
pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky jako je zchud
nutí , narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života. 

Patologické hráčství by se mělo odlišit zejména od hráčství a sázkařství 
(Z 72.6), nadměrného hráčství u manických pacientů (F 30.-) a hráčství 
u sociopatické osobnosti (F 60.2). 

Pro srovnání ještě citát z klasifikace DSM-IV: Základním projevem je 
chronická a progresivní neschopnost ubránit se impulzům, které ponoukají 
k hraní hazardních her a které kompromitují, poškozují, nebo způsobují roz
koly v osobních vztazích, rodinném životě a zaměstnání. 

Oproti MSK-10 , kde se hovoří o puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, 
se v DSM-IV hovoří o neschopnosti ubránit se impulzům. Tuto definici by 
mohl použít šikovný a informovaný obhájce s tím, že ovládací schopnosti je
ho klienta musely být podstatně snížené, ne-li vymizelé. Zde můžeme argu
mentovat i tím, že v naší zemi je závazná klasifikace MKN10, která v tomto 
ohledu hovoří naprosto jasně . 

Jak tedy budeme pří posuzování konkrétního případu postupovat? 
Jak již bylo řečeno v úvodu, pří soudně-znalecké expertize je na místě 

aplikovat oba přístupy. Zkusíme tedy postupovat podobně jako pří expertize 
závislosti na alkoholu dle následujícího algoritmu: (4, 6): 

1. Jednalo se o ovlivnění alkoholem v době spáchání tr. činu? 
2. Je či není přítomna závislost na alkoholu? 
3. V případě, že ano, nejde primárně o jinou psychickou poruchu (afek

tivní poruchu, schizofrenní onemocnění), kde je abusus či závislost na alko
holu až sekundární? 

4. Jaké důsledky mělo dlouhodobé působení alkoholu na psychiku? (ve 
smyslu demence, depravace osobnosti, ale i případného výskytu alkoholické 
psychózy [delirium tremens, halucinóza, paranoidní psychóza). 

5. Pří přímém ovlivnění alkoholem vyloučit patickou opilost, a posoudit 
vliv skutečností, které vyšly najevo zodpovězením otázek kladených v bo
dech 1-5, na 

a) úroveň rozpoznávacích schopností 
b) úroveň ovládacích schopností 
c) nebezpečnost pobytu na svobodě a s tím souvísejícího doporučení 

ochranného opatření (ochranné léčby) 
d) schopnost chápat smysl soudního řízení. 
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Z uvedeného schématu je patrné, že znalecká expertiza gamblingu je 
vlastně mnohem jednodušší, než je tomu u závislosti na alkoholu. Bod 4. 
můžeme vypustit úplně, neboť u patologického hráčství nedochází k poško
zení CNS vlivem návykové látky. Stejně tak můžeme vynechat bod 5., a po
souzení bodu 3. by nemělo být pro zkušeného znalce problémem. Zbývají te
dy první dvě položky, které naznačují, že i u gamblingu bude určitý rozdíl, 
zda došlo ke spáchání tr. činu přímo během hazardní hry či nikoliv. 

Samotná soudně-znalecká expertiza by u patologického hráčství neměla 
způsobit větší problémy. Rozpoznávací schopnosti budeme vždy hodnotit ja
kožto zachované v plné míře bez ohledu na to, zda k tr. činu došlo během 
hazardní hry nebo ne. 

Rovněž tak ovládací schopnosti budou ve velké většině případů hodnoce
ny jako zachované v plné míře (1). Trestné činy gamblerů jsou totiž takřka 
vždy majetkové povahy (krádeže, zpronevěry, podvody), dlouho připravo

vané a často velmí rafinovaně provedené, což vyžaduje intaktní jak rozpo
znávací, tak i ovládací schopnosti. O něco komplikovanější může být situace 
u násilného tr. činu, spáchaného přímo v souvislosti s hazardní hrou (kupř. 
loupeže). Zde by čistě hypoteticky přicházelo v úvahu snížení ovládacích 
schopností, nejspíš jen nepodstatné (1). Sám jsem se však s takovým přípa
dem dosud nesetkal. Považoval bych tu za nezbytné bedlivě zvážit, zda šlo 
skutečně o patologické hazardní hráčství, a ne pouze o hazardní hraní u je
dince s dissociální poruchou osobnosti. 

Ochranná opatření ve smyslu ochranného léčení s největší pravděpodob
ností navrhovat nebudeme vzhledem k zanedbatelnému forenzně psychiat
rickému dopadu patologického hazardního hráčství ve smyslu ovlivnění 
ovládacích a rozpoznávacích schopností. Kromě toho by bylo sporné, kde 
a jakou metodikou toto léčení provádět - vime, že standardně je toto léčení 
prováděno v zařízeních , zabývajících se léčbou závislostí na návykových 
látkách, avšak specifický druh léčení, jakým je ochranné léčení protialko
holní či protitoxikomanické, náš zákon dosud nedefinuje, a ochranná léčba 
psychiatrická by asi nebyla relevantní této problematice, takže nejcennější 
bude vlastní rozhodnutí gamblera podstoupit léčení dobrovolně , byť pod tla
kem trestního postíhu či vymahačů dluhú. V každém případě ale považuje
me za vhodné ve znaleckém posudku zohlednit, zda již obviněný prodělal 
odvykací léčbu, a byl tedy poučen o dynamice své psychické poruchy. 

A konečně schopnost chápat smysl trestního řízení bude zachována vždy. 
Diferenciální diagnostika patologického hráčství (F 63.0) a hráčství a sáz
kařstvi (Z 72.6) nemusí být vždy jednoduchá. Diferenciálně diagnostickými 
znaky svědčícími pro patologické hráčství budou především nutkavý cha
rakter hazardní hry charakteru cravingu, nárůst tenze před započetím ha
zardní hry a její rychlý pokles během a po hazardní hře, odvykací příznaky 
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aj. Ve většině posuzovaných případů je ale možno hovořít o patologickém 
hráčství již proto, že hráč-sázkař dovede svou hru ovládat a nedostane se 
kvůli ní až do konfliktu se zákonem. 

Na našem oddělení pro dobrovolnou léčbu návykových nemocí pozoruje
me stále častěji kombinaci závislosti na alkoholu a patologického ha
zardního hráčství, příčemž je velmi obtížné zjistit, která s těchto dvou psy
chických poruch byla primární. Poslední dobou se nám již několikrát stalo, 
že pacient vyhledal léčbu pro patologické hazardní hráčství, s tím, že alko
hol požívá jen zcela vyjímečně, konzumentsky. Po 1-2 letech se k nám vrátil 
jako recidiva s již rozvinutou závíslostí na alkoholu. I na to je třeba pří 
soudně znalecké expertize pamatovat. 

Má úvaha o forenzně psychiatrickém posuzování patologického hazard
ního hráčství se týkala pouze posudků v trestních věcech . Posuzování v ob
čansko-právních záležitostech, jako omezení či zbavení způsobilosti k práv
ním úkonům, bude nepochybně mnohem komplikovanější . Sám jsem se ve 
své praxi s tímto problémem dosud nesetkal, ale do budoucna s ním musíme 
počítat. U analogických posudků v případech závislosti na alkoholu či jiných 
návykových látkách bere většina znalců v potaz především stupeň poško
zení psychiky návykovou látku (demence, depravace apod.). U patologického 
hráčství toto vodítko odpadá, jak již bylo výše zdůrazněno . A přítom patolo
gický hazardní hráč, byť s morfologicky i funkčně intaktním CNS, může být 
pro své okolí (rodinu, podnik, přátele) i sám pro sebe stejnou nebo dokonce 
větší hrozbou než osoba závislá na návykových látkách. S podobnými prob
lémy se pochopitelně budeme potýkat i v případě jejich nedobrovolného při
jetí do psychiatrické léčebny. 

Toto téma považuji za výzvu nejen pro všechny soudní znalce, ale pro 
všechny psychiatry, zvláště potom pro ty, kteří se zabývají léčením návy
kových nemocí. 
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