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Pohoda II (SmrÈ po hudobnom festivale)
·tuller F., Novomesk˘ F., Straka ª., Krajãoviã J.

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UN v Martine

SÚHRN
Mezinárodne prezentovaná hromadná tragédia, spôsobená nepriazÀou poãasia na najväã‰om hudobnom festivale POHODA na Slo-
vensku otriasla celou spoloãnosÈou a vyvolala rad diskusií a otázok k príãinám a okolnostiam ne‰Èasia.
Osobitn˘m ãlánkom z celého radu expertíznych úkonov pri vy‰etrovaní nehody boli súdne pitvy obetí tragédie – dvoch mlad˘ch ºudí:
29-roãného muÏa a 19-roãnej Ïeny.
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Pohoda No. II (Delayed Death - following Music Festival)

SUMMARY
A mass tragedy on the Slovak biggest music festival „POHODA“, caused by a windstorm, shocked whole society, even abroad. Many
questions concerned a causality and a circumstances of the incident arose immediately.
The forensic autopsies of victims (29-aged man and 19-aged woman) represented a very special expertise act in police investigation of
the case.
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V priebehu „open air“ hudobného festivalu Pohoda v Trenãíne
(Jún, 2009) do‰lo vplyvom náhle zhor‰en˘ch poveternostn˘ch pod-
mienok s náhlym extrémnym poryvom vetra k zrúteniu veºkého sta-
nu s kovovou podpernou kon‰trukciou v ktorom prebiehali hudob-
né produkcie. V ãase katastrofy bolo v stane asi 300 mlad˘ch, za-
bávajúcich sa ºudí. Kovovou kon‰trukciou stanu bol zranen˘ a na
mieste zomrel 29-roãn˘ muÏ, po ‰tyroch mesiacoch do‰lo k úmrtiu
19-roãnej Ïeny, ktorá bola taktieÏ kovovou súãasÈou stanu v mo-
mente jeho pádu váÏne zranená do hlavy.

MORFOLOGICKÉ NÁLEZY NA TELE PO·KODENEJ
Expertízne skúmanie tela po‰kodenej bolo vykonané na Ústave súd-
neho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UN v Martine.

Vonkaj‰ou obhliadkou tela bola zistená celková atrofia svalstva
„ex inactivitate“, stranová asymetria hlavy aj tváre, zhojené jazvy
a známky po opakovan˘ch operáciách intrakraniálneho priestoru
a jazva na stehne po odbere fascia lata.

Pri obhliadke telov˘ch dutín a orgánov v nich uloÏen˘ch boli kon-
‰tatované uÏ prebiehajúce reparaãné procesy kraniálneho skeletu
v mieste neurochirurgick˘ch invázií, v intrakraniálnom oriestore do-
minoval  obraz  iatrogénnej  dekompresívnej  kraniotómie v mieste
pôvodn˘ch fraktúr kalvy, prekrytej fascia lata. Prekvapením pri pre-
parácii mozgu bol jeho rozsiahly hnisav˘ zápal, osobitne v oblasti
pravého ãelového, temenného a spánkového laloku mozgu (oblasÈ

najrozsiahlej‰ieho poranenia a operaãnej intervencie), ìalej prítom-
nosÈ ãerstvo koagulovanej krvi v oboch pologuliach mozgu v dô-
sledku evidentného ãerstvého trie‰tivého krvácania, ako aj masívne
krvácanie do mozgového kmeÀa. Zlomeniny bázy lebky uÏ boli tak-
tieÏ v stave reparácie, ako trvalá zmena zostala v‰ak asymetrická
deformácia prednej jamy lebeãnej spodiny. Iné orgány telov˘ch du-
tín vykazovali jednoznaãné známky ÈaÏkej inaniãnej atrofie, oãaká-
van˘m nálezom bola rozvinutá hypostatická pneumónia.

Mikroskopick˘m vy‰etrením excízií z mozgového tkaniva bol pre-
ukázan  ̆ÈaÏk  ̆perikapilárny a perineuronálny edém, okrajovo v lo-
kalitách pôvodného priameho mechanického po‰kodenia sa na-
chádzali rozsiahle zóny nekróz s masívnymi konglomerátmi repa-
raãn˘ch zrnieãkov˘ch buniek glie. V‰etky tieto lokality boli v rôz-
nej intenzite prestúpené pruhmi a loÏiskami ãerstv˘ch, nevyluho-
van˘ch erytrocytov. V excíziách z miesta rekon‰trukcie tvrdej bla-
ny  mozgovej  sa  nachádzalo  obrovské  mnoÏstvo  hnisovej  masy
s rozpoznateºn˘mi zvy‰kami leukocytárnych ‰truktúr. Miestami do-
chádzalo uÏ k evidentnému vytváraniu pyogénnej membrány ne-
pravidelnej hrúbky.

Bezprostrednou príãinou smrti po‰kodenej bolo zlyhanie riadia-
cich a regulaãn˘ch funkcií mozgu v dôsledku terminálneho masív-
neho krvácania do mozgu primárne po‰kodeného úrazom a násled-
n˘m hnisav˘m zápalom mozgu, ‰íriacim sa najpravdepodobnej‰ie
aferentnou cestou z roztrie‰ten˘ch kostí nosa a ãuchovej platniãky.
SmrÈ 19-roãnej Ïeny bola v priamej príãinnej a ãasovej súvislosti
s úrazom, ktor˘ utrpela na festivale Pohoda dÀa 18. 6. 2009.

Definitívnemu ustáleniu mechanizmu smrti predchádzalo inten-
zívne ‰túdium komplexnej zdravotnej dokumentácie z lieãby po‰ko-
denej vo viacer˘ch zdravotníckych zariadeniach.

EXPERTNÉ POSÚDENIE PRÍPADU
1. Mechanizmus zraÀujúceho deja: Tento vyplynul z hodnotenia

topoanatomickej lokalizácie a morfologického charakteru po-
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ranení, ako aj z komplexného ‰túdia zdravotnej dokumentácie,
relevantnej k lieãbe po‰kodenej. Vonkaj‰ie mechanické násilie
pôsobilo na viaceré oblasti tela, epicentrom pôsobenia násilia
bola v‰ak pravá tvárová, ãelová a spánkovo - temenná oblasÈ
hlavy. Mechanické násilie malo tup˘ drviv˘ charakter a spôso-
bilo vznik zlomenín kostí tváre, kostí klenby a spodiny lebeãnej,
súãasne aj pomliaÏdenie mozgu; ìal‰ie tupé mechanické nási-
lie pôsobilo do oblasti hrudníka a chrbtice, kde do‰lo k pomli-
aÏdeniu pºúc a v˘padu neurologick˘ch funkcií miechy (kvad-
rupégia).

2. Priebeh lieãby: Urgentná neurochirurgická intervencia FN Tren-
ãín, prevoz MFN Martin a ìal‰ie (opakované) neurochirurgic-
ké intervencie. U po‰kodenej bol zo‰it˘ predozadn˘ splav, za-
veden  ̆preplachov  ̆epidurálny drén, sa objavila likvorea, her-
niácia mozgu do trepaneãného otvoru. Opakované neurochi-
rurgické intervencie sa stali nevyhnutnosÈou. V prv˘ch fázach
po vykonaní operácií a lieãby bol kon‰tatovan  ̆relatívne dobr˘
stav hojenia sa a vzhºadom na po‰kodenie mozgu aj primera-
n˘ neurologick˘ nález (ãiastoãné vedomie, zachovanie niekto-
r˘ch motorick˘ch funkcií). Druh˘ mesiac hospitalizácie sa ob-
javili prejavy neuroinfekcie, podávané boli kombinácie antibi-
otík (Claforan, Edicin, Mycomax, Meronem). Tretí mesiac hos-
pitalizácie NMR vy‰etrenie verifikovalo progredujúcu ventriku-
litídu, kon‰tatovaná bola porucha funkcie drenáÏe komory, pre-
plachov˘ drén bol  odstránen˘.  ·tvrt˘  mesiac hospitalizácie,
krátko pred smrÈou do‰lo u po‰kodenej k náhlemu zhor‰eniu
stavu, CT vy‰etrením bolo kon‰tatované masívne ãerstvé krvá-
canie do mozgu obojstranne, operaãne nerie‰iteºné.

3. Mechanizmus smrti: Iniciaãn˘m momentom, vedúcim vo svojom
dôsledku k smrti mladej Ïeny, bol úraz tváre a hlavy so zlomeni-
nami skeletu, s pomliaÏdením mozgu a krvácaním do mozgu.
Opakované neurochirurgické intervencie mechanicky maximál-
ne moÏnou mierou zreparovali po‰kodenia, podávaná bola síce
najoptimálnej‰ia podporná lieãba a protiinfekãná lieãba, napri-
ek nej do‰lo k rozvoju neuroinfekcie vo forme zápalu mozgu pri
súãasnej pretrvávajúcej ischémii mozgového tkaniva, priãom v zá-
vere stav vyústil do finálneho cerebrálneho krvácania.

DISKUSIA

PredloÏená kauza predstavuje nároãné epikritické forenzné hod-
notenie komplikovaného úrazu skeletu lebky a mozgu, ku ktorému
sa pridruÏili neoãakávané komplikácie, terapeuticky nezvládnute-
ºné. Prípad je zaujímav˘ nie pre pomerne jednoduch˘ mechaniz-
mus vlastného úrazu, ale najmä pre následky tohto stavu, kde pri
súdob˘ch moÏnostiach neurochirurgick˘ch intervencií a osobitn˘ch
antibiotík uÏ IV. generácie v podstate nik nepredpokladal zrútenie
sa celého terapeutického reÈazca pre celkom ordinárnu príãinu –
rozvoj purulentného zápalového procesu v intrakraniálnom pries-
tore po‰kodenej.

Referovaná kazuistika opäÈ zdôraznila nevyhnutnosÈ praktickej
aplikácie a úzkostlivého dodrÏiavania sekãn˘ch postupov, zásad
odberu a kritického posúdenia laboratórnych vy‰etrení a implemen-
tácie v‰etk˘ch záverov do finálnej synkretickej fázy spísania zna-
leckého posudku.
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