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Úvod 

Současná antropologie a sociologie si stále častěji všímá míst, prostorů, které byly do 

této doby spíše opomíjeny. Píše se o místech, která jsou sice mimo hlavní pole zájmu, ale mají 

svůj význam. Dobrým příkladem jsou veřejné toalety, kterých si všímá Nedbálková1 nebo 

prostředí chemické laboratoře, kterým se zabývá Řepíková2

Přístupy jak postihnout podstatu těchto míst se různí jak metodologicky, tak 

perspektivou. Autoři v tomto smyslu používají zúčastněné pozorování, rozhovory i analýzu 

deníku. I když většinou preferují perspektivu aktérů, smysl nacházejí i v holistickém uchopení 

prostoru jako takového. V tomto případě je pozornost soustředěna na významy prostoru 

samotného, jeho významu k dalším prostorům

. Zajisté bychom mohli v tomto 

výčtu méně obvyklých míst, o kterých se píše, dále pokračovat. Jsou to místa, která běžně 

stojí mimo pozornost badatele. Jsou to nové prostory, u kterých se badatelé snaží najít princip, 

na kterém fungují, snaží se odhalit jejich kulturu a najít koncepty, které se pojí 

s vymezováním těchto prostorů. 

3

Nedbálková se prostřednictvím analýzy obsáhlých deníkových záznamů toaletářky 

snaží prezentovat veřejné toalety „jako sociální pole svého druhu, pole vztahové a pole 

strukturované.“

, nikoliv primárně na jeho chápání aktérem. 

4

Řepíková představuje analýzu vlastního zúčastněného pozorování v experimentální 

chemické laboratoři, popisuje fyzické a sociální prostředí a také se snaží o rekonstrukci 

běžného dne vedoucího laboratoře. Pokouší se najít paradigmatické vztahy a také to, jaké má 

onen vedoucí tendence. Prezentuje vedoucího laboratoře „v sítích vztahů, jichž je součástí a 

které jeho samotného v jistém smyslu vytvářejí, přičemž tyto sítě (množné číslo je zde 

 Přičemž hlavní strukturující kategorií je zde gender. Nejde jí úplně o to 

zachytit každodennost, ale pokouší se v tomto prostoru odhalovat mechanismy reprodukce 

sociální struktury a součinnost genderu s ostatními strukturujícími kategoriemi. 

                                                
1 Viz. NEDBÁLKOVÁ, K. (2009): Řád veřejných toalet: Píšu pro sociologii, ne pro svoji zábavu. Biograf (49). 
Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4901 
2 Viz. ŘEPÍKOVÁ, V. (2007): „Kdyby nebyly žluťáky…“: Pracovní den vedoucího výzkumné skupiny. Praha, 
diplomová práce. Dostupné v centrálním katalogu UK na adrese 
http://digitool.is.cuni.cz/R/YEFGGYN4NPTULGA97SLBIC4NDUGT684KBU8C2LTB5KKBHFI8IU-
00358?func=dbin-jump-full&object_id=180200&pds_handle=2742011612424562886332503586769 
3 Viz. LYNCH, K. (2004): Obraz města. Praha, Polygon. 
4 NEDBÁLKOVÁ, K. (2009): Řád veřejných toalet: Píšu pro sociologii, ne pro svoji zábavu. Biograf (49): 
odstavec 2. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4901 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4901�
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4901�
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důležité) se neustále proměňují, vznikají a rozpadávají se při různých příležitostech, jsou jiné 

podle účelu, ustavují se náhodně a nikdy zde není pouze jedna jediná či výhradní síť.“5

Veřejné toalety ani chemická laboratoř zajisté nepatří k místům, o kterých by se ve 

společenských vědách psalo dnes a denně, ale ukazuje se, že i takové práce mohou být 

přínosem. A právě na tuto tradici posledních let bych rád navázal a pokusil se v této práci 

představit prostor kasina, které se rovněž nachází na okraji zájmu a má také svůj vlastní 

význam. Ten spočívá především ve hře, přesněji v hazardní hře. Je místem, kde je hazard jako 

doma, kam lidé chodí kvůli němu samotnému, kasino je tedy jakýmsi „chrámem hazardní 

hry“. V obecné představě je místem, kam se lidé chodí odreagovat, uvolnit, zažít pocit 

vzrušení nebo dokonce určitou formu dobrodružství, které Georg Simmel formuloval jako 

činnost, která se vymyká z „obvyklé kontinuity života“.

 

6

Jelikož vnímám prostor kasina jako chrám hazardní hry, tak se pokusím představit 

určitý koncept tohoto prostoru. Nepůjde však pouze o popis, ale zaměřím se také na aktéry, 

kteří se v tomto prostoru určitým způsobem pohybují a chovají, a dále co jim zde nabízí a 

přináší běžný a mimořádný den. Svou pozornost nebudu upínat pouze na hazardní hráče, ale 

také na zaměstnance kasina, kteří jsou s hráči v tomto prostoru v interakci. 

 Je tedy zřejmé, že se jeho svět bude 

řídit svými vlastními pravidly. A ta jednoznačně zasahují i aktéry - osoby, které se v daném 

prostoru pohybují. 

                                                
5 ŘEPÍKOVÁ, V. (2007): „Kdyby nebyly žluťáky…“: Pracovní den vedoucího výzkumné skupiny. Praha, 
diplomová práce. Str. VII. Dostupné v centrálním katalogu UK na adrese 
http://digitool.is.cuni.cz/R/YEFGGYN4NPTULGA97SLBIC4NDUGT684KBU8C2LTB5KKBHFI8IU-
00358?func=dbin-jump-full&object_id=180200&pds_handle=2742011612424562886332503586769 
6 Viz. COSGRAVE, J. F. (2006): Pojednání o sociologii rizika a hazardních her. New York, Routledge. Část 3, 
str. 208.   
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1 Teoretické ukotvení tématu práce 

1.1 Hra 

Jestliže je kasino představováno jako chrám hazardní hry, tak je potřeba na úvod říci, 

co se pod pojmem hra vlastně skrývá, co to je, případně jaké jsou její parametry. Představíme 

si a rozebereme její nejznámější a nejvyužívanější definice badatelů stojící nejblíže 

antropologickému pohledu. Patří dvěma autorům Johanu Huizingovi a Rogeru Cailloisovi. 

Asi každý z nás ví, co je hra, rádi se jí oddáváme a tak dokážeme ze své perspektivy 

odlišit hru a realitu. Autoři se však shodují na tom, že je těžké hru jako kulturní fenomén 

jednoznačně definovat. V podstatě rezignují na popis formy a zaměřují se na charakteristiku 

hry z hlediska její povahy, vztahu k realitě. 

Huizingova definice nabízí první pokus o uchopení této kategorie z kulturologické 

perspektivy: „Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených 

časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných 

pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím 

jiného bytí, než je všední život.“7

Na dílo Huizingy navazuje a dále ho rozvádí Caillois. Svoji definici koncipuje jako 

šest definičních znaků, které musí lidské jednání zahrnovat, abychom ho označili jako hru. 

 Dle Huizingy má hra tedy několik základních 

charakteristických rysů. Prvním z nich je svoboda. Hráč do hry vždy vstupuje zcela svobodně 

a stejně tak z ní může hráč kdykoliv ze své vůle vystoupit. Když bude do hry nucen, nebo v ní 

snad bude násilně držen, tak hra přestává být hrou. Druhým rysem je vystoupení z běžného 

života. Uvědomění si toho, že hra je „jen tak“, že když někdo v divadle hraje umírajícího, tak 

ve skutečnosti neumírá, jen to předstírá. Hra není běžným životem, jen se do něj dočasně 

vsouvá. Třetím znakem je uzavřenost a ohraničenost hry. Hra se vždy odehrává v nějakém 

vyznačeném a vymezeném prostoru (hřiště, arény, atd.). Není však omezena pouze 

prostorovými hranicemi, ale také těmi časovými. Dle Huizingy je hra napínavá a kromě toho 

ještě Huizinga upozorňuje na možnost jejího opakování. Představa opakování vlastně 

navozuje představu zavedené či zavádějící se formy.  Pak je i srozumitelná teze, že hra vytváří 

řád. Každá hra má svá pravidla a je nutné je dodržovat, kdo se jich nedrží, nebo je 

zpochybňuje, tak hru kazí. 

                                                
7 HUIZINGA, J. (1971): Homo ludens. Praha, Mladá fronta, str. 33. 
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Prvním bodem jeho definice hry je, stejně jako u Huizingy, svoboda. Hra musí být vždy 

dobrovolná, což je důležité, protože jinak by přišla o spontánnost, jeden ze svých základních 

charakteristických rysů. V druhém bodu Caillois říká, že hra je vydělená z každodenního 

života. „Hra je ve své podstatě zvláštní počínání, pečlivě oddělené od ostatní existence, 

vykonávané obvykle v přesných časových a místních mezích. Má svůj specifický herní 

prostor.“8 Hra je nejistá, to je třetí bod. V každé hře musí být obsažen prvek nejistoty, určitý 

prostor pro pochybnost o výsledku, aby se v ní udržovalo napětí. Když i ta nejmenší 

pochybnost o vyústění hry zmizí, hra končí. Čtvrtým bodem je neproduktivnost hry. Dle 

tohoto bodu musí být nutně každá hra striktně neproduktivní. I taková hra o peníze, protože 

to, co jeden vyhraje, druhý ztrácí, takže se fakticky mění jen držitel. Při hře se nevytvářejí 

žádné nové hodnoty, žádná nová díla. „Hra je příležitostí pro čiré plýtvání – časem, energií, 

vynalézavostí, obratností a často i penězi na nákup herních pomůcek nebo na zaplacení nájmu 

za prostor pro hru.“9

1.2 Hazardní hra 

 To se pochopitelně netýká lidí, kteří mají hru ve své profesi, jako 

například sportovci nebo herci. V pátém bodu se mluví o tom, že hra podléhá pravidlům a 

v šestém, že je hra fiktivní. O nutnosti dodržování pravidel mluvil i Huizinga. Caillois si však 

uvědomoval, že jsou i takové hry, které zkrátka a dobře žádná pravidla nemají (hry založené 

na improvizaci, na hraní nějaké role). Kdy se člověk chová, jako kdyby byl někým nebo 

něčím jiným. Tato fikce tedy může být jakousi náhradou za pravidla. Tyto posledně 

zmiňované vlastnosti se evidentně vzájemně vylučují: buď má hra jasně daná pravidla, anebo 

je fiktivní. Záleží na konkrétní hře, což odkazuje na následnou Cailloisovu klasifikaci her. 

V ní Callois rozdělil hry do čtyř kvadrantů podle míry, jak hráč dokáže ovlivnit hru a podle 

akcentu na pravidla či fikci. Jedná se o kategorie agón, alea, mimikry a ilinx. Z nich nás 

budou nejvíce zajímat hry založené na principu alea, tedy na náhodě a štěstěně, kde se člověk 

vzdává vlastní aktivity a spoléhá na průběh herních pravidel. 

V každé hře vždy o něco jde, o něco se hraje nebo bojuje. Odměnou může být získání 

cti, prestiže, slávy nebo nějaká trofej v podobě medaile či poháru. V hazardních hrách, které 

se hrají už tisíciletí, a můžeme se s nimi setkat snad ve všech kulturách, jde nejčastěji o 

peníze. V čem spočívají? To je naprosto jednoduché - v sázce na výsledek hry. Jak uvádí 

doktor Karel Nešpor: „Pro hazardní hru je typické, že si hráč může koupit možnost výhry. 

                                                
8 CAILLOIS, R. (1998): Hry a lidé. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon, str. 28. 
9 CAILLOIS, R. (1998): Hry a lidé. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon, str. 27. 
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Slibovanou a nesplněnou výhrou mohou být peníze, zboží nebo zahraniční cesta.“10

Hazardní hra vyvolává v mnoha lidech neblahé pocity a je to pochopitelné, jelikož 

případů, kdy hráči propadli hazardu, je obrovská spousta. Hlavní úskalí spočívá ve vidině na 

rychlý a bezpracný zisk: „Jestliže se otážeme, co motivuje gamblery a spekulanty, odpověď je 

prostá a vždy stejná: je to naděje na zbohatnutí, a to na zbohatnutí bleskurychlé.“

 

Původcem hazardu byla sázka mezi jednotlivci, později pro tyto účely vznikla kasina, kde už 

lidé nehrají jeden proti druhému, ale proti subjektu, který disponuje obrovskými finančními 

rezervami. 

11

Hazardní hry jsou specifické tím, že hráč je zcela pasivní. „V těchto hrách výsledek 

nezáleží na hráči – hráč dokonce nemá na výsledek sebemenší vliv. A tak nejde tolik o výhru 

nad protivníkem, nýbrž hlavně o výhru vybojovanou na osudu.“

 V tom je 

největší problém, hráč nesmí překročit určité meze, má se hrou hlavně bavit, výhra by měla 

být jen pomyslnou třešničkou na dortu. 

12

Oproti soutěživým hrám se účastník hazardní hry nijak nenadře, nepotřebuje trénink, 

nemusí mít bůhvíjaké nadání, nemusí být nijak zvlášť fyzicky ani inteligenčně vybaven, 

zkrátka na něm samotném až tak nezáleží. Záleží hlavně na osudu. Hráči těchto her si často 

všímají nejrůznějších detailů, které by kde kdo přešel naprosto bez povšimnutí a hledají v nich 

určité náznaky nebo znamení. Například když výherní automat nepřijímá bankovku, protože 

má ohnutý okraj, tak se hráč domnívá, že je to znamení, že by na něm neměl hrát, a tak se 

přesouvá k jinému. 

 Když hrajete ruletu, 

výherní automaty, blackjack nebo jakoukoli jinou hazardní hru, tak se spoléháte na štěstí, na 

náhodu, nemáte hru ve svých rukou. Jediné, co můžete dělat, je čekat, doufat a věřit, že se na 

vás osud usměje. Když do hry něco vsázíte, vystavujete se riziku, hazardujete se vsazenou 

hodnotou. 

Jak jsme si už řekli, hra je vystoupením z běžného života a to platí i pro hazardní hru. 

Ve skutečném životě každý člověk nemá stejné podmínky nebo možnosti. Možná i proto se 

obrací ke hře. Hazardní hra mu nabízí naprostou rovnost, nezáleží na tom, jestli je muž nebo 

žena, jestli je mladý nebo starý, jestli má vysokou školu nebo ne, všechno je jedno, veškeré 

rozdíly se v hazardní hře stírají, všichni jsou si „rovni před slepým verdiktem náhody.“13

                                                
10 NEŠPOR, K. (2006): Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag, str. 10. Dostupné na adrese 
http://www.drnespor.eu/hahra06d.doc 

 Tím 

se jen dokazuje evidentní snaha člověka uniknout ze skutečného světa, který je plný starostí a 

11 BRENNER, R. a G. (1990): Gambling and Speculation: A theory, a History and a Future of Some Human 
Decisions. Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge, str. 91. 
12 CAILLOIS, R. (1998): Hry a lidé. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon, str. 37. 
13 CAILLOIS, R. (1998): Hry a lidé. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon, str. 39. 
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nejistot. „Hazardní hra poskytuje zřetelně definovaný závěr, a to prostřednictvím herního 

výsledku. Příliš často se během svého života nedozvídáme, zda byla naše rozhodnutí správná 

či chybná, zatímco pokud jsme na konci hry vyhráli nebo prohráli, takovými pochybami 

netrpíme.“14

Nicméně do hazardní hry musí člověk vždy něco vložit a zde se ta rovnost mezi hráči 

poněkud vytrácí. Když proti sobě budou stát dva lidé a budou se mezi sebou sázet, tak každý 

z nich může mít rozdílný vztah k danému vkladu - pro jednoho nemusí znamenat vůbec nic a 

případnou ztrátu vůbec nepocítí, ale pro druhého může mít daleko větší význam a jeho ztráta 

mu může způsobit značné problémy. Stejný rozdíl lze najít mezi výší vkladu, kde se možnosti 

jednotlivých hráčů liší. Rovnost v hazardní hře tak spočívá pouze v tom, že vyhrát může 

každý a je jedno, jestli se jeden nějakým způsobem snaží ovlivnit „paní štěstěnu“ a druhý jen 

jednoduše čeká na ortel, vše vyřídí procedura hry. Hazardní hra láká a mnozí si řeknou, čím 

víc vsadím, tím víc vyhraji. Z tohoto hlediska je hazardní hra i symbolem blahobytu nebo 

naopak úpadku. Svět hazardní hry není „zkoušením možností, jež nemá žádné nevyhnutelné 

následky. Následky má a musí mít vždy. Čím více naplňuje vlastní pojem, tím jsou jeho 

potenciální následky mohutnější.“

 

15

Ačkoli je svět hazardní hry na první pohled odlišný od toho reálného a chtělo by se říci 

až protikladný, musíme si uvědomit, že mají jeden společný prvek, skrze který do hazardní 

hry ona realita prosakuje. Děje se tak prostřednictvím peněz. „Médiem a cílem hry jsou proto 

především tytéž peníze, které platí v ne-hráčském světě (vydávané Státní bankou; lze si za ně 

koupit předmětné produkty) – a současně peníze, které „platí“ jen v tom hráčském (lze si za 

ně koupit participaci na nepředmětném hraní). Médium hry tedy mezi hráče vstupuje 

výhradně ze sféry ne-hráčů, nadto je to médium, jehož si ne-hráči vysoce cení. Pokud by si jej 

necenili, ztratilo by cenu i pro hráče. Už toto médium a tento cíl hry vyjevuje dvojdomou, 

opozičně-symbiotickou povahu vztahu hráčského světa k ne-hráčskému.“

 

16

                                                
14 SMITH, J. F. (2005): When It’s Bad It’s Better: Conflicting Images of Gambling in American Culture – in 
Gambling Cultures: Studies in Histoty and Interpretation. New York, Routledge, str. 105. 

 

15 HORÁČEK, M. (2007): Hra jako černá díra sociálního vesmíru. Praha, diplomová práce. Str. 57. Dostupné 
v centrálním katalogu UK na adrese 
http://digitool.is.cuni.cz/R/XUIDB93CT1DT76GB7ADJ4QJQ63K4RF126PR8CDRTG45NBXYFHF-
02068?func=dbin-jump-full&object_id=178296&pds_handle=13520111023354720339047872560296 
16 HORÁČEK, M. (2007): Hra jako černá díra sociálního vesmíru. Praha, diplomová práce. Str. 57-58. Dostupné 
v centrálním katalogu UK na adrese 
http://digitool.is.cuni.cz/R/XUIDB93CT1DT76GB7ADJ4QJQ63K4RF126PR8CDRTG45NBXYFHF-
02068?func=dbin-jump-full&object_id=178296&pds_handle=13520111023354720339047872560296 
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1.3 Typy hazardních her 

V následující části textu se pokusím stručně představit nejčastější, nejznámější a 

nejoblíbenější formy hazardních her. Tímto výčtem se však ani zdaleka nesnažím představit 

všechny hazardní hry, což asi stejně není dost dobře možné. Jednak proto, že se stále objevují 

jejich nové formy a jednak proto, že se hranice mezi hrou hazardní a nehazardní může velmi 

rychle a snadno rozestřít. Daná hra je jednou hazardní, když se hraje o peníze a jindy zase 

nehazardní, když se hraje „jen tak“. 

1.3.1 Výherní hrací automaty17

Hra na výherních hracích automatech je nejčastější a nejoblíbenější hazardní hrou, což 

dokládá i fakt, že „hrací automaty přinášejí americkým kasinům více než 60 procent 

obratu.“

 

18

Dnes již existuje obrovské množství přístrojů s nejrůznějšími typy her a designů. 

Spousta z nich navazuje na tradiční model s ovocnými symboly, který se vybaví asi každému 

z nás. Tyto a spousta jiných, nových symbolů jsou umístěny na třech nebo pěti válcích, které 

se otáčejí. Úkolem hráče je stiskem tlačítka způsobit, aby se symboly na válci zastavily vedle 

sebe, nad sebou nebo úhlopříčně. Výše výher se řídí hodnotovým pořadím symbolů na daném 

automatu. 

 Jejich oblíbenost spočívá v tom, že hra na nich je velmi jednoduchá, navíc lákají na 

vysoké výhry, kterých je možné dosáhnout za nízkou vsazenou částku. 

Tradiční představa o házení mincí do hracího automatu se pomalu ale jistě začíná 

rozplývat. Některé automaty přijímají pouze bankovky a stále častěji se objevují přístroje na 

kreditní karty. 

1.3.2 Ruleta 

Hlavním symbolem kasina je ruleta. Hraje se u velkého stolu, v jehož středu je hrací 

pole s červenými a černými čísly od 1 do 36 a zelenou nulou (nebo dvěma nulami). Po 

stranách tohoto pole se nacházejí symboly barev - červená a černá, nápisy „sudá“ a „lichá“, 

„1-12“, „13-24“, „25-36“, „1-18“ a „19-36“. Pod třemi sloupci čísel jsou políčka s nápisem „2 

                                                
17 Nezaměňovat s herními automaty, na kterých se hrají nejrůznější počítačové hry. U herních automatů chybí 
nejcharakterističtější znak hazardu – sázka. Z toho důvodu se neřadí mezi hazardní hry. 
18 LEVEZOVÁ, B. (2004): Kasino. Praha, Fortuna Print, str. 40. 
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to 1“. Na jednom konci stolu je válec, který se točí v dřevěném kotli, na něm jsou políčka s 

jednotlivými čísly. U dřevěného kotle jsou umístěny žetony. 

Hráč se snaží uhodnout číslo, na které dopadne kulička vhozená krupiérem do kotle. 

Hráč podává sázky prostřednictvím žetonů, které umísťuje na hrací pole. Může sázet na celá 

čísla, na dvě, tři, čtyři nebo šest sousedních čísel, může sázet na sloupce čísel, na první, 

druhou nebo třetí třetinu čísel jdoucích za sebou, může sázet na barvu, na sudá nebo lichá 

čísla, na první nebo druhou polovinu čísel jdoucích za sebou. 

Výše výhry je odvozena od druhu sázky. Za stejnou vsazenou částku dostane hráč 

nejvíce, když správně uhodne celé číslo (vsazená částka se násobí 36x), naopak nejméně, 

když uhodne barvu, sudé nebo liché číslo, první nebo druhou polovinu čísel (vsazená částka 

se jen zdvojnásobí). 

Důležitou roli zde hraje krupiér, nejenže roztáčí kolo rulety a vhazuje do něj kuličku, 

ale dohlíží na podávání sázek a přijímá je. Krupiér také ukončuje podávání sázek a to když se 

válec zpomaluje a kulička už se chystá dopadnout na nějaké to číslo. Po rozhodnutí, když 

kulička dopadne, krupiér vyhodnocuje sázky, shrabuje nebo naopak rozděluje žetony hráčům. 

Existují dva základní typy rulety – ruleta francouzská a ruleta americká. V Evropě se 

více prosazuje ta francouzská a je velice oblíbená. V Americe se logicky častěji vyskytuje ta 

americká, ale netěší se takové oblibě. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že americká ruleta má dvě 

nuly, což výrazně zvyšuje výhodu kasina. Rozdíly jsou také v posloupnosti čísel na kotli, ve 

vybavení a v odlišných nápisech na hracím poli. 

V dnešní době už můžeme v kasinech narazit také na elektronickou podobu rulety. Je 

to vlastně také takový hrací automat, do kterého se vkládají peníze. Kotel s válcem je stejný 

jako u běžné rulety, je uprostřed stolu pod sklem, aby na něj bylo vidět, a kolem jsou 

rozmístěny dotykové displeje, kam hráč dotykem může namačkat své sázky. Po určité době se 

válec „samovolně“ roztáčí, následně je vystřelena kulička. Počítač sám rychle vyhodnotí vaši 

sázku a hned začíná odpočet času, který zbývá do dalšího vystřelení kuličky. 

1.3.3 Karetní hry 

Karetních her je obrovské množství a je s nimi trošku potíž, protože téměř každá se 

může stát snadno hrou hazardní, když do ní hráči něco vsadí a pak o to hrají. Zmíním se tedy 

o dvou karetních hrách, které jsou v kasinech nejčastější a které se nejčastěji stávají 

hazardními. Řeč bude o blackjacku a pokeru. 
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Blackjack je karetní hra, ve které musí hráč taky trošku přemýšlet, je to hra podobná 

tomu, co známe pod názvem „oko“ nebo též „jedenadvacet“. Této hře patří v kasinu stůl ve 

tvaru polokruhu. Hráč hraje proti krupiérovi a snaží se mít vyšší součet než krupiér, nesmí 

však překročit hranici 21. Krupiér míchá (některá kasina na to mají stroje) a rozdává karty, 

přijímá sázky, vyplácí výhry. Hráč může hrát na několika pozicích zároveň. Před rozdáním 

první karty hráč sází nějaký počet žetonů. Poté každý dostane dvě karty, krupiér ukáže jen 

jednu. Hráč pak v závislosti na kombinaci karet může: zůstat (nechce další kartu), vzít další 

kartu, rozdělit karty do dvou pozic nebo zdvojnásobit sázku. Když hráč překročí 21 nebo má 

nižší součet než krupiér, prohrává, v opačném případě vyhrává a obdrží od krupiéra 

dvojnásobek vsazené částky. Když má hráč blackjack, tj. součet 21 hned po rozdání dvou 

základních karet, vyhrává 2 a půl násobek vsazené částky. Když má krupiér jako první kartu 

eso (hodnota 1 nebo 11), může se hráč pojistit pro případ, kdyby měl krupiér blackjack, tato 

pojistka má hodnotu poloviny výše sázky. 

Poker je karetní hrou, která se stále více rozmáhá. Má několik verzí jako například 

five-card draw, five-card stud, seven-card stud, Omaha, Caribbean poker a další. Tou 

nejrozšířenější poslední doby je však Texas hold’em. Obecně je princip pokeru založen na 

hodnotě karetních kombinací19

Texas hold’em se hraje u speciálních pokerových stolů, v jejichž čele sedí krupiér, 

kterému se říká dealer a kolem něj se posadí hráči (až 10). Ti nehrají proti kasinu, ale jeden 

proti druhému, každý obdrží žetony. Kasino však tato pokerová klání pořádá a za účast 

v turnaji si hráči většinou musí zaplatit. Dealer míchá a rozdává karty, rozhoduje o výherních 

kombinacích a přepočítává hráčům výhry. Každý hráč dostane dvě karty a probíhá první kolo 

sázek. Hráči se mohou v každém kole rozhodnout, co udělají, mohou provést check (čekat), 

call (dorovnat sázku), fold (zahodit karty), raise (navýšit sázku) nebo all-in (vsadit všechno). 

Dealer po tomto prvním kole sázek položí doprostřed stolu tři odkryté karty (tomu se říká 

flop), zase probíhají sázky, pak se odkryje čtvrtá karta (turn) a po dalším kole poslední karta 

, které se utvářejí z pěti karet. Nejvyšší kombinací je royal 

flush – eso, král, dáma, kluk a desítka ve stejné barvě. Za ní je straight flush – pět za sebou 

následujících karet stejné barvy. Poté následuje poker – čtyři karty stejné hodnoty. Full house 

– tři karty stejné hodnoty a ještě dvě karty stejné hodnoty. Flush – pět karet stejné barvy. 

Straight – pět karet jdoucích po sobě v libovolné barvě. Trojice – tři karty stejné hodnoty. Dva 

páry – dvakrát dvě karty stejné hodnoty. Pár – dvě karty stejné hodnoty. High card – nejvyšší 

karta. 

                                                
19 LEVEZOVÁ, B. (2004): Kasino. Praha, Fortuna Print, str. 89-90. 
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(river). Kdo má nejlepší kombinaci karet, vyhrává bank. Pro toho, kdo přichází o všechny své 

žetony, hra končí a musí opustit stůl. 

Tato hra je oblíbená především díky možnosti taktizovat, ačkoli třeba nemáte v danou 

chvíli nejvyšší kombinaci karet ze všech hráčů, můžete třeba blafovat a pokusit se protivníky 

zastrašit vysokou sázkou. 

1.3.4 Hry s kostkami 

Velmi oblíbenou hrou hlavně v Americe je hra s kostkami, která nese název craps. Je 

to rychlá, vzrušující hra, při níž mohou dát hráči volnost svým emocím, často se při ní křičí, 

jásá, všemožně gestikuluje. Tato hra se hraje na velkém, podlouhlém stole s vysokými 

mantinely. Hráč si bere do rukou 2 hrací kostky s tečkami na stranách, jak je všichni známe 

(rozdíly jsou jen v tom, že nemají zaoblené rohy a jsou průhledné), promíchá je a hodí proti 

jedné z kratších stran stolu, ty jsou opatřeny výstupky ve tvaru pyramidy a znesnadňují tak 

předpověď výsledku hodu. Popsání pravidel není úplně snadnou záležitostí, takže jen velice 

krátce: jeden hráč hází, ostatní mohou sázet a tipovat, co hodí. 

Tato hra se u nás moc nehraje, mohou za to zejména manažeři kasin, pro které není 

tato hra ekonomicky zajímavá. Hráči při ní totiž mají velice solidní šance na výhru. 

1.3.5 Sportovní sázky 

Sportovní sázky umožňují zájemcům tipovat a sázet na výsledky nejrůznějších 

sportovních a kulturních akcí. Tuto možnost nabízejí také některá kasina, ale častěji jsou pro 

tuto formu hazardu využívány speciální sázkové kanceláře. Na každou sázkovou příležitost 

vypisuje bookmaker určité kurzy, které odrážejí pravděpodobnost výsledku. Sázky se 

podávají většinou před zahájením utkání, závodu či soutěže, ale dnešní doba umožňuje 

hráčům sázet i v jejich průběhu, nejčastěji se tak děje přes internet. 

1.4 Kasino 

S hazardními hrami se setkáváme v nejrůznějších podobách již více než tisíc let. 

Narazíme na ně ve všech kulturách. „Ve starém Egyptě, v Řecku i v Římě sázeli lidé různým 

způsobem na výsledek náhodných událostí. Bez ohledu na hluboké pochopení matematiky 

neměli Řekové představu o pravděpodobnostech a předpokládali, že výsledek náhodných her 
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určuje vůle bohů.“20

  Původně lidé hráli hazardní hry na ulicích, doma nebo v soukromých klubech. Hráli 

proti sobě, takže finanční prostředky kolovaly výhradně mezi hráči. To se změnilo až se 

vznikem specializovaných akcí, na nichž mohli hráči nově sázet proti „domu“ (italsky se dům 

řekne „casa“, odtud tedy pochází dnes používané slovo „kasino“). Tyto „domy“ měly 

obrovské finanční rezervy. Levezová

 Až o několik století později (přesně v roce 1654) přišel Blaise Pascal se 

svou teorií pravděpodobnosti, která dodala hrám jistý matematický základ a nasměrovala 

především hry hazardní trošku jiným směrem. 

21

Jak ve své knize píše Ivo Kasal

 přirovnává jejich fungování k bance - vyplácejí výhry 

a ponechávají si propadlé vklady. Akce, které se konaly za účelem hraní hazardních her, však 

neměly své trvalé místo, jednou byly tam a podruhé zase jinde, neměly svůj vyhrazený 

prostor. Tuto situaci si jako první uvědomili představitelé lázeňských měst a houfně začali 

vytvářet speciální místnosti a sály určené hazardu. 
22

Pro tyto podniky se používalo mnoho označení, až se na konci 18. století ustálil 

dodnes používaný výraz „kasino“. Tento pojem původně „označoval menší, veřejnosti 

přístupné sály plné hudby a tance, tedy místa setkání nepočetné společnosti za jasným účelem 

společné zábavy. Vyhledávali je především bohatí příslušníci středních stavů, aby zde 

předváděli své společenské postavení a moc vyplývající z rostoucího bohatství.“

, spojení hazardních her s lázněmi vymysleli jako 

první šlechtici v anglickém městě Bath. Koncem 17. století se zde nacházely jisté léčivé 

prameny, ty však nelákaly tolik návštěvníků, aby tím město zbohatlo a prosperovalo. A v tom 

se zrodila ona geniální myšlenka na vytvoření zvláštních specializovaných herních prostorů - 

provozovaly se tu zpočátku převážně hry karetní, později různá kola štěstí, na která navázala 

ještě o něco později ruleta. Podobné herny se šířily nejen po celé Anglii, ale také za její 

hranice do Francie, Německa a Belgie. Od této doby jsou lázně navždy spojeny s kasiny a 

hazardními hrami. 

23

Kasina jsou dnes rozšířena po celém světě, a ačkoli se proti nim a hazardním hrám 

vedly mnohé boje a protesty, tak jsou většinou legalizovány. Často jsou regulovány daným 

státem, z jejich provozování teče do státního rozpočtu určitý procentuální podíl. Mezi 

nejznámější kasina v Evropě patří to v německém Baden-Badenu, kasino v belgických lázních 

ve Spa a v monackém Monte Carlu. Jinde ve světě jsou nejčastěji navštěvovanými kasiny ta 

 

                                                
20 LEVEZOVÁ, B. (2004): Kasino. Praha, Fortuna Print, str. 12. 
21 Viz. LEVEZOVÁ, B. (2004): Kasino. Praha, Fortuna Print. 
22 Viz. KASAL, I. (2002): Kasina - svět napětí a zábavy. Praha, Nakladatelství Olympia. Dostupné na adrese 
http://www.trhzabavy.cz/zobraz-newf626.html?vyd=0103&par=clanky&id=3 
23 KASAL, I. (2002): Kasina - svět napětí a zábavy. Praha, Nakladatelství Olympia. Dostupné na adrese 
http://www.trhzabavy.cz/zobraz-new22ea.html?vyd=0203&par=clanky&id=11 
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v turistických oblastech, jako je například australské Zlaté pobřeží nebo Karibik. Bezpochyby 

hlavním centrem hazardu je však Las Vegas, jehož více než padesát kasin navštíví ročně až 30 

milionů hráčů.24

  Moderní doba nabízí stále nové a nové možnosti, rozšíření internetu umožnilo vznik 

virtuálních, on-line kasin. Ta nabízejí nepřeberné množství výhod, takže si například můžete 

hru vyzkoušet před tím, než budete hrát „naostro“, nebo můžete získat různé bonusy při první 

sázce a tak podobně. Problémem virtuálních kasin je jejich kontrola - nemáte jistotu, jestli je 

hra férová nebo jestli vám bude vyplacena výhra. Jestli mluvíme o hře jako o určitém 

podstupování rizika, tak tady je to riziko ještě mnohem vyšší. 

 

1.5 Hra a prostor 

Jestliže uvažujeme o kasinu jako o chrámu hazardní hry, tak si musíme uvědomit, že 

kasino je prostor, protože chrám je prostor. Ještě jednou se tak vrátím k Huizingovi, který 

hovoří o tom, že hra je něčím jiným, než běžným životem, je vystoupením z tohoto života, 

vystoupením někam, do nějakého jiného, zvláštního prostoru. Je prostorově ohraničena. 

„Každá hra probíhá uvnitř svého hracího prostoru, svého hřiště, které bylo předem vytyčeno 

materiálně nebo jen ideálně, úmyslně nebo jaksi samozřejmě.“25

Huizinga tímto pojetím položil základy teorie magického kruhu,

 Odehrává se na specifickém 

místě, které je nějakým způsobem vytyčené, může být ohraničené bílou čárou, plotem, zdí, 

oponou apod. Hra má své stadiony, hřiště, dráhy, jeviště, arény atd. A ve všech těchto 

prostorech platí zvláštní, vlastní pravidla a řád. Sem se zvyky a zákony běžného života 

nepřenáší. Tady v danou chvíli zapomínáme na to, co se děje za branami, ve skutečném světě, 

jelikož se ocitáme v nějakém jiném světě. Ocitáme se v dočasném světě hry. 
26

Hranice mezi hrou a běžným životem je tak docela jasně vymezená. Jsou to dva 

oddělené světy. Důkazem toho jsou například výsledky hry, ty se přece také nepřenáší do 

 kterou později 

rozvinuli američtí badatelé Katie Salenová a Eric Zimmerman. Tím, že vstupujeme do hry, 

vstupujeme do magického kruhu, opouštíme realitu, což nesouvisí pouze s prostorem. 

Přijímáme jiná pravidla, která v tomto magickém kruhu platí. Stejně jako se nepřenášejí 

pravidla z reálného světa do magického kruhu, tak se nepřenášejí mimo tento kruh ani jeho 

ustanovená pravidla, zůstávají v platnosti pouze tam. 

                                                
24 Viz. LEVEZOVÁ, B. (2004): Kasino. Praha, Fortuna Print, str. 24. 
25 HUIZINGA, J. (1971): Homo ludens. Praha, Mladá fronta, str. 17. 
26 CRAWFORD, G: Forget the Magic Circle (or Towards a Sociology of Video Games). University of Salford, 
str. 4-5. Dostupné na adrese http://underthemask.wdfiles.com/local--files/key-note/Garry%20Crawford.doc 
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běžného života. Když porazíte svého nadřízeného třeba v golfu, neznamená to, že mu 

následující den budete v práci poroučet vy. „Závazky a povinnosti ze světa hry neplatí mimo 

něj a naopak. Postavení i privilegia jsou nepřenosná. Nemají mezi sebou nic společného. Ta 

herní neznamenají nic v »životě« a ta »skutečná« zase ve hře.“27

Herní prostor (představován jako magický kruh) je tedy vydělen z reality. Tomu, aby 

byly od sebe oba světy jasně a zřetelně odlišeny, napomáhají krom jiného aktéři, kteří se 

v herním světě pohybují, a kteří tento prostor nějakým způsobem koncipují, používají různé 

prostředky pro to, aby ještě více posílili jeho symboličnost. Oni se prakticky podílejí na 

vytváření hranic tohoto prostoru. Když se budeme bavit konkrétně o kasinu, tak jeho aktéři – 

hráči i zaměstnanci – vytváří určité symbolické znaky, skrze které každý, kdo navštíví chrám 

hazardní hry, rozpozná, že se ocitá v nějakém jiném prostoru, než který nabízí reálný svět. 

Například personál kasina nosí uniformu, krupiéři míchají karty nebo si pohrávají s žetony, 

krupiéři působí jako rozhodčí - vyhodnocují sázky a umravňují hráče, atd. Magický kruh je 

tak dán nejen samotným prostorem, ale také jinými vztahy mezi lidmi, jinými činnostmi, které 

to potvrzují, jiným sebeuchopením člověka ve vztahu k tomu prostoru, sociální situaci, 

kultuře, která tady probíhá. 

 

1.6 Tematizace výzkumného zájmu 

Výše bylo popsáno, co je to hra, co je hazardní hra a v jakých nejčastějších formách se 

vyskytuje, bylo představeno kasino jako takové a jeho původ a na závěr bylo pojednáno o 

spojení hry se svým specifickým prostorem. Na základě uvedených teoretických východisek 

si pokládám následující výzkumné otázky: Do jaké míry lze hovořit o kasinu jako o chrámu 

hazardní hry, jaký prostor je v tomto chrámu vymezen hazardní hře? Jak se s tímto prostorem 

zachází z hlediska toho, že má být symbolicky vyjádřeno, že se jedná o herní prostor 

vymezený pro hazardní hru a do jaké míry do tohoto prostoru zasahuje ona realita, z níž je 

svět hazardní hry dle autorů vydělen? 

Těmito otázkami bych se rád zabýval a řešil je na základě vizualizace a strukturace 

prostoru kasina a z hlediska jednání aktérů v tomto prostoru. Obě tyto roviny, jak vnější 

strukturace a vizualizace prostoru kasina, tak také pohyb a jednání aktérů v tomto prostoru, 

mně pomohou vytvořit obraz fungování kasina a obraz symbolických významů, které 

prostředí kasina, chrámu hazardní hry nabízí a zprostředkovává, nese ve vztahu k 

                                                
27 SOKOL, J. (2004): Malá filosofie člověka. Praha, Vyšehrad, str. 41.  
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návštěvníkovi. V tomto smyslu bude interpretace dat spojena se subjektivitou badatele (viz. 

Wacquant28

Podle výše popsaného by kasino mělo být místem relaxace, místem peněz, místem, 

kde jsou si hráči rovni před osudem, místem prezentace úspěchu. Bude mě zajímat, jak se 

právě toto ukazuje na koncepci prostoru a jednání lidí v tomto prostoru. 

). 

                                                
28 Viz. WACQUANT, L. (2004): Body and Soul: Notebooks of an Apprenticed Boxer. Oxford, Oxford 
University Press. 
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2 Metodologie výzkumu 

2.1 Výzkumná strategie 

Kvalitativní výzkum se pro řešení zvoleného problému ukázal jako relevantní. Bylo 

nutné poznat předmět mého zájmu zevnitř, pochopit jeho podstatu, jeho řád i image, 

nahlédnout, jak tomuto řádu a image podléhají či naopak vzdorují aktéři. Proto bylo klíčové 

vstoupit a začlenit se do daného prostředí, abych mohl vnímat prostor kasina v jeho plném 

kontextu, abych správně porozuměl systému, který je v kasinu nastaven a také úlohám 

jednotlivců. Jinými slovy: šlo o to všímat si a snažit se porozumět tomu, co kde je a proč to 

tam je, dále tomu co kdo dělá, kde to dělá a proč to dělá. Z toho důvodu jsem si zvolil 

kvalitativní výzkum, protože se snažím prostudovat prostor kasina, jehož aktéry jsou jednak 

zaměstnanci a jednak hazardní hráči a jak říká Disman: „posláním kvalitativního výzkumu je 

porozumění lidem v sociálních situacích.“29

2.2 Výběr vzorku 

 

Jako místo výzkumu jsem si vybral kasino v jednom krajském městě. Tento chrám 

hazardní hry se nachází ve středu města, je součástí velkého hotelového komplexu. V rámci 

něj jsou kasinu vyčleněny jeho vlastní prostory, nejedná se tedy o samostatně stojící budovu. 

Tyto prostory si pronajímají tři zahraniční podnikatelé, kteří jsou jeho vlastníky. Brány tohoto 

chrámu se poprvé otevřely začátkem letošního roku, což jej řadí k nejnovějším podnikům 

tohoto druhu ve městě. Kasino je jedním z mnoha míst, kde je příležitost k nejrůznějším 

aktivitám, vázaným na pobyt v hotelu. Kromě něj se zde nachází velký sál, kde se velmi často 

konají kulturní akce, jindy se použije pro potřeby všemožných druhů tanečních soutěží. 

Komplex nabízí také možnosti pro sportovní vyžití - jako třeba squashové kurty, bowling, 

kulečník, nechybí tu pochopitelně kavárny a bary. Velmi oblíbená je také místní diskotéka. V 

blízkém okolí hotelového komplexu se nacházejí dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, bazény, 

fitness centrum a v zimě také kluziště pro bruslaře. Hlavně pro sportovní nadšence se stala 

tato lokalita velmi oblíbenou. Oblíbenost spočívá také v její dostupnosti, neboť ze samotného 

centra města se sem dostanete za pouhých deset minut. Před komplexem a v jeho okolí se 

                                                
29 DISMAN, M. (2008): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Nakladatelství Karolinum, str. 289. 
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rozprostírá obrovské parkoviště, a navíc jen několik desítek metrů od hlavního vchodu je 

autobusová zastávka. 

Celý tento prostor pojímající zmíněná sportoviště a areál hotelu odděluje od zabydlené 

části pouze silnice, respektive křižovatka. Naproti hotelu na druhé straně silnice, přesněji 

vlevo za křižovatkou, jsou v řadě vedle sebe několika-patrové bytové domy. 

Nad jednou z částí hotelového komplexu svítí název mnou zkoumaného kasina. Před 

ní je parkoviště. Pod svítícím nápisem se nachází vchod do průchozí pasáže komplexu. Když 

se otevřou prosklené dveře, zjeví se před vámi ulička. Z pravé strany slyšíte, jak bowlingové 

koule srážejí kuželky a hned první prosklené dveře nalevo nesou název kasina. Tento podnik 

má otevřeno nepřetržitě, tedy nonstop. Průměrně sem zavítá asi 60 lidí za den a asi třetina z 

nich patří mezi pravidelné návštěvníky. Klientelu tvoří jednak lidé, kteří jsou ubytovaní v 

hotelu, ale s ohledem na to, že je toto kasino dobře přístupné (velké parkoviště a blízká 

zastávka autobusu), tak její značnou část tvoří i místní obyvatelé. Detailní popis kasina a jeho 

fungování bude dále předmětem mého zájmu v rámci analýzy a interpretace dat. 

Do zkoumaného kasina jsem měl snadný přístup díky mému dobrému známému, který 

plnil úlohu klíčového informátora a gatekeepera. Jako zaměstnanec tohoto kasina (krupiér) mi 

poskytl velké množství informací o fungování a celkovém chodu chrámu hazardní hry, dal mi 

rady jak se chovat, abych nebudil příliš velkou pozornost. Současně, svou náklonností ke mně 

v daném prostředí, mi napomohl zajistit si u hráčů i ostatních zaměstnanců počáteční důvěru. 

2.3 Techniky sběru dat 

V tomto společenskovědním výzkumu se zaměřuji na prostor kasina - na jeho 

jednotlivé části, v nichž se jednotlivci nacházejí, v nichž se nějakým způsobem pohybují a 

nějak jednají. K tomuto účelu jsem použil dvě techniky, a sice nezúčastněné a zúčastněné 

pozorování. Pozoroval jsem prostor kasina a interakce, které v tomto prostoru probíhají. 

Soustředil jsem se na jednotlivá herní místa, na věci, které souvisí s onou vizuální stránkou, 

tedy co mají zde přítomní na sobě, jak je vybaven zdejší prostor, jak a kdo se v něm nejčastěji 

pohybuje, dále jsem si všímal toho, jak na sebe lidé reagují, jaké mezi sebou mají vztahy, jak 

a o čem se spolu baví, jaké používají formy zdvořilosti, jak aktéři reagují na tento prostor, jak 

se chovají během hry a po hře, atd. 

K danému prostoru jsem přistoupil jako k prostoru, který je otevřený, veřejný, tudíž 

jsem neinformoval vedení podniku o své roli pozorovatele. Svou identitu jsem nesdělil ani 

jednotlivým aktérům, což ale nenarušovalo žádné morální normy, neboť jsem od nich 
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nezískával žádné citlivé údaje a pozorování bylo vskutku zaměřeno především na dění a 

jednání aktérů bez vztahu k osobním, citlivým údajům, takže by to mělo být také z 

etického hlediska v pořádku. O mé roli věděl pouze gatekeeper, který mně dělal jakoby 

průvodce, nastínil mi, jak to v takovém kasinu chodí, co od toho mohu očekávat a když bylo 

třeba, tak mi zprostředkovával určité typy informací. 

Jak již bylo napsáno výše, ústředním nástrojem bylo nezúčastněné a zúčastněné 

pozorování. Nezúčastněné pozorování posloužilo hlavně ke sledování interakcí, které 

probíhaly mezi jednotlivými aktéry na jednotlivých místech v kasinu. Zúčastněné pozorování 

spočívalo v tom, že jsem se několikrát zapojil do hry a zažil jako hráč komunikaci mezi hráči, 

mezi hráči a krupiéry, případně i s ostatními lidmi z personálu. Takže obraz, který budu 

podávat, bude kombinací perspektivy zúčastněného pozorovatele a perspektivy 

nezúčastněného pozorovatele. Ještě je třeba dodat, že u zúčastněného pozorování s ohledem 

na pravidla jednání jen velmi málo docházelo k neformálním rozhovorům, kdy bych měl 

možnost se ptát na motivace a strategie hráčů, neboť jak jsem se dozvěděl od mého klíčového 

informátora, obě tyto věci jsou chápány jako privátní záležitost hráčů a obzvlášť u strategií je 

to vnímáno i do jisté míry jako utajované know-how. 

Celkem jsem provedl 17 pozorování, což dohromady činilo asi 55 hodin pobytu v 

terénu. Návštěvy kasina byly voleny tak, aby pokryly různé doby a aktivity, které se v tomto 

kasinu odehrávaly, protože mým cílem bylo poskytnout nějaký ucelenější pohled na kasino. 

Získal jsem záznamy pokrývající všechny dny v týdnu a to v různých časových úsecích. 

Mimořádnost a běžnost provozu jsem ještě dodatečně verifikoval s gatekeeperem, který mi 

potvrzoval nebo objasňoval, jestli a případně čím byl tento den výjimečný nebo zda byl zcela 

běžný. Neformální rozhovory s gatekeeperem byly velmi časté a byly vedeny podle situací, 

které nastávaly. Odehrávaly se výhradně v době mimo pozorování. 

Zahájil jsem sběr dat. Použil jsem tři typy na sebe navazujících pozorování podle 

Spradleyho30

                                                
30 HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum – základní metody a aplikace. Praha, Portál, str. 195. 

: popisné, fokusované a selektivní. V první fázi jsem podrobně popisoval a 

zaznamenával vše, co se kolem mě točilo a odehrávalo. Hlavní náplní tedy byl detailní popis 

celkového prostoru, který jsem s přibývajícími návštěvami ještě lehce doplňoval o nově 

objevené jevy. Tato fáze sloužila také k mé základní orientaci, představě, pochopení toho, jak 

vlastně celý tento podnik funguje. Ve druhé fázi jsem se zaměřil především na aktéry a na 

určité části prostoru, ve kterých se pohybovali - bylo zajímavé sledovat, jaké mají s ostatními 

aktéry vztahy, o čem se spolu baví, jak spolu vycházejí, jak se chovají při hře, i mimo hru.  Na 
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konci výzkumu došlo také na selektivní fázi, kdy jsem pozorováním v podstatě ověřoval to, 

co se ukázalo ve druhé fázi, takže jsem hledal další příklady objeveného jednání a jevů. 

Během výzkumu jsem si vedl terénní deník. Při každé návštěvě kasina, při každém 

pozorování, jsem si dělal zkratkovité poznámky do mobilního telefonu, abych byl co nejméně 

nápadný a nenarušoval tak okolní dění. Když jsem po každém jednotlivém dokončeném 

pozorování opustil chrám hazardní hry, šel jsem domů a tam si poznámky z mobilního 

telefonu přepsal do písemné podoby, více je rozvedl, detailně tak popsal každou situaci. 

Provedl jsem rychlou analýzu toho, co se nově ukázalo a jak se výzkum vyvíjí. Obsahem 

těchto poznámek jsou rovněž zjištění z neformálních rozhovorů vedených s klíčovým 

informátorem. Z celého pozorování, z veškerých poznámek vzniklo zhruba 70 normostran 

textu. 

Každé pozorování je subjektivní, protože na člověka vždy nějakým způsobem daný 

zkoumaný jev působí a vytváří v něm nějaký dojem. Je to badatel, kdo si všímá toho či onoho 

a tento výběr je nutně subjektivní. Není to však na škodu, protože se tímto způsobem získává 

vynikající materiál pro analýzu umožňující lepší porozumění vnitřní logice fungování 

studovaných jevů. Viz. dílo francouzského antropologa a sociologa Wacquanta.31

2.4 Analýza dat 

 

Předmětem analýzy bude text terénních poznámek. V kvalitativním výzkumu se 

analýza dat musí provádět od začátku výzkumu až do jeho konce. V mé práci se nejlépe 

uplatnil analytický postup založený na segmentaci, protože „umožňuje snadné nalézání 

vzorců a pravidelností mezi případy.“32

                                                
31 WACQUANT, L. (2004): Body and Soul: Notebooks of an Apprenticed Boxer. Oxford, Oxford University 
Press. 

 V textu svých terénních poznámek jsem hledal úseky, 

segmenty, kterým jsem následně přiřazoval kódy (slova nebo slovní spojení), které 

korespondovaly s výzkumnými otázkami, tedy kódy, které se týkaly strukturace a vizualizace 

prostoru a aktérů. Zároveň jsem vytvářel kódy, které se týkaly komunikace aktérů v rámci 

prostoru, přičemž jsem do komunikace zahrnul i jednotlivé herní předměty, případně i 

jednotlivé části prostoru, které vyzývaly ke komunikaci a které tak vytvářely určité 

komunikační pole, interakci mezi aktérem kasina a kasinem jako prostorem. 

32 HEŘMANSKÝ, M. (2009/2010): Kvalitativní analýza dat. Dostupné na adrese 
http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8388 

http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=8388�
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2.5 Etika výzkumu 

Nedílnou součástí každého společenskovědního výzkumu je etika. Abych pravdu řekl, 

dostal jsem se ještě před samotným začátkem pozorování do etického dilematu. Mým 

původním záměrem bylo, že budu otevřený a oznámím manažerům, to jest vedoucím kasina, 

že zde budu provádět výzkum, ale nakonec jsem se po dlouhé úvaze rozhodl pro strategii 

„skrytého“ pozorovatele s ohledem na gatekepeera, kterému bych mohl v dané situaci 

způsobit určité problémy. Kdyby se tato moje úloha vedoucím nelíbila a zjistili by, že mě v ní 

gatekeeper, jejich zaměstnanec podporoval, riskoval bych zhoršení jeho pracovních 

podmínek. O své úloze jsem tak pro jistotu neinformoval ani jednotlivé aktéry, kterým by to 

mohlo také vadit a pak by si mohli stěžovat vedoucím nebo přímo znepříjemňovat práci 

mému známému. Tento fakt ale nijak nenarušoval žádné morální normy, protože jsem 

nezískával žádné osobní, citlivé údaje. Ve skutečnosti jsem této situace vlastně využil a 

umožnilo mi to lépe se začlenit, splynout s davem a tudíž nebudit zbytečnou pozornost.  

Všichni aktéři mě v tomto prostoru považovali za obyčejného hráče a neměli tak potřebu se 

nějakým způsobem předvádět nebo přetvařovat proto, že je někdo zvlášť pozoruje, všichni se 

chovali přirozeně tak, jak jsou na tomto místě zvyklí. 

Aby byly zachovány všechny etické zásady, tak jsem seznámil svého klíčového 

informátora a gatekeepera jak bude zajištěna jeho anonymita, jak budu se získanými daty 

nakládat a ubezpečil ho, že data nebudou nijak použita proti němu. Součástí tohoto byl také 

informovaný souhlas informátora, kterým odsouhlasil svoji spolupráci na výzkumu. 

V zájmu zachování anonymity záměrně nezmiňuji název kasina, ani města, ve kterém 

se nachází. Když jsem při psaní poznámek popisoval nebo zmiňoval určité osoby, nepoužíval 

jsem jejich jména, která jsem zaslechl, ale označil jsem některý z jejich charakteristických 

znaků a nazýval jsem je podle něj. 



25 
 

3 Kasino a realita 

3.1 Prostor chrámu hazardní hry a jeho struktura 

Prostor i prostředí kasina jsou naprosto jedinečné a specifické, hned při prvním vstupu 

dokážou člověka zaujmout, ohromit, nadchnout a překvapit. Okamžitě ve člověku vyvolávají 

určité pocity: může to být očekávání, touha, možná i trochu strach, každopádně vždy to sebou 

přináší jistou dávku napětí. Jaká změna oproti každodenní všudypřítomné rutině. Stačí jen 

překročit práh chrámu hazardní hry a všechno je jinak, tedy skoro všechno. Protože jak si 

ukážeme, tento jeden velký prostor se skládá z určitých míst, kde se střetávají prvky hazardní 

hry a reality. Najdeme tu místa, kde jednoznačně dominují prvky hry, ale také místa, kde 

dochází k přechodům ze světa hry do světa reálného a naopak a dokonce jedno místo, které je 

absolutní realitou. Tato místa jsou s ohledem na provoz sledovaného kasina otevřená nonstop, 

mají omezený provoz nebo jsou dokonce hráčům uzavřená. 

3.1.1 Místa určená ke hře 

Místa, která celému prostoru dominují a kvůli kterým se chodí do chrámu hazardní hry 

především, jsou místa sloužící ke hře. Tato místa zaujímají výherní hrací automaty a prostor 

určený k takzvané „živé hře“.33

Při vstupu do herního sálu uvidíme hrací automaty všude, kam se podíváme, jsou tu 

nejrůznější druhy - některé tradiční s tlačítky a ovocnými symboly na otáčejících se válcích, 

jiné novější s dotykovým displejem a velkou spoustou nejrozmanitějších her. Mezi těmito 

běžnými výherními hracími automaty jsou umístěny elektronické rulety, které můžeme de 

facto také řadit mezi automaty. Jsou to takové obrovské čtverce. Uprostřed je kulatá prosklená 

část, pod níž se nachází kolo rulety. Okolo ní jsou na každé straně čtverce dvě místa pro 

hráče, celkem tedy osm míst, osm židlí. Před každou židlí je dotykový displej, na kterém je 

zobrazeno tradiční herní pole. Z hlediska své polohy zaujímá zvláštní místo mezi výherními 

automaty. Stojí uprostřed ostatních hracích přístrojů a také tak trochu odděleně od nich. Tato 

prostorová dominance odpovídá i významu rulety ve smyslu symbolu hazardní hry. 

 

Ostatní automaty jsou umístěny jednak po stranách a lemují tak obvod zhruba 

poloviny celého sálu, ale navíc jsou rozprostřeny také uprostřed sálu, utvářejí takové uličky, 

                                                
33 V příloze na straně 48 lze najít přibližný plánek kasina. 
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kterými se návštěvník prodírá. Zkrátka a dobře: hráč, který zavítá do chrámu hazardní hry, je 

nemůže minout. Dá se říci, že představují jakási „chapadla“, která mají hráče hned na začátku 

jejich návštěvy polapit. 

Až za těmito automaty v nejodlehlejší části kasina se nachází prostor pro živou hru, 

tedy pro stoly, u nichž je potřeba krupiér. Hráč se tam dostává průchodem mezi uličkami 

tvořenými automaty. Najdeme tu speciální stoly na ruletu, blackjack a poker. Zde se otevírá 

nový prostor. Není tu žádný hrací automat, pouze nízké stoly s židlemi a celý prostor tak 

působí mnohem vzdušněji. Tato část vytváří dojem určité vyvolenosti, jelikož je jakoby 

schovaná za všemi těmi automaty. Skutečnost, že je tento prostor umístěn za výherními 

automaty, souvisí i s provozem živé hry, který je omezen na 12 hodin denně (funguje od 16. 

hodiny do 4. hodiny ranní). Vstup do chrámu hazardní hry, který má jinak otevřeno nonstop, 

by v případě jiného rozmístění zmiňovaných prostorů symbolicky boural představu místa 

určeného ke hře. 

Dojem vyvolenosti, o kterém jsme hovořili výše, navíc podporuje fakt, že u těchto 

„živých her“ jsou oproti automatům vyšší minimální sázky. Nejblíže automatům se nacházejí 

dva stoly na ruletu. Jsou to dlouhé široké stoly, na nichž je hrací pole a na jednom konci 

válec, který se točí v dřevěném kotli a vedle kterého jsou do sloupečků po dvaceti seřazeny 

různé barvy žetonů. U každé rulety je úzký vysoký displej, na kterém jsou znázorněna 

poslední čísla, která padla. Tyto stoly utváří dvojice, vždy jsou blízko sebe dva stoly, mezi 

nimi je prostor jen pro krupiéry a tento prostor je ohraničen tenkým řetězem nataženým na 

obou koncích stolů. Jasně tak odděluje část určenou personálu od části pro návštěvníky. O 

kousek dál za dvojicemi stolů na ruletu jsou umístěny dva stoly na blackjack se svým 

specifickým herním plátnem. V nejvzdálenější části kasina se nachází sedm stolů na poker.  

Ne všechny bývají obsazeny, přesněji všech sedm stolů bývá obsazeno zejména v době 

turnajů. V tomto smyslu se také poker v rámci chrámu hazardní hry nestává jen onou hazardní 

hrou, ale přijímá i atributy sportu. Připravené vybavení v podobě většího počtu stolů to 

dokazuje. 

3.1.2 Místa určená ke kontaktu s realitou 

 V chrámu hazardní hry je spousta míst, která vytvářejí určité přechody nebo lépe 

mosty mezi hrou a realitou. Místa, která mají vazbu na hru, ale současně také na realitu. 

Slouží k jiným věcem, než ke hře samé. Můžeme mluvit o jakýchsi ostrůvcích reality 

v chrámu hazardní hry. 
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Když se před námi otevřou dveře kasina a my vstoupíme, ocitáme se v patnáct metrů 

dlouhé chodbě, která je právě jedním takovým mostem, který nás přivádí do prostoru kasina. 

Je cestou do jiného světa, ať už do světa hry při příchodu nebo do reálného světa při odchodu. 

Je cestou, na které má hráč možnost se připravit na tuto změnu, nebo která tento přechod 

umožňuje. V rámci této chodby se nacházejí další dvě místa, která mohou přispět k iluzi 

vstupu do jiné reality. Jsou jimi stolička u stěny, na níž sedává člen ochranky, a recepce s 

šatnou, tedy místa, která nás nejen definitivně přivádí k hernímu sálu, ale která je třeba 

překonat, abychom se stali hráči. V recepci se totiž budoucí hráč registruje, ostraha může 

zamezit vstupu a v šatně člověk může odložit balast všedního dne. 

Proces přeměny člověka na hráče a zpět dovršuje pokladna. Zprostředkovává médium, 

které umožňuje hráči hrát. Slouží k rozměňování peněz, vyplácení výher, přeměně žetonů na 

peníze a přihlašování na turnaje v pokeru. Projevuje se zde snaha o rychlé odbavení hráčů. 

Vazba na realitu spočívá v práci s penězi, prostředky k hazardní hře. Skrze peníze, kterými je 

možné platit také v reálném světě, sem prosakuje ona realita. Je místem, které napomáhá 

udržovat chrám hazardní hry neustále v chodu a tento chod občas urychlovat. Když si 

hazardní hráč rozmění peníze, tak málokdy čeká, většinou jde hned hrát. Když si jde proplatit 

výhru, tak buď peníze vezme a odejde, nebo (a to je častější varianta) znovu rychle spěchá 

zpět do hry. Když si zaplatí vstupné do pokerového turnaje, tak míří ke svému stolu a jde hrát. 

Jiným typem prostorů zprostředkujících kontakt hry a reality, jsou místa spojená 

s občerstvováním. V prostřední části kasina se vedle pokladny nachází bar se spíží či skladem 

a v jeho sousedství takový koutek určený pro posezení a občerstvení hráčů. Tato místa hrají 

roli prostředníka, který umožňuje zůstat hráči ve hře. Dodávají mu novou energii. Je 

zvláštností, že u baru nejsou barové stoličky, musí se zde stát. Hned vedle jsou ale kulaté stoly 

s židlemi, kde je možné posedět. V prostoru zmiňovaného posezení jsou na stěnách zavěšeny 

plazmové obrazovky, kde nejčastěji běží nějaké sportovní přenosy. Opakuje se zde motiv 

spojení hazardní hry a sportu, dvou typů her, jejichž výchozí principy jsou odlišné. Nicméně 

euroamerická kultura oba tyto světy propojila v rovině sázek.34

Pod obrazovkami přenášejícími sportovní události jsou u stěn přiraženy další stoly, na 

nichž je pro hráče připraveno menší občerstvení a ve večerních hodinách také teplé hotové 

jídlo. Bar společně s koutem pro posezení je velmi důležitou součástí chrámu hazardní hry, je 

totiž místem, kam hráči chodí, aby si na chvíli od hry oddechli a osvěžili se. Toto místo tedy 

umožňuje vystoupení ze hry, aniž by hráč musel opustit chrám hazardní hry. Jedná se o velmi 

 

                                                
34 V samotném prostoru kasina není možnost sázet na sportovní události, nicméně v hotelovém komplexu 
nedaleko od vstupních dveří do chrámu hazardní hry se nachází sázková kancelář. 
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zvláštní prostor v chrámu hazardní hry, kde nehraje prim hra, nýbrž hlavně realita. Ta se 

odráží také v tom, že z reproduktorů umístěných poblíž baru nezní žádná speciální hudba, ale 

obyčejné rádio. Vysílání rozhlasové stanice zůstává překvapivě uzavřeno (má dosah jen) 

v rámci tohoto prostoru. Oddělenost tohoto reálného prostoru je v rámci celého kasina 

podpořeno i vizuálně. Při příchodu do chrámu hazardní hry jej nelze vidět, ale zároveň není 

odepírán - je snadné ho objevit, protože se nachází u zdi za spletí uliček výherních automatů. 

Není tedy všemožně volně roztroušeno, je mu vyčleněno určité místo. 

A posledním místem, které v tomto prostoru souvisí s realitou, jsou toalety, které jsou 

umístěny takřka až u pokerových stolů. 

Pohyb v prostoru chrámu hazardní hry si určuje hráč sám, na něm je volba, jaký 

prostor volí. Pouze on se rozhoduje, kdy vstoupí do hry a kdy z ní naopak vystoupí a vrátí se 

do reality. 

3.1.3 Místo absolutní reality 

V poslední části kasina hned vedle pokladny jsou dveře, kde mají svou vlastní 

místnost zaměstnanci kasina, říká se jí „staff“. Je to pro běžného návštěvníka skryté místo, 

které není nijak označeno. Pro zaměstnance zvláště pro krupiéry a dealery má obrovský 

význam, protože je to něco, co není hra. Je to místo, které je absolutní realitou, umožňuje 

krupiérům a dealerům vystoupit ze hry kasina. Realita běžného života je posílena i 

skutečností, že sem krupiéři, dealeři a pit boss přinášejí své osobní věci v batůžku. Je to jediné 

místo, které není pro hráče, ale naopak pro zajištění byznysu kasina (viz níže). 

Zde si mohou od hry odpočinout, když mají přestávku. Mají tu stůl s židlemi, 

pohovku, televizi, ledničku, nějaké jídlo, zkrátka pohodlí. Nelze ovšem toto místo zaměňovat 

s šatnou! Šatna pro personál kasina se nachází mimo prostor chrámu hazardní hry. 

Zaměstnanci přicházejí do prostoru kasina již v pracovním úboru stejným vchodem jako 

hráči. 

3.1.4 Místa nepřítomná - místa byznysu 

 Uvažujeme-li komplexně o místech, která náleží k chrámu hazardní hry, nelze 

opominout prostory, které jsou spojeny s provozem kasina. Ať je to již výše zmiňovaná šatna 

pro personál, nebo kanceláře kasina, tato místa se nacházejí mimo vlastní herní prostor. Místa 

spojená s byznysem kasina tedy nejsou hráčem viděna. Skrývání těchto míst podtrhuje 

„hernost“ chrámu hazardní hry. Nenavozuje v hráči představu, že by se formou pouhého 
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klienta stával soukolím podnikatelského záměru vlastníka kasina, který má dopad jedině 

v realitě. 

3.2 Výrazové prostředky chrámu hazardní hry 

Svět hry je vydělený z reality, což znamená, že prostor kasina by se měl nějakým 

způsobem odlišovat od běžného prostoru a měl by podávat určité indicie, aby bylo poznat, že 

se ocitáme někde jinde. 

O přechodu do jiného světa nás jako první informuje nápis na vstupních dveřích 

kasina. Pokud bychom si ho však nevšimli, jistě nás zarazí určité kontrasty vůči běžnému, 

všednímu světu. Potemnělou pasáž hotelového komplexu nahrazuje intenzivně prosvětlená a 

honosně vyzdobená chodba. Šedé kachličky vestibulu hotelu střídá měkký rudě červený 

koberec se zvláštními bílými ornamenty. Jako kontrast působí i vůně, která k návštěvníkovi 

kasina přichází. Hned při vstupu do chrámu hazardní hry ho ovane lehký vánek z klimatizace 

s jemným zápachem kouře z cigaret - jaká změna oproti běžnému vzduchu. 

Všudypřítomné kamery nám dávají jasně najevo, že jsme v tomto prostoru pod 

dozorem, že se musíme chovat podle určitých norem a když z nich vybočíme, můžeme být 

usvědčeni a následně potrestáni. V každém kasinu, stejně jako v každém jiném prostoru 

určenému ke hře, platí určitý řád.35

Tento prostor je zajímavý mimo jiné tím, že čerpá z jiných rejstříků kultury, které se 

zde zvláštním způsobem mísí. Jedním z prvků, který by se tu našel, je svátečnost. Celý prostor 

vypadá jako divadelní foyer, je bohatě vyzdoben. Čiší z něj výjimečnost. Na druhé straně tu 

najdeme určitou frivolnost či světskost v podobě všemi barvami blikajících výherních hracích 

automatů. Je to kombinace relativně neslučitelných prvků. Připomíná to estrádu, pouť nebo 

karneval. 

 

Hráč, který vstupuje do chrámu hazardní hry, si sem přináší myšlenku na zisk, touhu 

po blahobytu a toto všechno se mu může v tomto prostoru splnit. Tento dojem navozují 

cinkající peníze z automatů, ikony peněz atd. 

Iluzi zisku může podtrhnout i komfort, kterého se zde hráči dostává. Vše stojí na 

vytváření vnějšího luxusu, ale i péče o hráče v úžasném prostředí. Bílé stěny jsou zdobené 

různými zlatými ornamenty a jsou na nich zavěšeny pozlacené lampy. Strop je vyzdoben 

zlatými rámy a visí z něj pozlacené lustry. Jak bylo zmíněno, celý prostor kasina svou 

                                                
35 Viz. Návštěvní řád kasina dle Ministerstva financí České republiky. Dostupný na adrese 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_7353.html  
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specifickou uměleckou výzdobou stěn a stropu tak trošku připomíná, jak jsme řekli výše, 

divadelní foyer. Důležitou roli zde hraje také symbolika barev. Jak známo červená barva, 

kterou má koberec, je barvou stimulující, dodává odvahu a energii. Zlatá barva, která je všude 

po stěnách a stropech, zase představuje hojnost a bohatství. Tato kombinace barev se tedy pro 

tento prostor jeví jako ideální volba. 

Komfort je naplňován také vybavením kasina například pohodlnými, designovanými 

zdobenými židlemi a stoličkami u hracích automatů i živé hry, stylovými polstrovanými 

křesly v posezení vedle baru. Dále je komfort kasina stimulován péčí barmanek a hostesek, 

které neustále nabízejí a roznášejí pití, které je pro hráče zdarma. Hráči mají rovněž zdarma k 

dispozici drobné občerstvení, a pokud vydrží do večera, tak také večeři. 

Sametové závěsy zlaté barvy zakrývají okna a chybí tu tak denní světlo. Intenzivně tu 

z lamp a lustrů svítí světla umělá, což na jednu stranu neustále dodává energii, na stranu 

druhou to způsobuje určité bezčasí, kdy hráči ztrácejí pojem o čase. 

V chrámu hazardní hry je možné používat stejné peníze jako v reálném světě. 

Uplatňují se zde ale také jiné atributy hry - žetony a stvrzenky. Žetony (u pokeru se jim říká 

„chipy“) jsou plastové kroužky připomínající mince. Jsou nezbytnou součástí každé živé hry, 

jejich umisťováním na hrací pole hráč podává sázky. Stvrzenky jsou menší bílé papírky 

s čárovým kódem a určitou finanční částkou a uplatňují se u výherních hracích automatů. 

Tyto stvrzenky automat vytiskne, když hráč zmáčkne tlačítko „VYPLATIT“. Hráč je může 

znovu vložit do automatu nebo si je nechat proplatit. 

Prosazuje se zde také jistá firemní kultura skrze oděv zaměstnanců, který odkazuje na 

to, že jsme v organizaci, která řídí či dozoruje hru hráče. Personál má sice vlastní, ale pro 

každou pozici jednotné úbory. Každý z členů je navíc opatřen visačkou, čímž se jen potvrzuje 

realita byznysu v tomto podniku. 

3.3 Aktéři chrámu hazardní hry - personál 

Už tedy máme jakousi představu, jak je celý prostor chrámu hazardní hry koncipován, 

respektive jak komunikuje s hráčem. Nyní se zaměřme na jednotlivé aktéry, a sice na ty, kteří 

se v tomto prostoru pohybují, kteří si sem nechodí zahrát, ale přesto se na hře podílejí nebo ji 

umožňují či zpříjemňují. Budou nás zajímat zaměstnanci kasina. Co tady dělají, jaké mají 

povinnosti, jak se podílejí na vytváření a utužování světa hry? 

Tyto aktéry, stojící v rámci prostoru chrámu hazardní hry, si rozdělíme do tří skupin. 

První skupinu tvoří ti, kteří se přímo podílejí na hře, bez kterých by se jisté druhy hazardních 
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her vůbec nemohly uskutečňovat. Ve druhé skupině jsou pracovníci kasina, kteří 

zprostředkovávají přechod, onen most mezi realitou a hrou. Do poslední skupiny patří 

personál, který je úzce spojen s realitou. 

Do první skupiny zaměstnanců, kteří přímo řídí hru, se řadí krupiéři a dealeři. 

Krupiéři jsou v permanenci od 16. do 4. hodiny ranní, kdy je otevřená živá hra. Muži na sobě 

mají černé vesty, bílé košile, motýlka a černé kalhoty, dámy jsou oblečeny stejně, jen jsou bez 

motýlků a místo kalhot mají sukně. Krupiéři jsou u stolů na blackjack, kde je vždy pouze 

jeden z nich, a ten sedí a čeká, až si ke stolu přisedne nějaký hráč. Druhým místem, které 

obsluhují, jsou stoly na ruletu, kde musejí stát v prostoru, který je jim vyhrazen. Krupiéři se 

na svých pozicích střídají po dvaceti minutách. To znamená, že jsou dvacet minut u rulety, 

pak dvacet minut u blackjacku a pak mají dvacet minut pauzu. V těchto hodinových cyklech 

absolvují celou směnu. 

U každého stolu na ruletu stojí vždy minimálně dva krupiéři. Jeden se stará o hru - 

roztáčí ruletu, vhazuje do ní kuličku, přijímá od hráčů peníze a dává jim za ně žetony, 

vyřizuje jejich sázky, druhý rovná žetony, které nebyly výherní, do přehledných sloupečků po 

dvaceti kusech. V případě rulety mají funkci rozhodčích - řídí celou hru, vhazují kuličku do 

válce, přijímají sázky, ohlašují ukončení sázek a následně je vyhodnocují, přepočítávají 

výherní žetony. 

U blackjacku představují protivníky hazardních hráčů, které je třeba porazit. Před 

začátkem hry míchají karty nebo si je nechají zamíchat speciálním přístrojem, pak je 

rozdávají a následně vyhodnocují výherní součty bodů v dané hře a případně odměňují 

úspěšného hráče příslušným počtem žetonů. 

Krupiérům, kteří se specializují výhradně na poker, se říká dealeři. Ti jsou nezbytnou 

součástí večerních pokerových turnajů. Mají na sobě bílé košile a černé kalhoty nebo sukně. 

V závislosti na velikosti a obsazenosti daného pokerového turnaje se mění počet dealerů 

v sále. Před zahájením turnaje připravují žetony určitých hodnot do stejných sloupečků a 

umisťují je na stůl před každé jednotlivé místo, před každou židli. Poté sedí a čekají na 

příchod hráčů a začátek hry. Když se začne odpočítávat čas, dealer začíná míchat karty a 

následně je rozdává. Řídí průběh hry. Vyhodnocuje výherní kombinace hráčů a poté 

přepočítává a přerozděluje žetony. Dealeři se po určitých časových úsecích u stolů střídají. 

Dealer je pro chrám hazardní hry velmi důležitou postavou, dá se říci, že působí jako 

nestranný rozhodčí, tedy zásadní postava pro většinu her. 

Identita krupiérů a dealerů je zcela jedinečná. V chrámu hazardní hry představují 

symbol hry a svým postavením snad ani nemohou být jinak vnímáni. Potvrzují a utužují herní 
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charakter tohoto prostoru. Jejich přechod z reality do světa hry se uskutečňuje na jiném místě, 

v šatně, která se nachází mimo kasino. Do chrámu hazardní hry tak vstupují již ve své 

uniformě a tedy s image hráče. Nicméně je zde zdůrazněna jejich odlišná pozice ve vztahu ke 

hře, které se účastní. Nevstupují a nevystupují do hry nebo ze hry svobodně. Doba jejich hry 

je jednak určena jejich pracovní dobou, kasino opouštějí až po jejím skončení, jednak mají 

řízené přestávky, pro něž je vyčleněn staff, kde se stávají ne-hráči.  Řízený přechod – ze světa 

hry do reality – probíhá koordinovaně prostřednictvím pit bosse, který hlídá intervaly dealerů 

a krupiérů ve hře a poté je odesílá (do reality) na staff. 

Právě druhou skupinu tvoří pracovníci kasina, kteří zprostředkovávají přechod mezi 

realitou a hrou. Prvním je již zmíněný pit boss. Je oblečen stejně jako dealeři v bílé košili a 

černých kalhotách. Tento člověk sleduje hru, dohlíží na práci krupiérů, případně zastává roli 

druhého krupiéra u rulety a rovná žetony. Rovněž sleduje čas a po dvaceti minutách dává 

pokyn krupiérům, aby si vyměnili pozice. Stejným způsobem pracuje u pokeru, tedy dohlíží, 

řeší problémy a rozhoduje o výměnách dealerů. Pozice pit bosse ve hře a mimo hru tedy 

spočívá v několika momentech. Z hlediska vnějších znaků není rozpoznatelný od krupiérů a 

dealerů. Někdy se dokonce podílí na samotné hře. Ve vztahu k ní však zůstává do jisté míry 

v realitě. Touto realitou je byznys, který kasino zakládá. Ve jménu dobrého fungování 

podniku tedy organizuje „výrobu“. 

Do skupiny zaměstnanců, kteří zprostředkovávají přechod mezi realitou a hrou, patří 

také hlavní vedoucí kasina, manažeři. Tyto pány zaručeně poznáte podle černých obleků, 

bílých košil a rudě červených kravat. Jeden manažer je vždy přítomen u večerního 

pokerového turnaje, který sám moderuje - vítá účastníky, zahajuje hru, oznamuje zvýšení 

povinných sázek, přestávku, atd. Je to právě on, kdo do hry zasvěcuje nové dealery, kteří s 

ním absolvují lekce a tréninky. Dá se říci, že manažeři jsou takovými výše postavenými pit 

bossy, kteří dohlíží na celkové fungování kasina. Vyvíjejí tlak hlavně na své zaměstnance. 

Dozorují jejich práci a posilují dynamiku a jistě i efektivitu živé hry. 

Na jedné straně pit boss a manažer představují most k realitě. Určují přechod krupiérů 

a dealerů ze světa hry do reality, kterou představuje ona odpočinková místnost. Mají na 

starost organizaci a fungování chrámu hazardní hry, tedy realitu byznysu hry v kasinu. Na 

druhé straně ale zůstávají ve hře, podporují ji. Hráčům potvrzují jejich herní svět. 

Dalšími členy patřící do druhé skupiny jsou pokladní, které sedí za přepážkou na 

pokladně. Nosí bílé halenky a černé kalhoty. Pokladní má za úkol rozměňovat hráčům peníze, 

registrovat hráče do pokerových turnajů a podávat o nich informace, vyplácet výhry 

z automatů a měnit žetony za peníze. Pokladní obecně působí na hráče svou bravurní a 
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rychlou prací s penězi. Ukazuje, že je mistrem v zacházení s nimi. Dává jim na srozuměnou, 

co je cílem jejich hry. 

K vyplácení výher zde není připravena pouze pokladní, ale také cashieři. Tito pánové 

procházejí prostorem kasina mezi automaty v černých oblecích a v bílých košilích, od 

manažerů se liší  motýlkem na krku. Mají na starost výhradně hrací automaty, řeší problémy, 

když se například některý z automatů zasekne. Jsou také k dispozici hráčům, kteří vyhráli a 

nechtějí chodit se stvrzenkou až na pokladnu. Zajdou tam místo nich a přinesou jim už 

hotovost. Jsou to také dohlížitelé, strážci hry, občas se kasinem jen tak potloukají, sledují, 

jestli daný hráč hraje a jak se mu daří, případně jestli se nechová nevhodně. Cashier neustále 

pozoruje hráče a tím je dostává tak trošku pod tlak, musí pořád hrát a navíc vědí, že se nesmí 

provinit proti nastavenému řádu. Slouží jako „pohyblivá pokladna“, kdykoli může relativně 

rychle vyplatit výhru a dát tak do oběhu další jmění. Cashier je aktérem, který tedy tlačí hráče 

do herního světa. 

Skrze peníze, které jsou médiem hry, jejím cílem, se do chrámu hazardní hry přenáší 

realita. Kromě nich jsou tu ale také žetony a stvrzenky, které platí jen v tomto herním světě. 

Pokladní i cashier pracují se všemi zmíněnými prostředky ke hře a tím hráčům umožňují 

oboustranný přechod jak z reality do hry, tak také ze hry do reality. 

Zbylí členové personálu spadají do třetí skupiny zaměstnanců kasina. Tito jsou spojeni 

s realitou a na herní charakter kasina nemají až takový vliv. Jako první si představíme 

recepční. Recepční mají podobný oděv jako pokladní, také většinou nosí bílé halenky a černé 

kalhoty. Jejich náplní práce je zaregistrovat nově příchozí hráče, zaznamenávat do počítače 

příchody hráčů a starat se o šatnu (odebírat a vracet návštěvníkům oděvy a tašky). Tím jejich 

kompetence končí, takže se dá říci, že do samotného herního sálu prakticky nevkračují. Do 

jisté míry i v jejich práci lze vidět jistý vztah ke hře, protože hráče potvrzují z pohledu kasina 

v jejich statutu. Nicméně tento status má spíše význam pro realitu byznysu, než pro hráče 

samotného. 

Své místo v chrámu hazardní hry mají také barmanky. Ty mají na sobě oblečené 

krátké černé šaty. Jejich úlohou je pochopitelně obsluhovat hosty na baru i v přilehlém 

posezení vedle baru. Starají se také o čistotu v celém sále. Přispívají k pohodlí hráčů, ale 

většinu času tráví v prostoru, který není herní. 

Ve večerních hodinách při každodenních pokerových turnajích barmankám 

vypomáhají hostesky. Stejně jako barmanky na sobě mají krátké černé šaty. Jejich hlavním 

úkolem je obsluhovat hráče, zejména ty pokerové, kteří nemají možnost na nějakou dobu 

opustit hru. Chodí s tácy mezi stoly, sbírají prázdné sklenice a lahve a přijímají další 
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objednávky od hráčů a pak jim je nosí ke stolu. V případě potřeby některá z nich vypomáhá 

barmance za barem. Také přispívají k pohodlí hráčů, ale na rozdíl od barmanek tráví v herním 

prostoru daleko více času. 

Posledními postavami, které jsou přiznanou součástí kasina, jsou členové ochranky. 

Jsou to robustní pánové oblečení celí v černém, kteří budí respekt. Jejich hlavním úkolem je 

postarat se o problémové návštěvníky, opilé jednotlivce, hráče, kteří jsou agresivní, dělají 

rozruch a nedodržují řád. Občas jen tak projdou kasinem, dohlížejí nad pořádkem, stráží 

pravidla chrámu hazardní hry. Tím jsou pro tento chrám velmi důležití, kdo sem vstoupí, musí 

si uvědomit, že se ocitá v jiném světě, kde platí jiná pravidla, a když je nedodrží, bude muset 

tento svět opustit a vrátit se do reality. Na druhou stranu toto může společně 

s všudypřítomnými kamerami narušovat představu důvěry. Ať tak nebo tak jde tu o peníze, 

často o velké peníze, takže jejich přítomnost je určitě na místě. 

Kromě personálu, který je zde připraven podpořit hru a hráče, umožnit jim přechod do 

světa hry, objevují se v sálu kasina i lidé, jejichž pracovní pozice má zůstat ve vztahu 

k hráčům neviděna. Uklizečky a údržbáři proto také přicházejí v dobu, kdy je v kasinu 

nejmenší provoz. Přesto jejich přítomnost v chrámu hazardní hry je nezastupitelná. Významně 

se podílejí na udržování image celého prostoru. Z hlediska logiky příslušnosti k prostoru, 

ovšem tento personál patří výhradně do reality byznysu. 

3.3.1 Přesahy kompetencí personálu 

Každý zaměstnanec chrámu hazardní hry má svou roli. Najdeme tu však takové 

pracovní pozice, které se mohou podílet i na činnostech, které nejsou vymezeny jimi přijatou 

rolí. Prvním z nich je cashier. Jeho běžné úkoly a povinnosti byly popsány výše, kromě těch 

však občas vypomáhá barmankám a hosteskám. Během svého dohlížení a procházení 

prostorem kolem hracích automatů sbírá odložené prázdné lahve a skleničky, rovná a 

zasunuje stoličky u jednotlivých přístrojů. Známé tradiční hráče dokonce obsluhuje, nosí jim 

zdarma pití. Jeho role se s touto činností nijak nekříží ba naopak, zvyšuje u hráčů míru důvěry 

a snižuje pocit, že je nad nimi nějaký dohled. 

Druhým podobným příkladem je člen ostrahy, který vypomáhá dokonce na dvou 

dalších místech. Výpomoc na recepci potažmo v šatně je poměrně logická, když jeho pravé 

pracovní místo s nimi de facto sousedí. Pracovník ostrahy rovněž vypomáhá barmankám na 

baru, když potřebují přinést nebo odnést těžší věci z přilehlé spíže či skladu. 
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Na samotný vrchol, co se týče přesahu kompetencí, patří manažeři. Někdy plní roli pit 

bosse, jindy při speciální příležitosti zasednou za stůl jako dealeři. Občas vypomáhají 

cashierovi při vybírání bankovek z automatů. Jako vedoucí kasina mohou zaskočit takřka na 

jakékoliv pozici, ale nutno dodat, že to jsou právě oni, kdo nabírá a vybírá zaměstnance, aby 

pracovali za ně a pro ně. 

Alternace rolí je v zásadě dovolena těm, kteří nejsou v daný čas fyzicky vázáni na 

předem určené místo (např. pokladna, pokrový stůl, ruleta). Naopak pracovní pozice vázané 

na konkrétní část kasina jinou roli přijmout nemohou.  Krupiéři a dealeři pak symbolicky ani 

v době své řízené přestávky nezaskakují za své kolegy zajišťující komfort a eliminující 

dopady reality na hráče. Tím se také zvyšuje spojení krupiérů a dealerů s herním světem. 

3.4 Aktéři chrámu hazardní hry - hráči 

Jak již bylo řečeno, klientelu kasina tvoří jednak lidé, kteří jsou ubytovaní v hotelu, ale 

současně také místní obyvatelé. Klienti hotelu, kteří se jdou do chrámu hazardní hry pobavit, 

jsou většinou cizinci a patří spíše do vyšších společenských vrstev, u místních hráčů jde o 

průřez společenským žebříčkem, najdeme tu vysoce postavené manažery i chudé dělníky, 

kteří však rozhodně nepatří mezi stálé návštěvníky. Daleko zajímavější než sledovat rozdíly 

mezi jednáním bohatých a chudých je pozorovat a všímat si odlišností mezi hráči začátečníky 

a hráči, kteří už jsou pokročilejší a mají nějaké ty zkušenosti. Jejich jednání naznačuje, jak si 

uvědomují svoji roli hráče a tedy do jaké míry zvládají přechody v rámci tří naznačených 

rovin: světa hry, běžného života a byznysu. 

3.4.1 Začínající hazardní hráč 

Hráče začátečníka poznáte hned při vstupu a prvním kontaktu s recepční. Ocitá se 

v jiném prostředí, které je honosně vyzdobené a prosvětlené, jen tak nesměle prochází uličkou 

vedoucí k recepci, kde ho překvapí žádost o předložení osobního dokladu z důvodu registrace. 

Poté pomalu přechází do sálu a rozhlíží se kolem sebe, je fascinován množstvím hracích 

automatů. 

Možná přišel právě kvůli nim. Neví, který z automatů si má vybrat. Chodí kolem nich 

a prohlíží si je, až mu některý padne do oka, usedá k němu na židli a čte si návody 

k jednotlivým hrám. Chce hrát, několikrát do přístroje vhazuje minci, která automatem vždy 

proběhne a vypadne. Zkouší jinou minci, ale naráží na stejný problém. Po několika minutách 
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pročítání návodu a neefektivního vhazování mincí zkusí vložit bankovku nebo se jde zeptat 

obsluhy, co dělá špatně (tam mu řeknou, ať mince do kasina vůbec nenosí). Bankovka byla 

přijata a konečně se v kolonce „KREDIT“ objevila vložená částka. Přestože si pečlivě přečetl 

celý návod, nevyužívá všechny možnosti, které mu automat nabízí a spokojí se s mačkáním 

tlačítka, kterým dává válce do pohybu a také zastavuje. Když prohraje poslední zbytek 

kreditu, rozčiluje se a přechází k jinému stroji a vkládá do něj další bankovku. V případě, že 

něco vyhraje, nepočítá s částkou do další hry, ale mačká na tlačítko „VYPLATIT“ a 

z příslušného otvoru automatu vyjede stvrzenka s čárovým kódem a vyhranou částkou. 

Začínající hráč má většinou z této výhry, ať už je jakákoliv, obrovskou radost a tak míří 

k pokladně, kde předkládá stvrzenku a dostává za ni hotovost - nevyužívá tedy cashiera. Poté 

nejčastěji odchází. 

Zvláštním typem automatu je takzvaná elektronická ruleta, která je u hráčů 

začátečníků velmi oblíbená, protože základní pravidla rulety zná prakticky každý a oproti té 

živé je tu podstatně nižší minimální sázka. U živé rulety je minimum 25 korun, kdežto tady 

pouhá 1 koruna. Jsou tu celkem tři elektronické rulety, ale nejvíce obsazovanou je ta nejblíže 

vchodu. Hráč začátečník u ní nejdříve stojí, dívá se na displej a na kolo rulety, sleduje, jak 

celý stroj funguje. Potom si sedá, chce vložit bankovku, ale vkládá ji do špatného otvoru, do 

toho, ze kterého se tiskne stvrzenka. Po chvíli hráč zjistí, že je tam ještě jeden otvor a 

tentokrát už vkládá bankovku správně. Začínající hráč podává sázky tím způsobem, že 

agresivně nesčetněkrát mačká na displej na nejrůznější místa na herním poli, jedno kliknutí 

znamená 1 vsazenou korunu, neví, že se dá v dolním rohu displeje zvýšit částka sázky, místo 

koruny by pak jedno kliknutí znamenalo 5, 10 nebo 50 vsazených korun. Na displeji je 

graficky znázorněno, kolik času zbývá do ukončení sázek, přesto tento hráč kliká prstem na 

displej i po uplynutí času na uzavírání sázek, kdy už je kulička vystřelena a podávání sázek už 

není možné. Občas, když mu nevyjde jeho tip, tak si jen tak povzdechne. Jindy mluví sám se 

sebou nebo ke kuličce. Říká: „Tam ne, tam nepadej“. Když prohraje poslední zbytek kreditu, 

rozhazuje rukama, rozčiluje se a nadává. Když je úspěšný, tiskne stvrzenku, jde si ji proplatit 

na pokladnu a zpravidla odchází. 

Začátečník se může pokusit uspět u rulety nebo blackjacku. Nezačíná hrát sám, u stolu 

musí hrát už někdo před ním, kterého zpočátku sleduje a pak se k němu přidává. U rulety 

často sází na stejná čísla jako vedlejší hráč, volí jednodušší sázky s větší pravděpodobností 

výhry (sázky na barvu, sudou a lichou a podobně). Když prohraje všechny své žetony, 

většinou nechce dokoupit další a odchází. Je emotivní, má radost z výhry nebo je naopak 

rozčilený, když prohraje. 
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Začínající hráč přichází do kasina také kvůli pokeru. Prochází sálem, rozhlíží se a 

čeká, čeká na pohyb někoho zkušenějšího, kterého by následoval, jde za ním. Po vzoru toho 

zkušenějšího nahlašuje na pokladně svoje jméno, pokladní ho zapisuje do tabulky, dává mu 

kartičku, na které je napsáno číslo stolu a pozice. Jde si stoupnout opodál, někam k ruletě, aby 

viděl, co se bude dít. Vzhlíží k onomu stolu, který má na kartičce a čeká. Na obrazovkách se 

objevuje odpočet jedné minuty do začátku turnaje, jeden z manažerů žádá hráče, aby usedli na 

svá místa. Začínající hráč se připojuje k davu a jde ke svému stolu. Ptá se dealera, kde je 

pozice, kterou má na kartičce, ten mu ji ukazuje a hráč nervózně usedá. V průběhu hry ho 

musí dealer občas pobízet k nějaké akci, když např. zapomene dát povinnou sázku nebo sázku 

špatně dorovná. Není moc aktivní, schovává se. 

3.4.2 Zkušený hazardní hráč 

Zkušenějšího hráče, který chrám hazardní hry už někdy v minulosti navštívil, od 

začátečníka snadno rozeznáme. Jeho příchod do kasina je jistý, sebevědomý. Klidným 

krokem dojde k recepci, kde jen nahlásí své jméno, recepční ho najde v počítači a zaeviduje 

jeho příchod. Vstupuje do herního sálu a rozhlíží se kolem, ne však proto, že by si vybíral 

automat, na kterém bude hrát, ale proto, aby se případně pozdravil s jiným hráčem, kterého 

zná. 

Zkušení hráči mívají své určité zvyky, rituály. Fandové výherních hracích automatů 

začínají hrát tam, kde se jim naposledy nejvíce zadařilo. Před samotnou hrou si mnozí 

nejdříve dojdou na bar pro pití. Pak začnou hrát a drtivá většina z nich si zapálí cigaretu. Mají 

různé strategie, někteří vloží částku a zmáčknou tlačítko „AUTOSTART“, kterým se hra 

neustále obnovuje, dokud je v automatu kredit nebo dokud ho hráč nezmáčkne znovu a tím 

toto obnovování zastaví. Jiní sami stiskem tlačítka dávají válce do pohybu a následně 

zastavují. Poslední využívanou možností je kombinace obou herních strategií. Tito hráči jsou 

v klidu a hru prožívají bez nějakých větších emocí, kouří nebo popíjejí kávu a sledují monitor. 

Proto je nesmírně obtížné poznat, že někdo vyhrál nebo prohrál, projevů radosti nebo 

zklamání se u těchto lidí nedočkáte. Pozná se to jen podle zvuku vycházejícího z daného 

automatu. Pokud se u daného stroje hráči nedaří a prohraje, přesouvá se k jinému, kde hraje 

dost často stejnou hru jako na tom předchozím. V případě výhry si volá cashiera, aby mu 

vyplatil hotovost. 

Pravidelní hráči elektronické rulety mají svá oblíbená místa, na kterých sedávají vždy, 

tedy pokud již nejsou obsazena někým jiným. U tohoto stroje může hrát až osm hráčů a má 
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tvar čtverce, takže hráči sedí vedle sebe nebo naproti sobě, velmi rychle a snadno se tu 

spřátelí. Před zahájením hry se podívají na statistiku, kterou je možné na displeji zobrazit, 

dívají se, jaká po sobě padala čísla, jaká dlouho nepadla a která naopak padala velmi často. Je 

to podobné jako u automatů, zahájí hru, uzavřou sázky a zapálí si cigaretu nebo pijí kávu. 

Uzavřou sázky, pak na chvíli od rulety odvrátí zrak, hledí do sálu nebo jen tak před sebe a jak 

vystřelená kulička začne zpomalovat, upře se jejich pozornost znovu na kotel s ruletou. 

Probíhá tu komunikace mezi hráči, baví se o hře, předpovídají, která čísla padnou, po 

uzavření sázek některá z nich označují za favority, tedy čísla, která by jim přinesla nejvyšší 

zisk. Zkušení hráči nehrají každou hru, když se jim přestane dařit, na chvíli přestanou sázet a 

jen sledují, jaká padají čísla. Pokoušejí se zapamatovat, jak padají čísla po sobě, hledají v tom 

určitou posloupnost. Jelikož je tu více komunikace, jsou tu také větší emoce, ale to jen 

výjimečně, když padne některé číslo vícekrát po sobě, nebo se hodně vydaří nějaká sázka, 

nebo naopak jen těsně nevydaří, když kulička na poslední chvíli přeskočí do vedlejšího pole. 

Při případné prohře vložené částky tito hráči nemění pozice, že by si přesedli o místo 

vedle, jako to dělají ti u výherních hracích automatů. Na chvíli si dají pauzu, jdou se třeba 

projít po sále, na chvíli se dívat na televizi a pak se vracejí a hrají dál. Tráví tu několik hodin a 

mnozí z nich využívají nabízeného občerstvení a na večeři v kasinu se vyloženě těší. 

U živé rulety je situace podobná jako u té elektronické, zkušenější hráči sledují úzký 

displej vedle kotle rulety, na němž jsou zaznamenána poslední padnutá čísla. Sedí a natahují 

se nad hrací pole a nad jednotlivými čísly upouštějí žetony, někteří z nich čekají až na 

poslední chvíli, kdy už kulička začne zpomalovat. Před jejím úplným zastavením a dopadem 

oznamuje krupiér ukončení sázek, tito hráči však zkouší umisťovat žetony i poté. Někdy jim 

to projde, jindy jim krupiér tyto žetony vrací a sázku nepřijímá. Tito hráči nedávají najevo 

radost, když vyhrají, mají neutrální výraz, žádná euforie. Stejné to je, když prohrají. Spousta 

z nich ale rozhazuje rukama a gestikuluje a neodpustí si nějakou poznámku, když padne číslo, 

které je jen těsně vedle toho, na které vsadili nejvíc. Po úspěšné sázce hází před krupiéra 

žeton - dávají tringelt. 

Blackjack je v podání zkušených hráčů snad nejklidnější hrou, záleží při ní na určitém 

uvažování a počítání. Hráči v poklidu sedí a čekají, co krupiér rozdá za karty, pak se 

rozhodují, jaký bude jejich další krok. Když se jim daří, hrají na více pozicích zároveň, když 

se jim dařit přestane, stahují hru zase na jediné místo. 

Zkušenější hráči, kteří míří na poker, přichází ke stolům až jako poslední, před 

zahájením turnaje ještě postávají s jinými hráči u baru, nebo sedí u stolů vedle něj, vědí, že 

není kam spěchat. Když přijdou ke stolu, zaujmou okamžitě svou pozici, nemusí jim dealer 
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říkat, kam že se to mají posadit. V průběhu hry si k sobě volají hostesky a objednávají si u 

nich pití. Pohrávají si se svými žetony, všemožně je přeskládávají. Používají profesionální 

výrazy jako Check (čekám), Bet (sázím), Fold (skládám), Call (dorovnávám), Raise (navyšuji 

sázku) nebo All-in (sázím všechno). Komentují průběh hry. Občas, když už je dílčí hra u 

konce, odhalí své karty a to i přesto že by nemuseli. Když je přestávka, tito hráči míří opět k 

baru, kde se potkávají se svými známými a baví se spolu o hře, o tom, co mohli udělat jinak a 

jaké měli štěstí případně smůlu. 

3.4.3 Shrnutí 

Představili jsme si dva typy hazardních hráčů, kteří se liší svým chováním, jednáním i 

pohybem v prostoru. Začínající hráči jsou obezřetnější, zdrženlivější v komunikaci s ostatními 

aktéry, což je logické, protože se ocitají v (pro ně) neznámém prostředí. Neumí se tu tak dobře 

orientovat a z toho důvodu se mnohdy snaží vyčkávat a následně napodobovat, kopírovat a 

opakovat činnosti, které vidí u jiných hráčů. Nevyužívají všech možností a výhod, které 

chrám hazardní hry nabízí. Jsou emotivnější. 

Začátečník hledá strategie, jak vstoupit do světa hry, využívá návodů a cestu 

nápodoby. Nechce ztratit tvář. Naopak, chce být okamžitě vnímán jako součást světa hry. 

Když už se mu podaří do světa hry vstoupit, daleko více se v jeho jednání zobrazuje realita 

běžného života a to především skrze peníze. Tento hráč přichází z důvodu zisku, každou 

výhru proto slaví a okamžitě inkasuje. Často přepíná z role hráče do role nezasvěceného 

návštěvníka a nerespektuje a nechápe roli protihráče (ať v podobě krupiéra nebo hracího 

automatu) jako součást herního světa. Když mu tento svět není nakloněn, překračuje do reality 

běžného života. Reflektuje realitu byznysu, využívá ji, aby mohl vstoupit do hry. 

Zkušení hazardní hráči jsou suverénní, odvážnější, protože vědí, co si mohou dovolit. 

Využívají všech výhod, které jim tento prostor nabízí, využívají služeb personálu. 

Komunikují také s ostatními hráči, rozebírají probíhající nebo uplynulou hru. Jsou vyrovnaní 

a klidní, nerozhodí je ani výhra ani prohra. Často tu tráví několik hodin a hru prokládají 

odpočinkem při komunikaci s jinými hráči u baru nebo i jinde v sále. 

Přesahy zkušeného hráče do reality běžného života se v chrámu hazardní hry dějí 

v úplně jiném režimu než u hráče začátečníka. Zatímco začínající hráč vlastně nedokáže 

opustit realitu běžného života, je sní neustále spjat, zkušený hráč se dokáže do toho světa hry 

nechat uzamknout. Zkušený hráč má pod kontrolou situace, kdy opouští svět hry ve prospěch 

běžného života. Tehdy odchod do běžného života vnímá jako jistý bonus či satisfakci, která 
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vyvažuje prodlévání ve světě hry (příkladem je roznášení nápojů zdarma či večeře). Zkušený 

hráč není ve světě hry osamocen, má svou komunitu hráčů, mezi kterou začátečníci nesmějí. 

Z běžného života se vyvazuje také slangem, který ve světě hry používá. Do jisté míry 

nerozlišuje mezi byznysem a světem hry, poznal řád, který tu panuje a byznys kasina vnímá 

jako součást hry. 

3.5 Aktéři chrámu hazardní hry - diváci 

Někdy se hráči stávají diváky. Pozorují hazardní hru zvenčí. Je otázka do jaké míry se 

v dané chvíli cítí být nehrajícími hráči, jimž pohled na hru umožňuje více se ponořit do světa 

hry, či naopak se z reality běžného života koukají na hráče, kteří marní své finance. V každém 

případě diváctví u hazardní hry v námi sledovaném chrámu hazardní hry není běžnou 

záležitostí. Vlastně není možné se ponořovat do světa hry jen jako divák, uplatňovat princip 

typu mimikry a identifikovat se s hráčem, který pokouší štěstěnu. Brání tomu tak trochu jak 

cashier (viz výše), tak i samotní hráči. Příkladem je situace z pozorování, kdy padla počtvrté 

za sebou nula a nejaktivnější hráč, který počtvrté v krátké době všechno prohrál „nás, kteří 

jsme stáli za jeho zády a sledovali hru, okřikl, slovy: „Tohle není Las Vegas!“ Poposunuli 

jsme se tak o kousek vedle, abychom nestáli přímo za jeho zády.“36

3.6 Aktéři chrámu hazardní hry - nehrající návštěvníci kasina 

 

Otevřený prostor kasina umožňuje či přesněji nezabraňuje přístup těm, kteří nechtějí 

hrát, nechtějí se stát hráči. Nejčastěji jdou za nějakým hráčem či zaměstnancem - manažerem 

kasina. Přestože se v recepci musí registrovat jako hráči, do reality světa hry nevstupují. 

Odolávají i pohledům cashiera, který tlačí návštěvníky kasina do hry. Kultura byznys reality 

pak zároveň brání, aby tito lidé byli vykázáni z chrámu hazardní hry. Možná věří, že je pro 

něj v budoucnu získají. Přesto jsou nehrajícím návštěvníkům odepírány určité satisfakce či 

bonusy, které patří hráčům. Například za pití, které je pro hráče zdarma, musí zaplatit. 

Prozatím tito návštěvníci chápou kasino jako další místo reality běžného života, kde 

mohou naplňovat své záměry a cíle. Je to pro ně místo podobné restauračnímu zařízení. 

Vedou zde obchodní jednání, konají se zde přátelské schůzky. Tento postoj do jisté míry 

může souviset i s tím, že většinou mezi tyto hosty kasina patří cizojazyční klienti hotelu, kteří 

                                                
36 Terénní poznámky ze dne 13. 3. 2011. 
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hledají klidnější místo, pro svá jednání. Nechtějí se tedy nyní ani v budoucnu stát zkušenými 

hráči. 

3.7 Běžný den v chrámu hazardní hry 

Na základě pozorování se můžeme pokusit o rekonstrukci běžného dne v kasinu. Jak 

už bylo zmíněno, tento chrám hazardní hry má otevřeno nonstop. První hráči přicházejí 

nejdříve kolem 11. hodiny. Do té doby však v kasinu není úplný klid, uklízí se celý jeho 

prostor a připravuje se na nově začínající den. 

Na recepci je místo recepční člen ochranky. Recepční zpravidla přichází asi až hodinu 

před začátkem pokerových turnajů, které začínají během celého týdne v 19 hodin, jen 

v neděli v 17 hodin. Na baru je barmanka, která má v ranních a dopoledních hodinách klid na 

to, aby si všechno uklidila, nachystala, připravila a doplnila. Když potřebuje s něčím pomoci, 

jde na recepci, kde vystřídá člena ochranky, který naopak míří směrem k baru, nosí do skladu 

a ze skladu přepravky se skleněnými lahvemi a pitím. Vzápětí se zase vymění, barmanka si 

jde naskládat lahve s nápoji do chladicích boxů a ledniček. Vedle na pokladně sedí pokladní, 

která si plní některé administrativní povinnosti. 

Po deváté hodině přicházejí dvě uklízečky. Přinášejí si nějaké čistící přípravky a míří 

směrem k toaletám. Poté vyjíždějí s vysavači a začínají luxovat koberec, postupují od 

nejvzdálenější části kasina. Od pokerových stolů až ke vchodovým dveřím. Barmanka uklízí 

posezení vedle baru, čistí stoly a rovná židle, prochází kolem automatů a také občas nějaký 

utře a zasune stoličku. Kolem desáté hodiny přichází jeden z manažerů a kontroluje, jestli vše 

probíhá tak, jak má. 

O hodinu později se trousí první hráči, někteří přijdou jen na kávu a poptat se 

pokladní, kdo vyhrál včerejší turnaj v pokeru. Jiní si sedají ke svým oblíbeným strojům a 

začínají hrát. Až do 16. hodiny se tu nic zvláštního neděje, je tu klid, nebývá tu víc jak 10 

hráčů. Ti všichni jsou ale zaujati hrou na výherních automatech. Podle typu hráče střídají a 

zacházejí s mechanickým protivníkem. 

 Před 16. hodinou, kdy začíná živá hra, přicházejí do kasina čtyři krupiéři a pit boss. 

Stejně jako ostatní zaměstnanci přicházejí do hotelového komplexu o něco dřív. Před tím, než 

přijdou do samotného kasina, se jdou převléknout do šatny, která je umístěna pod prostorem 

kasina. Tam se „čipnou“, zaznamenají svůj příchod a jdou do kasina. Nejdřív jdou na staff, 

tam se třeba nají nebo si dají kávu a jdou otevřít stoly. Jdou na pokladnu, kde dostanou 

žetony, dají tyto žetony na stůl, přijde za nimi manažer, před ním žetony spočítají a dají je do 



42 
 

takzvaného floatu (místo pro tyto žetony - vedle rulety nebo v případě blackjacku a pokeru v 

takové přihrádce před krupiérem). Potom krupiéři čekají na hráče. Buď tam někdo hraje, nebo 

nehraje, každopádně po 20 minutách je střídá další krupiér a oni jdou k dalšímu stolu nebo 

jdou odpočívat na staff. Takže je jeden třeba 20 minut na ruletě, pak 20 minut na blackjacku a 

pak má 20 minut pauzu a tak je to celou směnu. 

Některé dny v týdnu mívají kolem 17. hodiny u pokerových stolů dealeři tréninky, 

které vede jeden z manažerů. Dealerů je potřeba hodně, takže probíhají různé nábory. 

S přibývajícím časem se zvyšuje počet hráčů v sále - u hracích automatů i u živé hry. 

Barmanka běhá po celém sále, obsluhuje hráče a uklízí po nich. V 18 hodin (v neděli o dvě 

hodiny dříve) se na recepci objevuje recepční, která na svém postě střídá člena ochranky. 

Také přichází cashier a dvě hostesky. Cashier vypomáhá pokladní, hostesky zase barmance. 

Před 19. hodinou (respektive 17. hodinou) přicházejí dealeři. V sále je v tuto dobu 

nejvíce lidí, drtivá většina z nich přišla na pokerový turnaj, míří k pokladně, kde se do něj 

mohou přihlásit. Poté čekají na jeho začátek a toto čekání si zpříjemňují hrou na automatech 

nebo u jiných druhů živé hry. Začíná turnaj a tak míří na své pozice ke svým stolům. Po každé 

hodině je dvaceti minutová přestávka, aby se hráči mohli protáhnout, jít občerstvit atd. 

Ve 20 hodin přicházejí další čtyři krupiéři, aby byl posílen čas, ve kterém se hraje 

nejvíc ruleta a blackjack (20 - 24h), je jich tu tedy aktuálně přítomno osm. Hráči u 

pokerových stolů postupně mizí. Jak hráči postupně z turnaje vypadávají, snižuje se jejich 

počet v sále. Mezi 20. a 21. hodinou přivážejí kuchaři z hotelové restaurace nádoby 

s hotovým jídlem, hráči se okamžitě řadí vzorně do řady a sami si nabírají porci, jakou sní. 

Kolem půlnoci odcházejí čtyři krupiéři, kteří tu jsou už od 16 hodin. O něco později je 

už většinou znám vítěz pokerového turnaje, takže odcházejí dealeři. Ale zůstávají tu ještě 

hrstky pokerových hráčů, i jiných hráčů, kteří se pokouší o štěstí u živé hry či automatů. Ve 2 

hodiny ráno odchází cashier, hostesky a recepční, za kterou zase zaskakuje člen ochranky. Ve 

4 hodiny ráno, končí živá hra, krupiéři zavírají stoly, vrací žetony do krabic, dávají je na 

pokladnu. Poslední hráči odcházejí až kolem 5. někdy i 6. hodiny ranní. 

3.8 Mimořádný den v chrámu hazardní hry 

V době pozorování se také konala koncem jednoho týdne zcela výjimečná a 

mimořádná akce. V tomto podniku se konal velký pokerový turnaj s mezinárodní účastí a 

můžeme si tak pěkně porovnat rozdíly mezi běžným a mimořádným dnem v kasinu. Tato akce 

nebyla ojedinělá, jednou za měsíc sem pravidelně přijíždí skupinka cizinců, nejčastěji Italů, o 
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kterých personál tvrdí, že jsou hodně hravým a bohatým národem. Skupinky Italů běžně čítají 

kolem 15 až 20 hazardních hráčů. Tentokrát jich bylo podstatně více - dorazilo více než 100 

zahraničních hazardních hráčů. Všechny akce tohoto typu obstarává vedení (manažeři). 

Cizinci podepíší určitou smlouvu, dle které musí v kasinu strávit určitou dobu nebo protočit 

určitou částku a když tuto podmínku splní, tak mají ubytování, cestu i stravu zdarma. Tyto 

akce jsou nahlášeny předem a je jim přizpůsoben chod kasina. 

Den před příjezdem zahraničních návštěvníků instalují údržbáři v nejodlehlejší části 

sálu určené k živé hře další čtyři pokerové stoly, takže místo běžných sedmi jich tu je 

jedenáct. Postupně přinášejí také další židle a všechno urovnávají tak, aby se to sem vešlo. 

Ten vzdušný prostor, který tu byl za normálního provozu, je najednou pryč - jedenáct stolů a 

u každého jedenáct židlí namačkaných těsně vedle sebe. 

Ve stejný den, tedy 24 hodin před začátkem akce přecházejí na speciální režim také 

zaměstnanci. Recepční i cashier jsou zde celý den, místo jedné barmanky jsou tu po celou 

dobu tři, zvyšuje se také počet krupiérů a dealerů, po celou dobu živé hry, která zůstává 

stejná, jsou přítomni všichni krupiéři a jsou otevřeny všechny stoly. Počet dealerů dokonce 

nepostačuje, takže jsou najímání také dealeři na záskok. 

Před každou takovouto plánovanou akcí se zvednou ceny, čímž se zvedne taky obrat 

kasina. Zvednou se ceny na stolech, ne ceny na baru, protože tam platí zmiňované výhody. 

Když se hraje pokerový turnaj, tak se nezačíná na povinných sázkách 25/25 ale na 50/100. 

Když se hraje ruleta, tak je minimální sázka 50 korun místo běžných 25. To stejné je u 

blackjacku. 

Běžný den bývá dopoledne klid, ale při této akci je tu rušno už v 10 hodin dopoledne, 

což nebývá zvykem. Než se otevřou stoly na živou hru, hrají hráči hodně na výherních hracích 

automatech nebo elektronickou ruletu. Celý den se personál nezastaví. Od rána tu je na 

stolech u stěn vedle baru nevídané občerstvení, množství nejrůznějších jídel a pochutin. V 18 

hodin přicházejí hostesky, také ve výrazně vyšším počtu než normálně. Na tuto akci mají 

speciální úbory, kožené oblečky připomínající motorkářský outfit, celé černé s nápisem Gold 

Club. Kasino se začíná rychle zaplňovat, většina hazardních hráčů jde na poker, ale i přesto 

není v herním sále k hnutí - spousta lidí hraje automaty. Poslední návštěvníci odcházejí až v 7 

hodin ráno. 

Tyto akce mají zaměstnanci kasina rádi, protože jak bylo zmíněno, především Italové 

jsou hodně hraví a navíc dávají vysoké spropitné. Takže taková hosteska, která běžně dostane 

třeba jen 100 korun za večer, si během jednoho mimořádného odpoledne či večera přijde až 

na 3000 korun. Tringelt dostávají také krupiéři, polovinu z této částky si bere vedení a druhá 
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polovina se rozděluje mezi všechny krupiéry (ne dealery ani ostatní zaměstnance, jen mezi 

krupiéry). 
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Závěr 

Pokusil jsem se představit prostor kasina jako chrám hazardní hry. V tomto místě se 

mísí tři světy: svět hry, realita běžného života a realita byznysu. Nalezneme tu místa, kde 

jasně a zřetelně dominuje prvek hry, kde na sebe naráží svět hry a realita běžného života a 

vytváří se tak mezi nimi určité mosty a místo, které je naprostou realitou, protože je hráčům 

skryto podobně jako místa speciálně určená pro byznys, nacházející se mimo tento chrám. 

V chrámu hazardní hry se vyskytují aktéři, kteří zde mají své úkoly, chodí sem do 

zaměstnání. Jejich vztahy mezi sebou odkazují na realitu byznysu. Z pohledu ostatních aktérů, 

návštěvníků kasina, hazardních hráčů však svým pohybem a jednáním v určitých prostorech 

symbolizují ony tři odlišné světy, tedy ten herní, běžného života a byznysu. Různé pozice 

členů personálu vytváří vůči hráči také jiné vztahy. Někteří se podílejí na vztahu partnerském, 

kdy jsou v roli protihráče, jiní vytvářejí vztah servisní ve smyslu komfortu a jiní zase 

dohlížitelský ve smyslu respektování pravidel nikoliv hry, ale podniku. 

Načrtli jsme si rozdíl mezi začínajícím hráčem a hráčem zkušeným, co se týče jejich 

využívání chrámu hazardní hry. Jak je jeden stále ještě neodlučně svázán s realitou a do světa 

hry se ponořuje jen na malou chvíli, kdežto druhý si dosyta užívá pocitu slasti, který hazardní 

hra nabízí, naprosto se oddává hře, je schopen v ní s drobnými přestávkami vydržet hodiny a 

opouští ji jen velmi nerad. 

Na ukázkách běžného a mimořádného dne v chrámu hazardní hry bylo názorně 

předvedeno jeho fungování a organizace. Navíc z nich vyplynulo, že se hráči jen málokdy 

specializují na jednu herní příležitost a neodolají pokušení vyzkoušet své štěstí také v jiných 

hazardních hrách. 

Ukázalo se, jak je celý prostor kasina velmi dobře uspořádaný, efektivně kombinuje 

místa reality a místa určená ke hře. Je patrné, že podle toho jak se v něm hráči pohybují a jak 

jednají, vlastně nutně potřebují mít realitu běžného života takhle blízko, aby do ní mohli 

přestoupit, protože v hazardní hře nelze zůstávat příliš dlouho. Herní charakter celého 

prostoru posilují zaměstnanci svými rolemi, vytvářejí tlak na to, aby hráče pokud možno 

dotlačili do hry. To se děje nejen prostřednictvím personálu, ale také strojů, respektive 

herního náčiní, protože to je s hráči rovněž v interakci a může na ně působit. Vytváří něco, co 

toho návštěvníka může vtáhnout do hry. 
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Závěrem můžeme říci, že chrám hazardní hry v sobě integruje tři typy světů. Tyto 

světy jsou jak materializované, mají vyjádření v rovině uspořádání místnosti, tak mají výraz 

také v rovině vztahů a interakcí v rovině rolí jejich aktérů. Zatímco zaměstnanci tyto role 

naplňují, hráči očekávanou roli vždy naplnit nedokážou. Je to jednak tím, že stát se hráčem je 

procesem osvojování role, ale také tím, že kasino nemusí být všemi návštěvníky, kteří 

přicházejí jako potencionální hráči, chápán jako chrám hazardní hry. Naopak mezi nimi se 

nacházejí hosté kasina, kteří využívají jeho kulis pro jiné hry, nebo pro otevřený byznys. Pro 

ně je kasino otevřeným, do jisté míry veřejným místem. 
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