
32
SOUDNÍ LÉKA¤STVÍ 3/2011

Pohoda I. (SmrÈ na hudobnom festivale)
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Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine

SÚHRN
Minuloroãná tragédia na najväã‰om hudobnom festivale na Slovensku v˘razne otriasla celou spoloãnosÈou, ão prirodzene vyvolalo mnoÏ-
stvo dohadov o príãinách vzniku uvedenej udalosti. Aj keì najväã‰ia pozornosÈ sa právom obracia na znalcov z odvetvia súdneho in-
Ïinierstva, ktor˘ sa zaoberajú príãinami pádu kon‰trukcie stanu, je mnoÏstvo otázok, na ktoré môÏe daÈ odpoveì jedine súdne lekár-
stvo. NeprítomnosÈ prirodzen˘ch obrann˘ch reakcií organizmu prvej obete ne‰Èastnej udalosti je vysvetliteºná jedine exogénnou sub-
stanciou ovplyvnen˘m zlyhaním senzorick˘ch a motorick˘ch funkcií organizmu.
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Pohoda No. I (Death on Music Festival)

SUMMARY
A fatal accident of a young man, visitor of the summer music festival, shocked the whole Slovak society. Many unanswered questions
concerned a causality of the incident arose immediately. Altough most questions have been focused to technical experts concerning the
cause of a tent fall, the forensic medicine can bring some important reflections and conclusions, too. An absence of natural defense me-
chanisms of the accident´s victim should be explained only through malignant affection of the body reflectoris reactions by exogenous
substance, which might depress natural senzoric or motoric response while being in acute danger from falling tent´s construction.
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Letn˘ prázdninov˘ deÀ 18.07.2009 bol jedn˘m z tragick˘ch dní
pre Slovensko. Na najväã‰om letnom hudobnom festivale BaÏant
Pohoda v Trenãíne do‰lo vplyvom extrémnych poveternostn˘ch pod-
mienok k zrúteniu kovovej kon‰trukcie stanu oznaãeného ako O2
Aréna. V stane v tom ãase nachádzalo pribliÏne 300 mlad˘ch ºu-
dí, sledujúcich vystúpenie ãeskej hudobnej skupiny United Flavour.
Následky tejto nehody boli tragické – následky úrazu u 4 osôb vy-
Ïadovali urgentnú starostlivosÈ intenzívnej medicíny, hospitalizova-
n˘ch bolo ìal‰ích 35 osôb a 49 osôb bolo ambulantne o‰etren˘ch.
Najhor‰ou konsekvenciou tohto ne‰Èastia bola v‰ak smrÈ mladého
muÏa, ktorého telo bolo bezprostredne po ne‰Èastí  nájdené pod
spadnutou kon‰trukciou a ktorého sa záchranári neúspe‰ne snaÏili
oÏiviÈ takmer 2 hodiny. O niekoºko t˘ÏdÀov zomrela aj ìal‰ia úãast-
níãka festivalu v dôsledku ÈaÏkého úrazu hlavy.

MORFOLOGICKÉ POSÚDENIE TELA PO·KODENÉHO
Súdno-znalecké posudzovanie bolo vykonané na Ústave súd-

neho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine.
Morfologické nálezy deklarovali jednoznaãné známky pôsobenia
vonkaj‰ieho mechanického násilia len na dve navzájom kore‰pon-
dujúce topoanatomické oblasti:
– pri vonkaj‰ej obhliadke tela bol zisten˘ krvn˘ v˘ron na pravej boãnej záhlavovej oblasti, odreniny na pravej boãnej ãasti bra-

dy, viacpoãetné odreniny koÏe na pravej boãnej ploche krku (obr.
1), známky krvácania z nosa a zvukovodov; nijaké iné známky
pôsobenia vonkaj‰ieho mechanického násilia neboli na tele mla-
dého muÏa zistené.

– pri vnútornej obhliadke tela bolo detegované v˘razné zakrvá-
canie do pokr˘vok lebeãn˘ch v pravej boãnej záhlavovej oblas-
ti, krvácanie pod mäkkou blanou mozgovou na spodine pravé-
ho spánkového a pravého záhlavového laloka, v oblasti moz-
gového kmeÀa a na spodine mozoãka, známky ÈaÏkého opu-
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Obr. 1. Pohºad na pravú boãnú plochu hlavy a krku – jediné miesto tela,
ktoré bolo kontaktované s padajúcim predmetom.
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chu mozgu, pomliaÏdenie pravého spánkového a pravého zá-
hlavového laloka, pomliaÏdenie pravej hemisféry mozoãka, po-
mliaÏdenie a zakrvácanie mozgového mostu a pravej ãasti pre-
dæÏenej miechy, prítomnosÈ tekutej krvi v komorovom systéme
mozgu, trie‰tivá vpáãená zlomenina pravej dolnej ãasti záhlavo-
vej kosti s prechodom lomnej línie cez pyramídu pravej spánko-
vej kosti a cez turecké sedlo na pyramídu ºavej spánkovej kosti,
zlomenina oblúka 1. krãného stavca s drobn˘mi trhlinkami väzov
hlavovo-chrbticového spojenia a známky sufokácie z vd˘chnu-
tia krvi do d˘chacích ciest.
Na  základe  komplexného  posúdenia  vonkaj‰ej  obhliadky

a vnútorného nálezu bolo moÏné stanoviÈ bezprostrednú príãi-
nu smrti v diagnostick˘ch intenciách mozgovej smrti pri uvede-
n˘ch poraneniach, priãom na progresii ÈaÏkého opuchu mozgu
sa podieºalo aj dusenie následkom vd˘chnutia krvi do d˘chacích
ciest.

BIOMECHANICKÉ POSÚDENIE PRÍPADU
Na základe charakteru, lokalizácie a rozsahu poranení bolo

moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe na pravú ãasÈ záhlavia a pravú zado-boã-
nú plochu krku postihnutého pôsobilo mechanické násilie, deter-
minované energiou znaãnej intenzity, ktoré viedlo k vzniku v‰etk˘ch
vy‰‰ie uveden˘ch poranení. TaktieÏ bolo moÏné ustáliÈ záver, Ïe
uvedené násilie pôsobilo na tieto oblasti tela bez toho, Ïe by boli
v ãase pôsobenia fixované o ak˘koºvek pevn˘ predmet, resp. ulo-
Ïené na pevnej podloÏke.

V˘sledkom biomechanickej anal˘zy úrazového deja bol záver,
Ïe v‰etky vy‰‰ie opísané poranenia boli s pravdepodobnosÈou, hra-
niãiacou s istotou, spôsobené mohutn˘m momentov˘m tlakom len
jedného telesa aÏ charakteru prudkého nárazu na príslu‰nú topo-
anatomickú oblasÈ hlavy, resp. aÏ krku po‰kodeného. Po obozná-
mení sa s technickou dokumentáciou z miesta ãinu bolo ustálené,
Ïe tak˘mto predmetom mohol v dan˘ch podmienkach a za da-
n˘ch okolností  byÈ jedine padajúci  kovov˘ stæp (podpera stanu)
o priemere cca 25 aÏ 30 cm. Uveden˘ zraÀujúci predmet dispo-
noval v˘raznou kinetickou energiou, ktorá sumovala gravitaãn  ̆po-
tenciál  ÈaÏkého kovového stæpu s akceleráciou  pádu následkom
prudkého nárazového vetra, napínajúceho cez krycie plachty zá-
roveÀ aj kotviace laná stæpu. Po náraze kovového stæpu do pravej
zadnej ãasti hlavy a krku po‰kodeného do‰lo k jeho ìal‰iemu po-
hybu povedºa tela postihnutej osoby. Nasledovn˘ pád po‰kodené-
ho na pevnú podloÏku (zemina v stane) nezanechal na jeho tele ni-
jaké morfologické stopy. Uvedené súdnoznalecké posúdenie bio-
mechaniky vzniku poranení bolo následne podporené aj v˘pove-
ìami priamych svedkov ne‰Èastnej udalosti.

Zo súdnolekárskeho hºadiska bolo posúdenie biomechaniky
uvedeného prípadu vysoko ‰pecifické. Posudzovanie smrteºné-
ho poranenia ãloveka rozpadajúcou sa komplikovanou kon‰truk-
ciou stanu, pozostávajúcou z mnoÏstva súãastí  (rôzne oceºové
a nylonové laná, kovové stæpy a tyãe rôznej dæÏky a rôzneho pri-
emeru, kolíky, kotviace tyãe) bolo mimoriadne nároãné najmä na
anal˘zu technickej dokumentácie uvedeného stanu a nasledovnú
syntézu t˘chto poznatkov s morfologick˘mi obrazmi a poznat-
kami, získan˘mi pri obhliadke a pitve tela po‰kodenej osoby.

DISKUSIA

Zásadn˘m epikritick˘m aspektom znaleckého hodnotenia uve-
deného prípadu bola skutoãnosÈ, Ïe na tele po‰kodeného neboli
nájdené  nijaké  morfologické  známky  prirodzen˘ch  reflexn˘ch
obrann˘ch reakcií po‰kodeného voãi dopadajúcemu a zraÀujúce-
mu predmetu.

Reakcie ãloveka v ohrození sú do istej miery ‰tandardné. Ak˘ko-
vek senzorick˘ vnem, ão len náznakovo ohrozujúci ºudsk˘ organiz-
mus, je sprevádzan  ̆mimovoºnou reflexnou motorickou reakciou, kto-
rá má aÏ charakter automatizmu (napr. kontrakcia flexorov hornej
konãatiny pri popálení apod.). V prípade reflexnej obrany pred pa-
dajúcim predmetom by bolo moÏné u po‰kodeného dôvodne pred-
pokladaÈ reflektorické nastavenie horn˘ch konãatín voãi padajúcemu
predmetu, reflexné vysunutie ramien smerom nahor („vtiahnutie hla-
vy medzi plecia“), v˘razn  ̆predklon s prekrytím hlavy rukami ãi spon-
tánny pokus o únikovú reakciu vo forme úteku.

Ani jeden z predpokladan˘ch mechanizmov sa v posudzovanom
prípade neprejavil v podobe morfologicky validného nálezu, aj keì
z v˘povedí svedkov nehody je zrejmé, Ïe ãas na takéto únikové po-
hyby bol. Mlad˘ muÏ, ktor˘ sa nachádzal v blízkosti po‰kodeného
tvrdil, Ïe on sa stihol v ãase pádu stanu prikrãiÈ, dokonca zrakom
monitoroval pád jednotliv˘ch súãastí kon‰trukcie. ëal‰í svedok dokon-
ca stihol na potrebu prikrãenia upozorniÈ aj svojho kamaráta, in˘
úãastník dokázal odstrãiÈ priateºku, na ktorú padal stæp.

Je zrejmé, Ïe u posudzovaného jedinca k uplatneniu podobn˘ch
reflexov nedo‰lo. Táto skutoãnosÈ je o to tragickej‰ia, Ïe smrteºné
poranenie bolo lokalizované práve v anatomickej oblasti, ktorá je
pri bazálnych obrann˘ch reakciách organizmu veºmi dobre chrá-
niteºná. Vysvetlenie je moÏné len dvoma spôsobmi - alebo u po‰ko-
deného bolo v˘razne spomalené senzorické vnímanie reality ohro-
zenia, alebo nastala porucha, resp. predæÏenie (delay) reakãného
ãasu, tzn. realizaãnej ãasti reflexného oblúka (5). Obidve tieto sú-
ãasti reflexného oblúka sú v praxi v˘razne ovplyvniteºné rôznymi
exogénnymi substanciami (1,2,4,6), z nich v praxi dominuje na-
jmä etanolom podmienená depresia aktivity mozgov˘ch centier
(3,7,8),  zodpovedajúcich za psychické, senzorické a motorické
funkcie ºudského organizmu.

ZÁVER

Násilná smrÈ mladého ãloveka na spoloãensky v˘znamnom kul-
túrnom podujatí má vÏdy veºmi v˘znamn  ̆negatívny sociálny impakt,
sprevádzan˘ ãasto aÏ hysterick˘m záujmom masmediálnych prostri-
edkov. Konsekvenciou takejto udalosti sú poãetné otázky, ktoré nezri-
edkavo zahmlievajú primárnu podstatu tragédie. MnoÏstvo z t˘chto
otázok zostane nezodpovedan˘ch, niektoré ostanú moÏno citlivo uta-
jené. Na mnohé takéto otázky dokáÏe daÈ relevantnú a najmä defi-
nitívnu odpoveì aj zodpovedn˘ a profesionálny prístup súdneho le-
kára, ktor˘ v˘sledkami svojej práce ãasto pomôÏe do istej miery od-
traumatizovaÈ spoloãenské vedomie ãi napomôcÈ pozostal˘m v triez-
vom a reálnom posúdení ne‰Èastnej udalosti. Aj v tomto je, podºa ná-
zoru autorov, jedno z hlavn˘ch poslaní súdneho lekárstva.
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