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Hazard dva roky poté – kulečník místo bedny 

 
 
Ústí nad Orlicí, 14. únor 2017 – Obdobně jako v roce 2015 se i v roce 2016 zapsaný spolek SPOUSTI vydal 

na pouť po hernách ve městě Ústí nad Orlicí. V úterý 27. 12. 2016 tak prošel všechny herny a spočítal 

aktuální stav herních zařízení, která byla v provozu. Zatímco před volbami do obecního zastupitelstva ke dni 

11. 8. 2014 bylo na území města Ústí nad Orlicí evidováno 180 herních zařízení ve 12 provozovnách, po 

roce platnosti obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her ke dni 22. 12. 

2015 bylo na území města Ústí nad Orlicí sečteno pouze 115 herních zařízení v 8 provozovnách a po dvou 

letech platnosti vyhlášky ke dni 27. 12. 2016 už pouze 95 herních zařízení taktéž v 8 provozovnách. Oproti 

původnímu stavu se tak na území města Ústí nad Orlicí nachází už pouze polovina herních zařízení a 

zapsaný spolek SPOUSTI může opět po roce konstatovat, že obecně závazná vyhláška je dodržována. 

Počet herních přístrojů každý rok klesá a to na základě uplynutí období, na která jim bylo uděleno povolení 

k provozování. Pokud vezmeme stav ke dni 11. 8. 2014, kdy v Ústeckých listech vyšla souhrnná zpráva o 

situaci hazardu ve městě, jako výchozí stav před regulací, jedná se ke konci roku 2015 o pokles na 64 % 

původního stavu a ke konci roku 2016 o pokles na 52 % původního stavu. Přestože počet herních přístrojů 

za město jako celek ubývá, jeho distribuce v rámci města je stále velmi nerovnoměrná. Jinými slovy se 

s celkovým úbytkem herních přístrojů ve městě zvyšuje jeho koncentrace v území. Z celkového počtu 17 

volebních okrsků, na které je možné město Ústí nad Orlicí rozdělit, se herní zařízení nacházejí už pouze 

v pěti z nich, přičemž z celkového počtu 95 herních zařízení na území města se celých 65 z nich (68 % všech 

herních zařízení města) nachází pouze ve dvou volebních okrscích a to Centrum a Jilemnického. Přičemž 

úplně největší koncentrace herních zařízení lze identifikovat ve volebním okrsku Jilemnického, kde se 

nachází 37 těchto zařízení, což představuje 39 % všech herních zařízení města (Anakonda, Fénix, U Václava, 

U Babyky). Zatímco na úrovni celého města lze pozorovat postupné snižování počtu herních zařízení i celých 

heren, ve vybraných částech města (především Jilemnického) se situace zatím výrazně neproměnila.  

Pozitivní efekty snižování hazardu lze nicméně vysledovat i v současnosti. Možná si už dnes nikdo 

nevzpomene, že v Ústí nad Orlicí se herní zařízení nacházelo dokonce i na benzínové stanici. Počet heren se 

snížil z 12 na 8 a počet volebních okrsků bez hazardu se naopak zvýšil na 12 (z celkového počtu 17 volebních 

okrsků). Novým jevem, který lze v Ústí nad Orlicí s postupujícím ubývání herních přístrojů identifikovat je 

nové využití uvolněných prostorů v hernách. Anakonda tak například v jedné ze svých místností nahradila 

výherní přístroje kulečníkovými stoly. Výměna automatických strojů, pro jejichž ovládání není potřeba nic 

jiného než peněz, za stoly pro společenskou hru, která vyžaduje určité řemeslné dovednosti, představuje 

symbolickou změnu kurzu od individualistické bezohlednosti k odpovědnosti za kultivované společenství. 

Přestože je více než pravděpodobné, že s úbytkem herních zařízení a postupným uzavíráním jednotlivých 

provozoven na území města začne opět sílit hlas hazardní lobby vyvolávající nová politická pnutí, věříme, že 

se zkušeností úbytku prvních 50 %, si těch druhých 50 % hazardu už „nechat“ nedáme. 
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SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí 

Základním cílem SPOUSTI je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí 

a jeho okolí. Sdružení organizuje kulturně-společenské akce (např. MFF Jeden svět) a podporuje veřejně 

prospěšné aktivity iniciované jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, vzdělávací semináře, 

výstavy apod.). Dlouhodobým cílem sdružení je přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o rozvoj 

kvalitního kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Sdružení vzniklo v roce 2009. Více 

na www.spousti.cz 

 

 
 
Obr. 1 Sčítání hazardu na území města Ústí nad Orlicí ze dne 27. 12. 2016 
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Obr. 2 Sčítání hazardu na území města Ústí nad Orlicí ze dne 27. 12. 2016 
 
 
 

 
 
Obr. 3 Ten samý prostor Anakondy 22. 12. 2015 (vlevo) a 27. 12. 2016 (vpravo) 
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Obr. 4 Úbytek herních přístrojů ve volebních okrscích města Ústí nad Orlicí mezi lety 2014 a 2016 
 

 
 
Obr. 4 Úbytek herních přístrojů v jednotlivých hernách města Ústí nad Orlicí mezi lety 2014 a 2016 
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