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přepis pro případ smazání článku: 

 

Ten snímek zvěčnil jeden z nejzlověstnějších pohledů, jaké se vůbec člověku mohou z 

bezprostřední blízkosti naskytnout – hořící muniční sklad číslo 16 ve Vrběticích, v němž v tu 

chvíli leželo na 60 tun trhavin. Dvoje pancéřové dveře na obou stranách otevřené, zbrojíři, 

kteří předtím uvnitř pracovali, nejsou k nalezení. Žádný masivní požár, jen tmavý dým a 

několik žhavých kousků neznámé hmoty na trávě. 

Hořící areál ve VrběticíchFotogalerie6 

Hořící areál ve Vrběticích | foto:  

 

 
Zhruba o 20 minut později ovšem nastala masivní exploze, která betonovou budovu 

rozmetala po okolí. Zbyla jen část obvodových zdí a třímetrový kráter. Bylo 16. října 2014 a 

začala tak kauza, kterou se dodnes – ani po 1 295 dnech – nepodařilo policistům z Národní 

centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) objasnit. I proto, že o měsíc a půl později 

vyletěl do povětří druhý, přes kilometr vzdálený muničák. 

 

MF DNES ovšem nyní získala unikátní záběry, které zachycují poslední okamžiky před 

explozí prvního skladu ze vzdálenosti jen několika málo desítek metrů. Záběry až dosud 

policisté tajili. MF DNES je získala ze dvou zdrojů. 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-exploze-foto-plameny.A180504_142418_domaci_kafi


Fotografie pocházejí z kamery jednoho z vozidel hasičů, kteří na místo dorazili těsně 

před výbuchem, aniž by kvůli nedokonalostem v dokumentaci tušili, do jakého 

nebezpečí jedou. Když jim riziko došlo, stáhli se. A opravdu na poslední chvíli. 
 

„Mohu potvrdit, že fotografie byla pořízena profesionálními hasiči Hasičského záchranného 

sboru Zlínského kraje,“ uvedla mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková a se zbytkem 

odkázala na policii. 

 

Že je na snímku skutečně sklad číslo 16, potvrdila i firma Imex Group, která uvnitř měla 

uskladněny své zbraně. Snímky i videozáznam podle několika zdrojů MF DNES nyní kolují 

mezi pyrotechniky a soudními znalci. 

 

Oficiálně se k nim nikdo z nich příliš vyjadřovat nechce. Mimo záznam ale mluví o tom, že 

snímek jen zvyšuje pochyby o tom, jak mohl sklad bez úmyslné sabotáže vyletět do povětří. 

Dle oficiálních soupisů totiž uvnitř nebylo nic, co mohlo hořet a vytvořit dostatečnou teplotu 

k explozi jinak proti samovolnému výbuchu odolné munice. 

 

21. září 2017 

Pyrotechnik popisuje vybuchlou munici ve Vrběticích | (1:44) | video: iDNES.cz 

Co dělali zbrojíři 

Budova byla rozdělena přepážkami na tři části. Na fotografii ale plameny šlehají pouze ze 

středové části. MF DNES zjišťovala, co v této části haly bylo. „Ve středové sekci B byly 

uskladněny letecké motory bez náplní a několik beden dělostřelecké munice ráže 152 mm 

standardního provedení. Znalec nepochybně potvrdí, že tato munice se nemůže sama od sebe 

vznítit ani zahořet. Zbývající uložený materiál byl nehořlavý,“ konstatoval Radek Ondruš, 

zástupce firmy Imex, která sklad měla pronajatý. 

 

Dokořán byly pancéřové dveře nejen na začátku, ale i na konci budovy. Ze snímku je patrné, 

že před vraty sekce A leží rozžhavený kus neznámé hmoty. Několik centimetrových kousků je 

pak rozházených po trávníku před skladem. Z otvorů prvního oddílu se navíc valí hustý dým. 

I v něm byla podle Imexu dělostřelecká a protipěchotní munice v dřevěných bednách 

naimpregnovaných nehořlavou látkou. 

 

V době exploze ve skladu byli dva zkušení zbrojíři. Vozidlo, které nechali stát u budovy, 

výbuch odhodil a proměnil v těžko rozpoznatelnou hromadu šrotu. 

 

Muži už ve chvíli pořízení fotografie s největší pravděpodobností nebyli schopni budovu 

opustit a uniknout tak vlastní smrti, i když předtím otevřeli oboje vrata. Podle Imexu s municí 

neměli na místě jakkoliv manipulovat. Ale pouze ji zkontrolovat a připravit k expedici. 

 

Imex se přitom ohrazuje i proti tomu, že by za podivným výbuchem mohl stát pojišťovací 

podvod. Dušuje se, že munice uvnitř skladu byla prodaná a navíc nebyla pojištěná, takže 

výbuch způsobil Imexu nemalou finanční ztrátu. 

 

Jak k explozi došlo, po třech a půl letech stále nevědí ani policisté. NCOZ v záležitosti 

odkazuje na zlínskou pobočku krajského státního zastupitelství v Brně. „Prověřování stále 

probíhá. Více informací k tomu v tuto chvíli poskytnout nemůžeme. Bylo by to věštění z 

křišťálové koule. Místo výbuchu je velice rozsáhlé a stále se ohledává po jednotlivých 

sektorech,“ uvedl státní zástupce Leo Foltýn. 

 



Ten přitom až k soudu dotáhl případ pěti lidí a dvou zbrojařských firem, které podle policie ve 

Vrběticích skladovaly zakázané miny, které se našly při inspekcích skladů po výbuchu. Soud 

ale kauzu smetl jako nesmyslnou. 

 

Jediná vrbětická kauza, kterou se tak zatím policii daří šetřit, je případ mužů, kteří do policií 

údajně přísně střeženého areálu po výbuchu vloni chodili sbírat samopaly rozmetané z 

druhého vybuchlého skladu. Nakonec se objevili na fotopastech. Recidivisty podle zdrojů MF 

DNES policisté nedávno vyslýchali. A minimálně jeden z nich jim záležitost usnadnil. Sám se 

přiznal. A dokonce vyprávěl, jak se z areálu pokoušel odtáhnout i elektrocentrálu. Byla prý 

ale příliš těžká. 

 
Vybuchlý první sklad č.16 ve Vrběticích z pohledu hasičů, kteří na místo přijeli 20 minut před 

výbuchem, který budovu totálně zdemoloval. Takhle vypadá odstřel budovy zkušeným 

agentem-pyrotechnikem z Ruska? Z této fotografie je evidentní, že požár předcházející totální 

detonaci má cca 4 ohniska podle sloupců z dýmu (označeny šipkou A.) Z hořících míst na 

komunikaci před skladem (označeno šipkou D) a hořícího něčeho ( označeno C) u otevřených 

vrat je evidentní, že buď došlo k zapálení něčeho kapalného a hořlavého před skladem s 

municí (kdo by to zapaloval u munice, že?), anebo se jedná o hořící části, které z budovy 

mohly vylétnout po částečné detonaci. Následně vypukl požár ve skladu. Vzhledem k tomu, 

že jak uváděl majitel skladu, munice ve skladu byla uložena v nehořlavých impregnovaných 

bednách, tak asi založený požár špatně hořel, proto byl nutný přístup vzduch. A co muž pod 

šipkou B, který v pokleku skloněn asi otevírá vrata (asi odjišťuje spodní zarážku vrat).Pokud 

to zrovna není jeden ze zemřelých zaměstnanců skladu. Nechci spekulovat, ale muž pod 

šipkou B má na hlavě černou přilbu a černou asi neprůstřelnou vestu, kanady a asi černou 

kombinézu, možná mikinu s šedými rukávy a nápadně oblečením připomíná pyrotechnika. 

Toho muže ve vratech ten člověk, co pořídil tuto fotku před výbuchem, musel přeci vidět? 



Fotograf z hasičského auta neviděl na 15 m muže jak otvírá vrata? Byl to pyrotechnik, nebo 

hasič, který do skladu vběhl na kontrolu? 

 

Zvětšený výřez muže ve vratech: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Co třeba takhle, místo šedých kalhot čerňáky: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
zde hasič s přilbou,čerňáky a neprůstřelnou vestou ve Vrběticích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je zajímavé, že se mi podařilo najít na internetu další snímek tohoto hořícího muničního 

skladu foceného přímo z "hasičského" vozidla přes sklo. Tady ještě není muž ve vratech. 

Otázka zní, kolik času měl fotograf, když mohl fotit přes sklo i se staženým okénkem, 

popř.mimo auto. Kdo byl ten záhadný muž ve vratech, když o něm údajní hasiči, kteří pořídili 

tyto fotky, vůbec nikde nehovoří. Proč ho neodvezli z tak nebezpečného místa? Byli to 

opravdu hasiči? Poznáte z odrazu ve skle, co je to za vybavení na vozidle a komu skutečně 

patřilo? Vypadá to jako 2 ocelové hadice? Dokonce je zde pouze zatím jedno ohnisko požáru. 

Zapalují se v tuto chvíli ostatní 2-3 ohniska požáru? A co ta bílá barva dveří u těsnění okna  

vpravo dole na fotce – takhle to mají červená hasičská auta? 

 

 

 
 

 

 

Ruské agenty odhalily kamery. 
Munice měla explodovat až v 
Bulharsku 
18.4.2021 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-vyhosteni-diplomate-agenti-smrt-

munice.A210418_092202_zahranicni_baky 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-vyhosteni-diplomate-agenti-smrt-munice.A210418_092202_zahranicni_baky
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-vyhosteni-diplomate-agenti-smrt-munice.A210418_092202_zahranicni_baky


Takže ruské agenty ve Vrběticích podle Hamáčka odhalily kamery, které tam ještě nebyly 

nainstalovány.Hmmm. Viz další článek.  

Dva ruské agenty, kteří se den před výbuchem pohybovali v muničním 
skladu ve Vrběticích, pomohly rozpoznat kamery. 
 

Vojáci opustí muniční sklady ve 

Vrběticích. Nahradí je kamery a 

plot 
25.1.2016 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1670080-vojaci-opusti-municni-sklady-ve-vrbeticich-

nahradi-je-kamery-a-plot 

Článek o tom, jak jsou kamery instalovány až po výbuších skladů. 

 

Jeli jsme hasit trávu. 
Nedošlo nám, co 
hrozilo, vzpomíná hasič 
na zásah ve Vrběticích 
19.4.2021 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jeli-jsme-hasit-travu-nedoslo-nam-co-hrozilo-vzpomina-

hasic/r~9c6141b6a0f411ebb2f60cc47ab5f122/? 

 

 Tento článek si přečtěte velmi pozorně. Je to výpověď hasiče z Vrbětic, který zasahoval 

přímo na místě požáru skladu č.16 a byl na místě mezi prvníma. 

 

Dovolím si z článku část citovat ze zprávy hasičů o dění ve Vrběticích: 

 

„Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést 
průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka 
také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před 
výbuchem. Další dvě jednotky HZS ZLK Valašské Klobouky, 
přijíždějící z jižní strany, zastavily přibližně 250 a 500 metrů od 
místa požáru, kde byly kryty terénem. Velení zásahu převzal velitel 
stanice Valašské Klobouky, nadpor. Jiří Ovesný.“ 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1670080-vojaci-opusti-municni-sklady-ve-vrbeticich-nahradi-je-kamery-a-plot
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1670080-vojaci-opusti-municni-sklady-ve-vrbeticich-nahradi-je-kamery-a-plot
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jeli-jsme-hasit-travu-nedoslo-nam-co-hrozilo-vzpomina-hasic/r~9c6141b6a0f411ebb2f60cc47ab5f122/?
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jeli-jsme-hasit-travu-nedoslo-nam-co-hrozilo-vzpomina-hasic/r~9c6141b6a0f411ebb2f60cc47ab5f122/?


 
Z hasičského záznamu po události je zřejmé, že nikdo z hasičů v budově skladu č.16  

nebyl!!! Otázka zní, od koho jsou fotografie začínajícího požáru skladu č.16 a kdo je ten 

muž vypadající jako pyrotechnik ve vratech skladu? Kdo ve skutečnosti pořídil ty dvě 

fotografie hořícího skladu? 

 

A poslední otázka: 

 

KDO TEN SKLAD SKUTEČNĚ ZAPÁLIL? 

 

19.4.2021 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-zabezpeceni-plot-imex-group-vybuch-

2014_2104190500_bar 

článek o zabezpečení areálu. Když pohledáte fotografie na internetu z roku 2014 o muničním 

skladu Vrbětice, tak zjistíte, že ani na vstupu do areálu žádná kamera není. Pouze světlo 

na sloupu. 

 
 

Z článku z 18.4.2021 

Ruské agenty odhalily kamery. Munice měla explodovat až v Bulharsku 

Policie tehdy uvedla, že oba muži přiletěli do Česka 13. října 2014 
pravidelnou linkou Aeroflotu z Moskvy. Území země opustili 16. října, kdy 
odjeli do Rakouska a odtud odletěli zpět do Moskvy. Právě v den jejich 
odletu nastal první výbuch ve Vrběticích. 
 
Co to je za další lež? 20 minut sklad hoří požárem, poté vybuchne a 
agenti z Ruska v té době opouští letecky Rakousko do Moskvy?  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-zabezpeceni-plot-imex-group-vybuch-2014_2104190500_bar
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-zabezpeceni-plot-imex-group-vybuch-2014_2104190500_bar


 
Tady je snímek muničního skladu. 
 
 
Otázek je více jak odpovědí. Proto chceme jasné důkazy, kdo stojí za 
odpálením Vrbětic!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teď k rozboru tohoto snímku: 
 

 
 
Jak jsem jíž výše uvedl, nemyslím si, že se jedná o hasičské auto. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná 

o vozidlo VW Crafter nebo LT bílé barvy a asi v policejní verzi. A jedná se o odraz pravého sloupku 

pravých středových posuvných dveří, pravděpodobně se zachycenou částí speciálního vnitřního 

vybavení vozidla.  Níže vozidla VW policie ve Vrběticích. 

A – odraz 2 ocelových hadic 

B – středový sloupek  pravých 

středových posuvných dveří  

bílé barvy vozidla VW Crafter 

(asi policie-pyrotechnici) 

 

 

 



 

VW Crafter – vozidlo policie pyrotechnici ve Vrběticích 

 

Tato část vozidla VW Crafter se odráží ve skle pravých předních dveří 



 

 

Pyrotechnici ve Vrběticích a Volkswagen. 

Co z toho vyplývá? Zjistili jsme vozidlo VW asi policie - pyrotechniků u muničního skladu 

č.16 ve Vrběticích, kteří jsou na místě požáru skladu jako první hned po oznámení!!! Kdo to 

oznámil??? K oznámení na požár jako první vyjíždí policejní pyrotechnici??? Pořizují 

fotodokumentaci požáru jako první a tyto je médiím podstrčí  jako fotografie od hasičů!!! 

Jeden z pyrotechniků se nachází u vrat, které otvírá, přičemž nikde není uvedeno, že by u 

budovy byli první pyrotechnici, kteří dokonce jsou ve vnitřních prostorách skladu. Co se 

nám tady kdo snaží namluvit o ruských agentech? Fotka s odrazem ve skle pravých 

předních dveří VW a hořícího skladu byla pořízena asi jako první. Je zde zřetelné jedno 

ohnisko požáru. Na druhé fotce hořícího skladu, již ne přes sklo dveří vozidla, je zachycen 

ve vratech klečící pyrotechnik a již je oheň rozšířen na 3 další ohniska. Co si o tom všem 

mám myslet? Kde jsou hasiči, kteří tam měli být první? Je to akce pyrotechniků? Měli 

tehdy cvičení a teď se to hodí proti Rusku?? 


