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Súhrn 

Úvod: Samovražedný skok je najčastejšou príčinou smrteľného pádu z výšky. 
Obete môžu byť v čase skoku ovplyvnené etanolom alebo inými psychoaktívnymi 
látkami. Predmetom štúdie je analýza prípadov samovrážd skokom z výšky so zame
raním na úlohu psychoaktívnych látok. Metodika: Autori vykonali retrospektívnu 
analýzu prípadov samovrážd skokom z výšky pitvaných na bratislavských praco
viskách súdneho lekárstva v rokoch 2005 - 2014. Analýza vychádzala z kompletnej 
dokumentácie prípadov, pitevných nálezov a výsledkov toxikologických vyšetrení. 
Výsledky: V analyzovanom súbore bolo zistených 226 úmrtí po samovražednom sko
ku z výšky. V 62 % prípadov išlo o mužova v 38 % o ženy. Priemerný vek bol 49 ro
kov. Priemerná výška pádu bola 20,5 metra. Etanol v koncentrácii vyššej ako 
0,21 g/kg bol stanovený spolu v 23 % prípadov. Iné psychoaktívne látky boli stano
vené v 16 % prípadov. List na rozlúčku bol zanechaný v 8 % prípadov, pokus o samo
vraždu v minulosti vykazovalo 11 % prípadov. Liečba na psychiatrii bola v ana
mnéze v 32 % prípadov, s prevahou diagnózy depresívnej poruchy a schizofrénie. 
Anamnéza onkologického ochorenia v ostatných prípadoch bola prítomná v 7 %. 
Záver: Výsledky štúdie poukazujú na možné ovplyvnenie jedincov etanolom a inými 
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psycho aktívnymi látkami v čase skoku z výšky. Požitiu týchto látok v prípadoch sa
movraždy nie je možné úplne zabrániť. Štúdia potvrdila, že ani pravidelná psychia
trická starostlivosť a liečba nedokážu samovražde vždy predchádzať. 

K ľ ú č o v é s lov á: samovražda - skok z výšky - psycho aktívne látky - etanol -
pitva - toxikologické vyšetrenie 

J. Šidlo, P. Očko, J. Šikuta, M. Zdarilek: SUICIDES 

BY JUMPING FROM HEIGHT 

Summary 

Introduction: Suicide jump is the most common cause of fatal falls from height. 
Victims may be atIected by ethanol or other psychoactive substances at the time of 
the jump. Aim of the study is to analyse cases of suicide by jumping from height, 
with a focus on the role of psycho active substances. Methods: The authors perfor
med a retrospective analysis of cases of suicides by jumping from height autopsied 
at Bratislava workplaces of forensic medieine between 2005 - 2014. The analysis 
was based on a complete case files, autopsy results and toxicology tests. Results: 
There were identified 226 deaths by suicide jumping from height in the analysed co
hort. There were 62 % of men and 38 % of women involved. Mean age was 49 years. 
The average drop height was 20.5 meters. Ethanol in a concentration higher than 
0.21 g/kg was determined in 23 % of cases. Other psychoactive substances were de
termined in 16 % of cases. A suicide note was left behind in 8 % of cases, attempted 
suicide in the pa st showed 11 % of cases. History of psychiatrie treatment was in 
32 % of cases. A history of the cancer was present in 7 % of cases. Conclusion: The 
results of the study demonstrate the possible influence ofindividuals by ethanol and 
other psycho active substances at the time of the jump from height. Ingestion of the
se substances in cases of suicide cannot be completelyavoided. The study confirmed 
that neither regular psychiatrie care and/or treatment cannot always prevent suici
de. 

Key w o r ds: suicide - jump from height - psychoactive substances - ethanol -
autopsy - toxicological analysis 

Úvod 

Analýza smrteľných prípadov pádov/skokov z výšky je štandardnou sú
časťou každodennej súdnolekárskej praxe. Pád z výšky je definovaný ako 
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pád z takej výšky, ktorá je väčšia ako výška konkrétneho ľudského tela, 
ktoré padá (Bruun a kol., 2013a). Pády z výšky možno na základe príčiny 
rozdeliť na samovražedný skok z výšky, náhodný pád a sotenie, resp. úmy
selné zhodenie druhej osoby z výšky. V čase nálezu tela nie je jednoznačné, 
či išlo o nehodu alebo úmysel. Väčšina prípadov pádov z výšky je následkom 
suicidálneho konania. V porovnaní s ostatnými spôsobmi samovrážd, je skok 
z výšky pomerne zriedkavým spôsobom samovraždy. Bolo pozorované, že 
k nemu inklinujú skôr osoby vo vyššom veku (Bennett a Collins, 2001). 
Náhodné pády z výšky - nehody sa najčastejšie stanú na pracovisku obete, 
menej často aj v domácom prostredí (Gill, 2005). 

Samovražda skokom z výšky je typom samovraždy, pri ktorej okolnosti 
týkajúce sa osoby a miesta činu môžu viac prispieť k odhaleniu motivácie 
skoku/pádu než pitevný nález (Bruun a kol., 2013b). Osoby páchajúce samo
vraždu, v snahe o uistenie sa, že ich skok skončí fatálnymi a nezvratnými 
zraneniami, vyhľadávajú skôr vyššie budovy, strmé zrázy skál, veľké mosty 
alebo priepasti. Miesta, ktoré sú ťažko dostupné, ľuďmi málokedy vy
hľadávané alebo vyslovene nebezpečné napovedajú, že ide o úmyselný pád, 
resp. samovraždu skokom z výšky (Cetin, 2001; Tiirk a Tsokos, 2004). 

Niekoľko štúdií potvrdilo, že pád z výšky väčšej ako sedem poschodí býva 
takmer vždy smrteľný, kým obete pádu z výšky do 4. poschodia majú šancu 
prežiť (Lewis a kol., 1965; Scalea a kol., 1986; Roshkow, 1990). List na roz
lúčku svedčí o samovražednom úmysle pádu, no nie vždy je na mieste 
prítomný. Percentuálne sa jeho nález pohybuje v rozmedzí 10 - 25 % prípa
dov a býva menej často nájdený pri samovražde skokom z výšky ako pri 
inom type samovraždy (Shaw a Hsu, 1998; Tiirk a Tsokos, 2004; Gill, 2005). 
Nález skrinky, stoličky alebo iného vyvýšeného podstavca pri okne predpo
klad samovražedného úmyslu len potvrdzuje. Vo väčšine prípadov si obeť 
pred skokom z výšky otvorí okno, avšak nie je výnimkou ani skok cez skle
nenú výplň zatvoreného okna (Gill, 2005). Vzdialenosť tela od úpätia budo
vy tiež môže poukazovať na úmysel pádu, avšak niektorí autori sa prikláňa
jú k tomu, že samovrah sa aktívne neodrazí pri páde, iba sa pasívne spustí 
a v tom prípade sa telo môže nachádzať bližšie k budove (Wischhusen a kol., 
2006). Užívatelia drog pod vplyvom psychoaktívnej látky môžu veriť, že sú 
schopní lietať a aktívne sa odrazia. Vzdialenosť tela od budovy bude v tomto 
prípade výraznejšia (Gill, 2005). Rovnako ľudia trpiaci psychózou môžu mať 
predstavu, že sa skokom "vyslobodzujú" (Tiirk a Tsokos, 2004). 

Anamnéza duševného ochorenia je často prítomná v prípadoch samovra
žedných skokov z výšky. Najčastejšie diagnózy sú depresia, schizofrénia, 
abúzus drog a porucha osobnosti. V mnohých prípadoch je prítomný pred
chádzajúci neúspešný pokus o samovraždu, častokrát iným mechanizmom 
ako skokom z výšky, či už v anamnéze obete alebo bezprostredne pred sko
kom (Chute, 1999). 
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Požitie psychoaktívnych látok je rizikovým faktorom a tieto môžu ovplyv
niť správanie človeka po psychickej aj fyzickej stránke. Etanol pôsobí na 
centrálny nervový systém (CNS) ako narkotikum. Mierne dávky vyvolávajú 
príjemné uvoľnenie, stúpanie sebavedomia, stratu zábran. Úroveň pozorno
sti a schopnosti sústredenia sa klesá, zhoršuje sa koordinácia motoriky 
(Balíková, 2004). Pri depresívnom účinku požitého etanolu pri jeho vyšších 
koncentráciách v CNS je možné uvažovať o eventualite priameho vplyvu 
etanolu na transfer mozgových prekurzorov a tým na správnu funkciu cen
tier emocionality v limbickom systéme a hypotalame (Krajčovič, 1998). Vo 
všeobecnosti sa považuje požitie alkoholu pri samovraždách za pomerne 
časté. V skutočnosti nález etanolu v krvi býva v prípade osôb páchajúcich 
samovraždu pozitívny priemerne len v 27 % prípadov (Scoian a kol., 2004; 
Comstok a kol., 2005). 

Najčastejším nálezom sú zvýšené koncentrácie benzodiazepínov a antide
presív (Gill, 2005). Požitie alkoholu v kombinácii s niektorými psychofarma
kami, napríklad benzodiazepínmi, môže mať navzájom potencujúci účinok. 
Benzodiazepíny pôsobia tlmivým účinkom. Medzi ich psychické nežiaduce 
účinky patrí suicidium, medzi somatické ataxia a závrat (Kriška a kol., 
2006). Častým nálezom je aj prítomnosť amfetamínov a metamfetamínov. 
Amfetamíny majú naopak psychostimulačný efekt na CNS a môžu mať až 
halucinogénne účinky. Ich vysoké dávky môžu u užívateľa spôsobiť exa
cerbáciu schizofrénie (Marek a kol., 2010). Koncentrácie požitých psycho
aktívnych látok - liekov, drog alebo etanolu takmer v žiadnom prípade ne
dosahujú hodnoty zistené v prípadoch smrteľných intoxikácií (Coman a kol., 
2000). 

Metodika 

Bola vykonaná retrospektívna analýza pitevných protokolov prípadov 
úmrtí pitvaných v rokoch 2005 - 2014 na Súdnolekárskom pracovisku Úra
du pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na Ú stave súdneho lekár
stva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním 
na úmrtia následkom skokov z výšky. Spádovou oblasťou uvedených pra
covísk je región Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja s poč
tom obyvateľov približne 1,18 milióna. Vo všetkých prípadoch bola vyko
naná pitva štandardnou metódou a doplňujúce laboratórne vyšetrenia vrá
tane toxikologickej analýzy so zameraním na zistenie prípadov samovrážd 
skokom z výšky a prítomnosti etanolu a iných psychoaktívnych látok v krvi. 
Ďalšími sledovanými parametrami boli pohlavie, vek, výskyt podľa rokov, 
mesiacov, dní v týždni a času skoku, výška pádu/skoku, anamnestické úda
je, vyšetrené okolnosti a zanechanie listu alebo správy na rozlúčku. 
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Výsledky 

V analyzovanom súbore bolo zistených 226 prípadov úmrtí následkom 
samovražedného skoku z výšky, čo predstavovalo viac ako 2 % všetkých pit
vaných prípadov na súdnolekárskych pracoviskách v Bratislave v rokoch 
2005 až 2014. V 62 % prípadov išlo o mužova v 38 % o ženy. Priemerný vek 
bol 49 rokov. Výška pádu bola zistená v 95 % prípadov, priemerne dosiahla 
20,5 metrov s minimom 3 a maximom 50 metrov. V sledovanom období bolo 
najviac samovrážd skokom z výšky spáchaných v roku 2010 (n=28). V tomto 
roku bol najvyšší aj pomer samovrážd k počtu úmrtí po páde z výšky -
76 %, v ostatné roky tento pomer kolísal od 55 % do 69 % (graf 1). 
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Graf 2 uvádza výskyt prípadov podľa jednotlivých mesiacov. Najviac prí
padov bolo zistených v mesiaci jún (n=28), najmenej v mesiaci február 
(n=10). 
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Graf 2. 
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Vo vzťahu ku dňom v týždni bolo najviac samovrážd skokom z výšky spá
chaných v pondelok - 17 % (n=39) prípadov. V ostatných dňoch sa počty 
prípadov pohybovali medzi 12 a 16 % (graf 3). 

Čas skutku bol zaznamenaný v 99 % prípadov. V 21 % prípadov spadal 
do časového intervalu 0:00 - 05:59 hod., v 32 % do časového intervalu 06:00 
- 11:59 hod., v 28 % do časového intervalu 12:00 - 17:59 hod a v 19 % do 
časového rozpätia 18:00 - 23:59 hod. (graf 4). 

Graf 4. 
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Prítomnosť etanolu v krvi bola zistená v 23 % prípadov (n=51) - v rozsa
hu koncentrácií od 0,21 do 3,36 g.kg-1 (promile), s priemernou hodnotou kon
centrácie v krvi 1,39 promile a mediánom 1,48 g.kg1 (graf 5). 

177 



J. ŠIDLO, P . OČKO, J. ŠIKUTA, M. ZDARILEK / SAMOVRAŽDY 
SKOKOM Z VÝŠKY 

Graf 5. 
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Toxikologickými analýzami bola v krvi zistená prítomnosť psycho
aktívnych látok iných ako etanol v 36 prípadoch (16 %) nasledovne: benzo
diazepíny v 10 prípadoch, amfetamíny/metamfetamíny v 8 prípadoch, anti
psychotiká v 7 prípadoch, v 6 prípadoch boli prítomné opiáty v 5 anti de
presíva, v 4 prípadoch iminostilbény, v 2 prípadoch extáza a v 2 antiepilep
tiká a v 1 prípade kanabinoidy. Z toho v 25 % (n=9) bolo súčasne zistené aj 
požitie etanolu (alkoholu) - priemerne s koncentráciou v krvi 1,16 g.kg1 

(medián 1,21 promile) (tab. 1). 
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Tabuľka 1. Prehľad zistených psychoaktívnych látok 
iných ako etanol a ich kombinácií 

Zistená látka Počet prípadov 

AMTIMAMT 5 

+ Etanol 1 

+ BZD, IM 1 

Benzodiazepíny 3 

+ Etanol 3 

+ AD, ET 1 

+AD,AE 1 

+AP 1 

Opiáty 3 

+ Etanol 2 

Antipsychotiká 3 

+ Etanol 1 

+ OPI 1 

+AE,AH 1 

Antidepresíva 3 

Iminostilbény 3 

Kanabinoidy 1 

Extáza -

+ Etanol 1 

+AMT/MAMT 1 

Legenda: AMT/MAMT - amfetamíny/metamfetamíny, BZD - benzodiazepíny, IM -
iminostilbény, AD - antidepresíva, ET- Etanol, AE - antiepileptiká, AP - antipsy
chotiká, AH - antihistaminiká, OPI - opiáty 
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List, resp. správa na rozlúčku boli zanechané v 8 % (n=19) prípadov, 
záznam o pokuse o samovraždu v minulosti bol zistený v 11 % (n=24) prípa
dov. Anamnéza psychiatrickej liečby bola prítomná v 32 % prípadov (n=72). 
Bližšie špecifikovaná diagnóza bola prítomná v 37 prípadoch (51 % lieče
ných pacientov), pričom u 15 pacientov bola uvedená diagnóza depresívnej 
poruchy, u 14 pacientov diagnóza schizofrénie, v ostatných bližšie špecifiko
vaných diagnózach bola prítomná bipolárna porucha, akútna psychóza, syn
dróm závislosti od psychoaktívnych látok iných ako etanol, či kombinované 
poruchy. Anamnéza onkologického ochorenia bola prítomná v 7 % (n=16) 
prípadov. 

Diskusia 

v literatúre sa opisuje vzájomná súvislosť medzi výškou pádu a úmyslom 
skoku z tejto výšky. Na základe literárnych údajov je možné konštatovať, že 
výška pádu v prípadoch samovrážd je vyššia ako u nehôd (Abrams a kol., 
2005). Výsledky našej analýzy korelujú s údajmi v literatúre. Priemerná 
výška pádu pri skokoch z výšky bola 20,5 metrov. Pri náhodných pádoch mi
mo pracoviska, resp. pracovných úrazoch sme v rámci inej štúdie zistili 
výšku pádu priemerne na úrovni 11, resp. 9,6 metrov (medián 7, resp. 7,5 
metrov) nad dopadovou podložkou. 

Väčšina prípadov smrteľných pádov z výšky je podľa literatúry na pod
klade samovražedného úmyslu (Tiirk a Tsokos, 2004). V sledovanom súbore 
sa tento predpoklad potvrdil. O samovraždu išlo v 63 % prípadov všetkých 
pitvaných úmrtí následkom pádu/skoku z výšky. 

Starší ľudia v kategórii nad 65 rokov sa podľa štúdií pokúšajú o samo
vraždu menej často ako mladšie vekové skupiny, zato sú ale v týchto poku
soch úspešnejší. Samovražda skokom z výšky je v porovnaní s inými samo
vraždami skôr ojedinelý spôsob ako ukončiť svoj život. Preferovaný ako me
tóda voľby je u osôb vo vyššom veku (Bennett a Collins, 2001). Vekový 
medián v skupine prípadov skoku z výšky bol 50 rokov, pričom vek nad 65 
rokov dosiahlo 25 % osôb páchajúcich samovraždu. Najstaršou osobou bol 92 
ročný muž. 

Samovraždy sú podľa literatúry páchané najmä večer a v noci (Tiirk 
a Tsokos, 2004). Tieto údaje sme v rámci našej štúdie nepotvrdili. Najviac 
samovrážd - 32 % bolo spáchaných v časovom intervale 06.00 - 11.59 hod. 
a vo väčšine prípadov - 60 % bol čas skoku udávaný v čase od 06:00 do 
17:59 hod. 

List na rozlúčku potvrdzuje samovražedný úmysel pádu, percentuálne sa 
jeho nález pohybuje v rozmedzí 10 - 25 % prípadov a býva menej často 
nájdený pri samovražde skokom z výšky ako pri inom type samovraždy. 
V sledovanom súbore skokov z výšky boli list alebo správa na rozlúčku za-
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nechané v 8 % prípadov, čo podporuje tvrdenie, že pri samovražde skokom 
z výšky je list zanechaný ojedinele (Shaw a Hsu, 1998; Tiirk a Tsokos, 2004; 
Gill, 2005). 

Pri samovraždách je podľa literatúry v mnohých prípadoch potvrdená 
anamnéza psychiatrického ochorenia. Najčastejšie psychiatrické diagnózy 
sú depresia, schizofrénia, abúzus drog a porucha osobnosti (Chute, 1999). 
V analyzovaných prípadoch skokov z výšky bol anamnestický údaj liečenia 
na psychiatrii a duševnej choroby takmer v 32 % prípadov, záznam o poku
se o samovraždu v minulosti bol prítomný v 11 % prípadov. Dve najčastejšie 
psychiatrické diagnózy korelujú s údajmi v literatúre, depresia bola prí
tomná v 41 % a schizofrénia v 38 % prípadov, pri ktorých bola psychiatrická 
diagnóza bližšie špecifikovaná. Jedným z najčastejších toxikologických nále
zov sú zvýšené koncentrácie benzodiazepínov a antidepresív (Gill, 2001). To
xikologické nálezy v sledovanom súbore čiastočne korelujú s literárnymi 
údajmi. Najčastejším nálezom bola prítomnosť benzodiazepínov, samotných 
alebo v kombinácii s inými látkami, spolu v 28 % pozitívnych prípadov, na 
druhom mieste boli prítomné amfetamíny a metamfetamíny v 21 % prípa
dov; antipsychotiká boli prítomné v 19 % prípadov, opiáty v 17 % a antide
presíva v 14 % prípadov. 

Vo všeobecnosti sa pri samovraždách považuje požitie alkoholu za po
merne časté (psychologický "booster efekt", dodanie si odvahy), v skutočnos
ti nález etanolu v krvi býva v prípade osôb páchajúcich samovraždu pozi
tívny priemerne len v 27 % prípadov (ScoIan a kol., 2004; Comstok a kol., 
2005). V rámci viacerých štúdií pádov z výšky bol etanol stanovený v 15 až 
35 % prípadov, s rovnakým podielom medzi náhodnými pádmi a samovraž
dami skokom z výšky (Chao a kol., 2000; Perret a kol., 2003; Tiirk a Tsokos, 
2004). V našom súbore samovražedných skokov z výšky bol etanol v krvi 
prítomný v 23 % prípadov (priemer 1,39 g.kg·1), z toho v 61 % prípadov bola 
hodnota etanolu nad 19.kg·1 (promile). 

Zistené koncentrácie požitých psychoaktívnych látok podľa literárnych 
údajov nedosahujú hodnoty udávané pri smrteľných intoxikáciách, či už ide 
o lieky, drogy alebo etanol (Coman a kol., 2000). V sledovanom súbore sa
movražedných skokov z výšky (n=226) bola koncentrácia etanolu v krvi vyš
šia ako 2,50 g.kg-1 prítomná len v 4 prípadoch, v žiadnom z prípadov nebola 
presiahnutá koncentrácia 4,00 g.kg-l, všeobecne udávaná ako hranica smr
teľnej otravy etanolom (Hirt a kol., 1999). Koncentrácie ostatných zistených 
psychoaktívnych látok nedosahovali letálnych hodnôt v žiadnom z prípadov. 
Benzodiazepíny pôsobia tlmivým účinkom a medzi ich psychické nežiaduce 
účinky patrí suicidium, medzi somatické ataxia a závrat (Kriška a kol., 
2006). Požitie alkoholu v kombinácii s niektorými psychofarmakami môže 
mať navzájom potencujúci účinok. Prítomnosť etanolu bola zistená v 25 % 
(n=9) prípadov s pozitívnym nálezom ďalších psychoaktívnych látok. Prie-
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merná koncentrácia v krvi bola 1,16 g.kgI, v 4 prípadoch išlo o kombináciu 
etanolu a benzodiazepínov, v ostatných prípadoch o kombináciu s opiátmi, 
amfetamínmilmetamfetamínmi, extázou a antipsychotikami. 

Záver 

Naša štúdia demonštrovala možné ovplyvnenie jedincov etanolom a iný
mi psychoaktívnymi látkami v čase skoku z výšky. Ich požitiu nie je u osôb 
páchajúcich samovraždu možné úplne zabrániť. V analyzovanom súbore sa 
potvrdilo, že ani pravidelná psychiatrická starostlivosť a liečba nedokážu 
samovražde vždy predchádzať. 

Vyhlásenie autorov o konflikte záujmov: Žiaden deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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