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SPOUSTI proti hazardu v Ústí nad Orlicí 

Od jara letošního roku existuje v našem městě iniciativa HAZARDU STOP v Ústí nad Orlicí (vše o ní na 

http://hazardustop.wordpress.com/), která si dala za cíl přispět k zákazu provozování heren na území 

našeho města. Pokud zastupitelé schválí konání říjnového referenda, budou mít všichni voliči v našem 

městě možnost při komunálních volbách rozhodnout, zda hazard u nás chceme či ne. Proto chceme 

představit argumenty, které nás vedou k názoru, že hrací automaty a video loterijní terminály (VLT) 

v podobě, v jaké jsou dnes v ČR provozovány, by v našem městě být neměly. Uspořádáme dvě veřejné 

debaty  o problematice hazardu, jednu pro maturanty ústeckých středních škol, druhou pro veřejnost. Již 

nyní Vás tak zveme na debatu, kterou uspořádáme v Malé scéně v pondělí 6. 10. od 18:00. Oslovili jsme 

osoby, které se danou problematikou zabývají nebo s ní mají osobní zkušenost. Věříme, že debaty nabídnou 

dostatečný prostor pro Vaše případné dotazy. 

O co nám jde? 

Primárně nám jde o kultivaci veřejného prostoru. Naším cílem není zákaz hazardu, ani zákaz heren, klubů, 

restaurací, ani jiných služeb v našem městě, naším cílem je vést diskusi o jejich podobě.  V ní pak zastáváme 

názor, že je lepší neprovozovat hazard bez jakýchkoliv limitů. Za rozumné limity se nám poté jeví registrace 

hráčů, maximální limit, který je možné prohrát, zákaz hraní dlužníkům a pobíratelům sociálních dávek atp. 

Než však budou provozovatelé ochotni k těmto omezením přistoupit, je  podle nás lepší zastávat politiku 

nulové tolerance a usilovat o celkový zákaz hazardu na území našeho města. 

Co nás k tomu vede?   

V současné době neexistuje regulace toho, zda hráč, který v automatech utrácí své a často i rodinné či 

půjčené peníze, není např. pobíratelem sociálních dávek či osobou v úpadku. Ve srovnání s okolními 

zeměmi je u nás  benevolentně nastaven limit, který může hráč prohrát na jedno otočení VLT . Přidáme-li 

k výše uvedenému skutečnost, že odborníci v oboru závislostí hovoří o gamblingu jako o závislosti 

srovnatelné se závislostí na tvrdých drogách (velmi rychlý nástup, velké bažení po droze, složité odvykání a 

opakovaná recidiva závislých), docházíme k závěru, že herní průmysl tu již roky provozuje společensky 

nebezpečný byznys s obratem  kolem 125 miliard korun ročně. Tyto peníze se do ekonomiky dostávají nejen 

na úkor gamblerů a jejich rodin, ale i celé naší společnosti a jejího majetku. Z našich peněz se totiž 

kompenzují všechny újmy a nežádoucí účinky způsobené hazardem jak v  sociální a zdravotní sféře, tak v 

majetkové při nápravě škod vzniklých různou kriminální činností, která je jedním z vedlejších důsledků 

pěstování hazardu.  

Ústí bez hazardu – město pro lepší život 

Krátkodobá ztráta finančního příjmu města způsobená zákazem hazardu, která je častým argumentem, proč 

ponechat hazard v současné neregulované podobě, se naší společnosti jako celku naopak vyplatí. 

Ministerstvo financí předpokládá, že na jednu korunu daňových příjmů ušetříme tři až čtyři koruny výdajů z 

veřejných rozpočtů na likvidaci následků hazardu. Nemluvě o tom, že hráči a jejich rodiny také mohou 
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peníze utratit jinak, např. u ústeckých obchodníků. Jediný, kdo skutečně finančně ztratí je hazardní průmysl. 

Jsme přesvědčeni o tom, že sport, kulturu a jiné společenské aktivity je potřeba finančně zajistit jinak než 

penězi z hazardu. Sebevědomé město by se nemělo zaštiťovat systémem, který v podstatě jen napomáhá 

společensky nežádoucí fungování hazardu legitimizovat.  

Pokud se zařadíme mezi města, která našla sílu se přístupu hazardní lobby postavit, přispějeme k tomu, že 

sám hazardní průmysl bude muset přistoupit na svou kultivaci, jako je tomu např. v Rakousku nebo 

Německu. Karty hráče, mnohem nižší limity sázek a proher, tvrdé zdanění, které stát může využít k léčbě 

závislých a k prevenci mezi dětmi a mládeží. To je cesta, na kterou chceme hazardní průmysl dostat. 

Přispěje k tomu i zákaz hazardu v Ústí nad Orlicí. Až naše společnost svými zákony donutí provozovatele 

automatů ke společensky zodpovědnému chování, může se naše město k tématu hazardu na svém území 

vrátit a případně  provoz heren či kasina v nějaké rozumné formě povolit. 

Za SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí 

Petr Kulhavý, předseda sdružení 
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