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Návykové látky vo fatálnych prípadoch 
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SÚHRN
Pády z výšky s následkom smrti sú trvalo predmetom každodennej súdnolekárskej praxe. Najčastejšie ide o náhodný pád alebo o skok v samovražednom 
úmysle. Predmetom štúdie je analýza príčin pádu z výšky so zameraním na výskyt návykových látok. Autori vykonali retrospektívnu analýzu prípadov pádov/
skokov z výšky pitvaných na Ústave súdneho lekárstva LF UK a Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS v Bratislave v rokoch 2005-2014. Návykové látky boli zistené 
celkom v 32 % prípadov, etanol samotný v 22 %.
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Addictive substances in fatal cases of fall/jump from height

SUMMARY
The aim of the study is to analyse causes of fatal cases of falls from height focusing on the occurrence of addictive substances. The authors performed a ret-
rospective analysis of cases dealing with falls/jumps autopsied at the Institutes of Forensic Medicine in Bratislava in the years 2005-2014 accounting for a cat-
chment area with approximately 1.2 m population. Selection criteria were met in 360 cases, i.e. approximately 4 % of all cases autopsied. There were 68 % of 
men and 32 % of women involved. The age interval ranged from 10 up to 93 years (mean age 50 years). Addictive substances were found in a total of 32 % of 
cases, ethanol alone in 22 % of cases. The cases were divided into groups according to the cause as follows: accidental falls (24%) also involving occupational 
accidents (11 %), jumps in suicidal ideation (63 %) and cases with the unspecified cause of falling (13 %). Most of the cases with detected addictive substances 
were in the group of suicidal jumps (35 %). In this group, 32 % of patients were treated for psychiatric disorders. The most common diagnosis was a depressive 
disorder and schizophrenia. In the group of occupational accidents, ethanol was found in 25 % of cases. The results of the study show that it is essential to pay 
more attention to psychiatric patients as not even regular psychiatric care and treatment can always prevent suicide. Accordingly, there is a need to strictly 
monitor the ban on alcohol consumption at work and the observance of safety regulations for working at heights, and thus to minimise the occurrence of falls 
with fatal outcomes.
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nepravdepodobná, ak sa v mieste pádu nachádza bariéra, ktorá 
je vyššia ako ťažisko tela (6). 

Užívatelia drog pod vplyvom psychoaktívnej látky môžu veriť, 
že sú schopní lietať a pri skoku sa aktívne odrazia (4). Takisto psy-
chotickí ľudia môžu mať predstavu, že sa skokom vyslobodzujú 
alebo pri nehodách ľudia aktívne skáču pre hroziace nebezpe-
čenstvo ako je napr. oheň (7). Anamnéza psychiatrického ocho-
renia je často prítomná pri samovražedných skokoch z výšky (8). 
V  mnohých prípadoch je prítomný predchádzajúci neúspešný 
pokus o  samovraždu, často krát iným mechanizmom ako sko-
kom z výšky, či už v anamnéze obete alebo bezprostredne pred 
skokom.

Rizikovým faktorom pri prácach vo výškach je konzumácia 
alkoholu a ostatných psychoaktívnych látok. Požitie psychoak-
tívnych látok môže ovplyvniť správanie človeka po psychickej 
aj fyzickej stránke (9). Pri účinku požitého etanolu v jeho vyšších 
koncentráciách v CNS ide o jeho vplyv na správnu funkciu cen-
tier emocionality v limbickom systéme a hypotalame (10). Poži-
tie alkoholu v kombinácii s niektorými psychofarmakami, môže 
mať navzájom potencujúci účinok. Medzi nežiaduce psychické 
účinky benzodiazepínov patrí suicidium, medzi somatické ata-
xia a závrat (13). Častým nálezom je aj prítomnosť amfetamínov. 
Ich vysoké dávky môžu u  užívateľa spôsobiť exacerbáciu schi-
zofrénie (14). 

Pády z výšky s následkom smrti sú predmetom každodennej 
súdnolekárskej praxe. Najčastejšie ide o  náhodný pád alebo 
o  skok v  samovražednom úmysle (1). Spôsob smrti pádom 
z výšky sa vyskytuje podstatne častejšie v mestských lokalitách. 
V momente nálezu tela, nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či 
išlo o nehodu alebo úmysel. Väčšina prípadov pádov z výšky je 
konaná v suicidálnom úmysle, čo preferujú najmä osoby vo vyš-
šom veku (2,3). Podľa niektorých literárnych údajov sa nehody 
vyskytujú menej často v domácom prostredí ako na pracovnom 
mieste obete (4). Veľmi často ide o pracovné úrazy pri prácach 
na výškových budovách alebo pri športových aktivitách (5). Na 
nehodu môže poukazovať aj prítomnosť alkoholu. Nehoda je 


