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Úvod 
Vysoké Tatry sú najvyšším masívom Karpát. Vo vysokohorskom prostredí dochádza k úmrtiam 
z násilných aj chorobných príčin často bez svedkov. Mŕtve telo je vystavené vplyvom 
vonkajšieho prostredia a v priebehu relatívne krátkeho času dochádza k jeho skeletizácii.  
V prípade nálezu kostrových pozostatkov je privolaný súdny lekár, ktorý musí určiť 
z kostrového nálezu alebo jeho fragmentov maximum možných informácii vrátane príčiny 
smrti. Špecifikami kostrových nálezov vo vysokohorskom prostredí sú predovšetkým 
nedostupný terén, poveternostné a klimatické podmienky vysokohorského prostredia a taktiež 
pôsobenie zveri na mŕtve ľudské telo. 
Cieľom práce bola analýza prípadov kostrových pozostatkov nájdených na území Vysokých 
a Belianskych Tatier v rokoch 1991 až 2015 a vypracovanie postupu pre prehliadajúceho 
a pitvajúceho lekára v takýchto prípadoch. 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívnou analýzou pitevných protokolov bol vybraný súbor 14 kostrových nálezov, 
ktoré spĺňali nasledujúce kritériá: boli nájdené výlučne na geografickom území Vysokých 
Tatier v rokoch 1991 až 2015 s minimálnou prítomnosťou zvyškov mäkkých tkanív z dôvodu 
orientácie práce na morfológiu, štruktúru a úrazové zmeny kostry. 
Prehliadka a expertíza boli vykonané na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom 
pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade (do roku 2004 
Oddelenie súdneho lekárstva Nemocnice Poprad).  
Po vybraní súboru sme každý prípad kostrového nálezu skúmali na základe nasledovných 
charakteristík: 

 prítomné kosti, 
 pohlavie, 
 vek, 
 výška, 
 čas smrti, 
 úrazové zmeny na kostiach, 
 príčina smrti, 
 identifikácia, 
 ďalšie informácie, ktoré bolo možné z kostrového nálezu predpokladať. 

 
Výsledky 
Analýza kostrových nálezov ukázala, že väčšina kostrových zvyškov bola nájdená v letnom 
období. V mesiacoch júl a august bolo nájdených 8 nálezov, pri započítaní septembra ako 
ďalšieho mesiaca s prevažne teplým počasím to bolo 10 nálezov. Umožňuje to neprítomnosť 
snehovej pokrývky v nižšie položených oblastiach Vysokých Tatier v letnom období, kedy je 
možné odhaliť dovtedy snehom pokryté kostrové zvyšky. Druhým faktorom je zvýšený pohyb 
osôb po značkovaných i neznačkovaných turistických chodníkoch v letnom období vrátane 
správcov a ostatných pracovníkov Vysokých Tatier, čo zvyšuje pravdepodobnosť nálezu 
kostrových zvyškov. 



Pri určovaní pohlavia boli najčastejšie využívané znaky na lebke a panve, pokiaľ boli súčasťou 
nálezov. Pomocným kritériom bolo meranie dĺžky dlhých kostí, prípadne obvodu hlavice 
stehnovej kosti. Mužské znaky prevládali, boli zistené v 12 prípadoch, pritom v dvoch 
prípadoch išlo o jednu osobu. Ženské znaky boli zistené v 2 prípadoch. Dôvodom je 
pravdepodobne väčšia inklinácia mužov k samostatnému pohybu vo vysokohorskom prostredí, 
k pohybu v neznačkovanom teréne spolu s väčším sklonom k riskovaniu a preceňovaniu 
svojich schopností.  
Vek jedincov v čase smrti bol najčastejšie stanovený medzi 25 – 40 rokmi, pričom najnižší bol 
18 rokov, najvyšší 70 rokov (z vyšetrených okolností neskôr určený na 81 rokov). V dvoch 
prípadoch nekompletných nálezov nebolo možné určiť vek ani približne. Interval najčastejšie 
určeného veku 25 – 40 rokov koreluje s vekom najvyššej fyzickej aktivity jedinca pri pohybe 
vo vysokohorskom prostredí. Pri určovaní veku sa ako najspoľahlivejšie ukázalo 
stomatologické vyšetrenie spolu s hodnotením zrastenia švov lebečných kostí. Vek bolo možné 
pomerne spoľahlivo určiť v prípade prítomnosti samotnej sánky. Pri neprítomnosti lebky bol 
vek určený podľa pomerov dreňovej dutiny zachovaných dlhých kostí.  
Telesná výška v prípadoch prítomnosti dlhých kostí bola vypočítavaná metódou podľa 
Ponsolda, vo väčšine prípadov bola objektivizovaná ďalším výpočtom metódou podľa 
Bretingera.  
Úrazové zmeny boli zistené v piatich prípadoch. V štyroch prípadoch išlo o pozostatky 
jedincov mužského pohlavia. Nakoľko kostrové nálezy vo väčšine prípadov neboli kompletné, 
hodnotenie úrazových zmien bolo obmedzené na výpočet zistených zranení so zjednodušeným 
ustálením pravdepodobného vzniku úrazu. Zlomeniny lebečnej klenby a spodiny boli zistené 
v 2 prípadoch, zlomeniny stavcov chrbtice v 2 prípadoch, zlomeniny kostí panvy v 2 prípadoch. 
Zlomeniny rebier boli prítomné v 4 a zlomeniny kostí končatín v 3 prípadoch. V 1 prípade išlo 
aj o zlomeniny kľúčnej kosti a lopatky.  
Postmortálny interval bol výrazne variabilný. V 12 prípadoch bol určený na menej ako 10 
rokov, s minimom 3 mesiace a maximom 9 rokov. V 2 prípadoch bol stanovený na niekoľko 
desiatok rokov (30 – 40 a 55 – 65 rokov). Pri určovaní času smrti boli zohľadnené 
charakteristiky kostí, vyšetrené okolnosti, klimatické podmienky, pôsobenie zveri, pomocnými 
informáciami bol nález šatstva, pre určenie pravdepodobného ročného obdobia, kedy došlo  
k smrti resp. špecifický druh šatstva pre identifikáciu. Pri nálezoch starších kostí bol 
konzultovaný archeológ. Pri kratších časových intervaloch (niekoľko rokov) od smrti do 
analýzy kostry, bola potrebná úzka spolupráca s políciou, kedy na základe vyšetrených 
okolností od príbuzných nezvestných osôb bolo možné pomerne presne určiť čas nezvestnosti 
osoby. Zistený pravdepodobný čas smrti podľa vyšetrených okolností a pri zohľadnení 
klimatických podmienok miesta nálezu kostrových zvyškov nebol v rozpore s pitevným 
nálezom. 
Stanovenie príčiny smrti vyhodnotením úrazových zmien sa vykonávalo výlučne na podklade 
zlomenín. Kostrové nálezy väčšinou neboli kompletné, čo hodnotenie sťažovalo. 
Bezprostrednú príčinu smrti nebolo možné jednoznačne stanoviť okrem 1 prípadu kompletného 
nálezu tela obeseného na strome. Na základe zlomenín bolo možné príčinu smrti len 
predpokladať. Ako veľmi pravdepodobná bola určená násilná príčina smrti v 6 prípadoch. 
V dvoch prípadoch bola pripustená možnosť násilnej smrti na základe nájdených predmetov 
(prázdna fľaša alkoholického nápoja – brandy, obal s liečivami – Rohypnol). Pri zlomeninách 
lebečných kostí bola stanovená predpokladaná príčina smrti pomliaždenie mozgu pri páde 
z výšky (1 nález), pri zlomeninách viacerých kostí šok po úraze a krvácaní pri polytraumatizme 
(3 nálezy), v 2 prípadoch išlo najpravdepodobnejšie o zadusenie obesením. V 1 prípade bol 
prítomný výrazne zdeformovaný kovový fotografický prístroj, ktorý potvrdzoval hypotézu 
o páde z výšky.  



Doposiaľ bolo identifikovaných 7 kostrových nálezov, 4 analýzou DNA, 3 príbuznými podľa 
oblečenia a osobných vecí. Doposiaľ neidentifikovaných je 6 kostrových nálezov. 
 
Diskusia 
Pri analýze kostrových pozostatkov bol kladený dôraz na to, aby jednotlivé postupy pri 
obhliadke, pitve a identifikácii boli technicky jednoduché a zároveň mali vysokú výpovednú 
hodnotu a boli v súdnolekárskej praxi dobre použiteľné.  
Najväčšia pravdepodobnosť nájdenia kostrových zvyškov vo Vysokých Tatrách je v letných 
mesiacoch, čo súvisí s neprítomnosťou snehovej pokrývky a zároveň s najvyšším pohybom 
osôb (turistov, ale aj zamestnancov). 
Pri prehliadke miesta nálezu je prítomnosť súdneho lekára nevyhnutná. Vhodná je prítomnosť 
viacerých osôb, ktoré majú skúsenosti a technické vybavenie na pohyb vo vysokohorskom 
teréne. Prvotne je nutné potvrdiť, že nájdené kostrové zvyšky patria ľudskému jedincovi. 
Následnou prehliadkou miesta nálezu sa zaistia všetky súčasti kostrového nálezu, ktoré môžu 
byť zapadnuté v skalných štrbinách, prekryté vegetáciou alebo rozptýlené vo väčšej 
vzdialenosti. Pri prehliadke sa zaistia zvyšky oblečenia a osobných vecí, ktoré môžu napomôcť 
identifikácii nálezu a určeniu času a príčiny smrti. Je potrebné, aby boli doručené k pitve. 
Dôležité je hodnotenie expozície kostí poveternostným vplyvom v lokalite nálezu a určenia, či 
ide o lokalitu v blízkosti značkovaného chodníka, čo môže mať význam v hodnotení činnosti 
a pohybu daného jedinca v prírode. Vzhľadom k náročnému terénu je vhodné počítať s časovou 
náročnosťou prehliadok vo vysokohorskom prostredí, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Pri 
náleze kostrových zvyškov v neskorších poobedných hodinách je vhodné prehliadku odložiť na 
nasledujúci deň. 
Určovanie pohlavia súhlasne s literárnymi údajmi a skúsenosťami z praxe je najpresnejšie pri 
prítomnosti lebky a panvy (1,2,3,4). Pri ich neprítomnosti je orientačne použiteľné meranie 
dĺžky dlhých kostí a meranie obvodu hlavice ramennej a stehnovej kosti (1,3). Pri 
nekompletných kostrových nálezoch sa určuje pohlavie aj z iných kostí (hrudná kosť, stavce 
chrbtice a podobne) aj za cenu menšej presnosti takéhoto určenia (1,3). Potvrdiť určené 
pohlavie môže hodnotenie šatstva, najmä v prípade špecifického šatstva (podprsenka, 
pančuchové nohavice a podobne). 
Určenie veku bolo na základe vykonanej analýzy najpresnejšie pomocou stomatologického 
vyšetrenia. Použité technológie zubných výplní, mostíkov, náhrad, protéz a implantátov môžu 
orientačne ohraničiť časové obdobie, kedy boli dané technológie používané a tým priblížiť 
odhad veku skutočnosti (5). Najvýhodnejšia je možnosť porovnania nálezu so zubnou 
zdravotnou dokumentáciou u nezvestných. Napriek možným nepresnostiam štúdia potvrdila 
využitie metódy určovania veku podľa stavu zrastenia lebečných švov (6). Technicky 
náročnejšie, ale pomerne presné je určenie veku podľa pomerov dreňovej dutiny dlhých kostí 
(1,7).  
Pri určovaní výšky postavy je pomerne presná a zároveň jednoduchá metóda podľa Ponsolda. 
Je vhodné ju doplniť inou metódou, napríklad podľa Breitingera alebo Pearsona (1,8).  
Pri nekompletných nálezoch vo vysokohorskom prostredí je výpovedná hodnota zistených 
úrazových zmien pomerne nízka, preto hodnotenie úrazových zmien musí byť opatrné. Štúdia 
ukázala, že je potrebné obmedziť sa na jednoduchý výpočet zranení a mechanizmus ich vzniku 
hodnotiť iba v pravdepodobnej rovine. Vyšetrené okolnosti sú v týchto prípadoch rovnako 
dôležité ako pitevný nález. Je nutné zohľadniť klimatické podmienky, ktoré môžu vysvetľovať 
úmrtie u mladých osôb, napríklad výskyt lavín v jarnom období, účinok blesku v letnom období 
alebo šmykľavý, snehom pokrytý terén v zimnom období s rizikom pošmyknutia a náhodného 
pádu z výšky. Je potrebné predpokladať aj možnosť vyčerpania alebo zablúdenia osoby 
s následným podchladením. Políciou vyšetrený neskorý odchod z chaty nezvestnej osoby môže 
podporiť tieto hypotézy.  



Pri určení času smrti zohľadňujeme charakteristiky jednotlivých kostí, ako prítomnosť chrupiek 
a zvyškov mäkkých tkanív, vzhľad kostí, ich hmotnosť, farbu a konzistenciu. Hladké, belavé, 
pevné a pomerne ťažké kosti so zvyškami chrupiek a mäkkých tkanív nasvedčujú pre vek 
kostry v rámci jednotiek rokov, kosti drsné, hnedé až tmavohnedé, lámavé, drobivé a pomerne 
ľahké pre vek kostry rádovo v desaťročiach (1). Je nutné zohľadniť podmienky prostredia 
urýchľujúce skeletizáciu (1). V niektorých prípadoch je potrebná spolupráca s archeológom. 
Pomocným môže byť nález zvyškov šatstva a osobných vecí, z ktorých je možné určiť 
pravdepodobné ročné obdobie, v ktorom ku smrti došlo. Ich mechanický stav, druh, strih, 
značka, štítky, visačky a podobne môžu orientačne poukázať na čas smrti, alebo aspoň 
vymedziť určité časové obdobie. Prehliadke šatstva a osobných vecí treba venovať mimoriadnu 
pozornosť. V šatstve sa môžu nachádzať zvyšky bankoviek, dokumentov, listín, cestovných 
lístkov a podobne, na ktorých môžu byť uvedené mená, dátumy, miesta alebo odtlačky pečiatok 
a ktoré môžu byť pri určovaní času smrti významné. Polícia a Horská záchranná služba vedie 
záznamy o nezvestných osobách a ich pohybe v posledných dňoch pred ich nezvestnosťou. 
V praxi je už pri prehliadke a pitve kostrových nálezov väčšinou vyslovené podozrenie, o koho 
môže ísť a odkedy je osoba nezvestná. Vzhľadom k orientačnému charakteru určenia veku 
nálezu odporúčame obmedziť sa na konštatovanie, že zistený pravdepodobný čas smrti podľa 
vyšetrených okolností a pri zohľadnení klimatických podmienok miesta nálezu kostrových 
zvyškov nie je v rozpore s pitevným nálezom. 
Určiť jednoznačnú príčinu smrti pri kostrových nálezoch pre chýbanie mäkkých tkanív 
a orgánov nie je spravidla možné. Rovnako nie je možné vychádzať z toxikologického 
a histologického vyšetrenia. Pri hodnotení pravdepodobnej príčiny smrti vychádzame okrem 
pitevného nálezu predovšetkým z vyšetrených okolností. Nález trieštivých zlomenín lebky 
nasvedčuje pre pomliaždenie mozgu, nález viacnásobných zlomenín dlhých kostí pre šok po 
úraze a krvácaní pri páde z výšky (8). Nález zdeformovaných osobných predmetov podporuje 
predpoklad pádu z výšky. Nález horolezeckého vybavenia spolu s úrazovými zmenami na 
kostre nasvedčuje pre pád pri horolezeckom výstupe. Pri náleze prázdnych fliaš od alkoholu 
alebo obalov liekov môžeme usudzovať na intoxikáciu, prípadne kombináciu intoxikácie 
s podchladením. Pri určení vyššieho veku nálezu bez úrazových zmien na kostre môže ísť 
o úmrtie z chorobných príčin. Môže ísť o zablúdenie a vyčerpanie v náročnom teréne 
s následným podchladením, najmä pri náleze mimo značkovaného turistického chodníka a bez 
prítomnosti úrazových zmien na kostre. Vyšetrené okolnosti majú úlohu aj pri určovaní príčiny 
smrti. Pri vyšetrení meteorologickej situácie v čase predpokladaného úmrtia treba vziať do 
úvahy možnosť zadusenia pri zasypaní snehovou lavínou, najmä pri náleze pozostatkov 
v dolinách mimo značkovaných chodníkov a pri neprítomnosti úrazových zmien. O účinku 
blesku najmä v letnom období môže vypovedať nález roztavených kovových predmetov na 
šatstve. Pri konečnom hodnotení bezprostrednej príčiny smrti treba vzhľadom na vychádzanie 
najmä z vyšetrených okolností zachovať veľkú opatrnosť a obmedziť sa na konštatovanie, že 
bezprostrednú príčinu smrti nie je možné jednoznačne určiť, avšak na základe vyšetrených 
okolností ju môžeme predpokladať.  
Identifikácia kostrových pozostatkov sa s rozvojom vyšetrenia DNA výrazne zjednodušila. Pri 
každom náleze kostrových pozostatkov sú kontaktované predpokladané príbuzné osoby, ktoré 
priamo na súdnolekárskom pracovisku identifikujú šatstvo a osobné veci. Zároveň je týmto 
osobám políciou odobratý biologický materiál na vyšetrenie DNA, ktorý sa porovná s DNA 
nálezu, kedy sa odoberie vzorka stehennej alebo spánkovej kosti. Tento postup je technicky 
jednoduchý. Pri neúspešnej identifikácii je zaužívaný postup uchovania lebky v depozite 
súdnolekárskeho pracoviska, z ktorej je možné pri prihlásení ďalších príbuzných osôb alebo po 
zistení nových okolností odobrať ďalšiu vzorku na vyšetrenie. 
Na záver je potrebné zdôrazniť nevyhnutnú medziodborovú spoluprácu so znalcami z odborov 
stomatológia, antropológia a archeológia, s Kriminalisticko-expertíznym ústavom Policajného 



zboru a rovnako spoluprácu s ostatnými súdnolekárskymi pracoviskami, ktoré disponujú 
vhodným technickým vybavením. 
Napriek nesmiernemu snaženiu všetkých spomínaných odborov sú na území Vysokých Tatier 
doposiaľ nezvestné a nenájdené štyri osoby.     
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