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Dne 30.9.2010 kolem 14:20 vstupuje do obchodního
domu PRIOR v Krnově ozbrojený muž a požaduje

po obsluze směnárny vydání „všech“ peněz. Muž je
ozbrojený pistolí a granátem.

Mladé ženě za přepážkou směnárny předkládá
papírový sáček s písemnou výhrůžkou a pokyny.
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Nečekaně dochází k pokusu o zadržení muže
ostrahou objektu, současně mu granát, kterým
hrozí, z ruky vyráží jedna z prodavaček. Tento
granát naštěstí nevybuchuje. Muž ale zahajuje

střelbu ve vestibulu obchodního domu.
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Na místo přijíždí  hlídka PČR. Útočník je povalen
na zem jedním z přítomných mužů a pevně svírán

v poloze na břiše.  Pod svým tělem přesto stačí
vytáhnout pojistku druhého výbušného systému. V

době, kdy se mu policisté snaží ruce z pod těla
vyprostit a nasadit mu pouta, vybuchuje pod tělem

ležícího agresora odjištěný výbušný systém.

Při explozi je usmrcen útočník , zraněni jsou 4
zasahující policisté  a 2 přítomné civilní osoby.

Na místo přijíždí  hlídka PČR. Útočník je povalen
na zem jedním z přítomných mužů a pevně svírán

v poloze na břiše.  Pod svým tělem přesto stačí
vytáhnout pojistku druhého výbušného systému. V

době, kdy se mu policisté snaží ruce z pod těla
vyprostit a nasadit mu pouta, vybuchuje pod tělem

ležícího agresora odjištěný výbušný systém.

Při explozi je usmrcen útočník , zraněni jsou 4
zasahující policisté  a 2 přítomné civilní osoby.



SMĚNÁRNASPODNÍ
PRÁDLO

PRODEJNA KNIH

10

13,5 m

část kosti, tkáň

větší kusy
měkkých

tkání 10

PŘED VÝBUCHEMPŘED VÝBUCHEMPŘED VÝBUCHEMPŘED VÝBUCHEMPO VÝBUCHUPO VÝBUCHUPO VÝBUCHUPO VÝBUCHU

policista R. Z. – klečí, drží pravou ruku a zaléhává
policista M. F. – klečí a drží hlavu
policista R. V. – drží levou ruku
občan D. P. – drží levou ruku
občan V. S. – stojí zády u Hrušky (v zákrytu)
policista V. R. – stojí bokem k epicentru u východu
prodavač M. M. – stojí nejblíže (v zákrytu)
prodavačka A. M. – odchází ke směnárně (v zákrytu)
ostraha J. L. – stojí pravým bokem k epicentru
směnárnice V. H. – ve směnárně
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Poznámka
• absorpce exploze tělem

pachatele
• usměrnění tlakové vlny tělem

pachatele
• poloha neporaněných osob v

zákrytu za poškozenými











Poranění pachatele:
• poranění byla způsobena při explozi – epicentrum

výbuchu před tělem na rozhraní hrudníku a břicha
• rozsah poranění rukou – explodující předmět

držen v pravé ruce, levá ruka v těsné blízkosti
epicentra



Účastníci incidentu – šlo o celkem 10 osob:
• osoby se nacházely mezi epicentrem

výbuchu a prostorem zahrnujícím rádius s
poloměrem 13,5 m

• poraněných 6 osob
• v bezprostřední blízkosti epicentra 4 osoby
• nejbližší nezraněná osoba necelé 3 m od

epicentra
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Výzbroj pachatele:

• Legálně držená pistole ČZ vzor 45
• Obranný vojenský granát F1 s odjištěnou

pojistkou.
• Cvičný granát RG-5.
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Výzbroj pachatele:

• Pozemní světlo PS 25 – jedná se o světelný
signální prostředek k denní a noční signalizaci.
Plamen PS 25 je vysoký asi 0,5 metru a teplota
hoření přesahuje 2000 stupňů celsia.



Závěr :
Pozor na ohledání mrtvého tam, kde je podezření

z použití jakékoliv výbušniny. K  samotnému
úkonu ohledání přistupujte až po prohlédnutí těla
a bezprostředního okolí pyrotechniky PČR!!!  Pod

tělem zemřelého se může nacházet další
výbušný systém, který by mohl explodovat.
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Ústupový prostředek pachatele.



Děkujeme za pozornost.

2011

Děkujeme za pozornost.

2011


