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Za vysokohorské prostredie sme považovali oblasti Vysokých 
a  Belianských Tatier nad hranicou Tatranskej magistrály (s  jej 
premenlivou nadmorskou výškou 963 – 2037 metrov nad mo-
rom). Do štatistického súboru sme nezahrnuli úmrtia na upra-
vených lyžiarskych zjazdovkách, úmrtia v  tatranských obciach 
ani niekoľko zachytených prípadov samovrážd, hoci sa odohrali 
vo vysokohorskom teréne. Pri porovnávaní pitevných protoko-
lov archivovaných na našom pracovisku s údajmi o úmrtiach na 
stránke Horskej záchrannej služby sme taktiež zistili, že nie v kaž-
dom prípade násilného úmrtia v teréne bola v minulosti obhli-
adajúcim lekárom nariadená pitva. Vzhľadom na nedostupnosť 
všetkých hodnotených údajov, zvlášť u prípadov úmrtí zo skor-
ších rokov, celkové počty úmrtí (ich súčet) nemusia byť vo všet-
kých sledovaných parametroch rovnaké.

VÝSLEDKY

Prehľad jednotlivých počtov úmrtí v  rokoch 1991 – 2016 
uvádzame v  grafoch (Fig. č. 1 a  č. 2.) Najvyšší počet úmrtí bol 
zaznamenaný v  roku 1998 (20 úmrtí), najnižší v  roku 1994 (4 
úmrtia). V  prípade porovnania počtov úmrtí nemožno hovoriť 
o stúpajúcej ani klesajúcej tendencii, počty sa v niektorých ro-
koch rapídne líšia. Napriek veľkému počtu a  pohybu turistov 
zo zahraničia tvoria Slováci najpočetnejšiu skupinu zomrelých. 
Počty zomrelých podľa štátnej príslušnosti uvádzame  taktiež 
v grafe (Fig. č. 3).

Počty úmrtí v  rámci jednotlivých mesiacov v  roku zobrazu-
je  graf (Fig. č. 4). Väčší počet obetí v  Tatrách býva v  zimných 
mesiacoch (hoci pojem „zimný“ mesiac je vo vysokohorskom 

V našej práci sme sa zamerali na štatistický prehľad úmrtí vo 
vysokohorskom prostredí Vysokých a  Belianskych Tatier v  ro-
koch 1991 – 2016. Práca vznikla v súvislosti so vznikom pôvod-
ného Oddelenia súdneho lekárska nemocnice v  Poprade dňa 
01.03.1991, kde boli vykonávané pitvy zomrelých v  popísanej 
oblasti. Podobný štatistický súhrn bol vykonaný za prvých 10 
rokov existencie oddelenia (za roky 1991 - 2001), na tento súhrn 
sme nadviazali a doplnili niektoré chýbajúce údaje. Úmrtia sme 
hodnotili z viacerých hľadísk, ako bude ďalej uvedené v texte. 
Týmto prehľadom by sme chceli priblížiť odbornej i  laickej ve-
rejnosti charakter a možné príčiny stavov, ktoré viedli k popiso-
vaným úmrtiam. 

MATERIÁL A METODIKA

Výsledky danej práce sme dosiahli metódami popisnej štatis-
tiky. Podklady a informácie sme čerpali najmä z archivovaných 
pitevných protokolov pracoviska, pričom sme niektoré fakty 
overovali a porovnávali so záznamami na webovej stránke Hor-
skej záchrannej služby. Na tejto stránke sa nachádza zverejnený 
zoznam evidovaných zomrelých, ktorý obsahuje meno, vek, by-
dlisko a miesto úmrtia vo vysokohorskom teréne (ak sú známe). 
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SÚHRN
Autori v publikácii popisujú štatistický súbor pitvaných na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom pracovisku ÚDZS v Poprade, ktorí zomreli vo vyso-
kohorskom prostredí Vysokých a Belianskych Tatier za posledných 25 rokov, teda od vzniku Oddelenia súdneho lekárstva v Poprade v roku 1991 až doteraz. 
V súbore sú rozoberané príčiny a mechanizmy úmrtí a ich príčinné súvislosti. Autori zároveň približujú systém spolupráce pracoviska so záchrannými zložkami 
a Policajným zborom SR, pôsobiacimi na území Vysokých a Belianskych Tatier.

Kľúčové slová: Tatry – úmrtia – príčiny – mechanizmy – prehliadky

Deaths of people in the mountainous territory of High Tatras

Authors Poprad, since the establishment of the Department of Forensic Medicine in Poprad in 1991 up to now. As mountainous environment is considered 
an area above the border of Tatranská magistrálna (a tourist footpath which leads across the High Tatras and partially Western Tatras). The file discusses the 
causes and mechanisms of death and their causal relationships, shows the nationality, age, gender or place of death of deceased people, amounts of deaths in 
the months of year and also in the days of week. Some results are shown in the graphs, the percentage results are described in a text. Valuable and complete  
results were reached only in cases with describe statistically a group of people who died in the mountainous environment of the High and Belianske Tatras for 
the last 25 years and who were dissected on the Department of Forensic Medicine in complete documentation (and also after autopsy, not every case of death 
was autopsied). At the same time, the authors describe the system of cooperation between the Department of Forensic medicine and Pathological Anatomy of 
Health care surveillance Poprad with Mountain rescue components and the Police force of Slovak Republic, operating in the territory of the High and Belianske 
Tatras. These components help us to gain information about the case, which are not usually known during the first inspection of dead body in a mortuary or at 
the moment of an autopsy (hikers and climbers are often alone in the mountains, so their accidents are without witnesses). 
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