
Firmy dostaly výpovědi z vybuchlého 
vrbětického areálu, jak slíbil ministr 

  

Firmy, které sídlily v bývalém muničním skladu ve Vrběticích, dostaly výpovědi. Platí 
k letošnímu 31. prosinci a týkají se i společnosti Eruca Technologies, která 
přeměňuje prošlé raketové palivo na chloristan amonný.  

Zvětšit fotografii 
Pyrotechnici prohledávají okolí vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích. | 
foto: Policie ČR  
Firma ale nadále využívá objekty v hospodářské části muničního skladu včetně 
recyklačního závodu, kde funguje v režimu omezeného provozu podle pokynů 
velitele zásahu.  

„Pokud jsem byl informován od ministra obrany, tento provoz by měl skončit s 
koncem roku 2017,“ uvedl pro ČTK poslanec Ludvík Hovorka, jenž ministra 
interpeloval. 

Podle ministra obrany Martina Stropnického se do budoucna nepočítá s využitím 
bývalých muničních skladišť k pronájmu subjektům, které by v místě skladovaly 
zbraně, munici, výbušniny nebo jiný nebezpečný materiál. Plní tak slib, který dal 
lidem ve Vrběticích a okolních obcích po předloňských výbuších. 

Objekty v hospodářské části muničního skladu zatím v nájmu zůstanou, vláda ale 
rozhodla o tom, že skončí i společnost Eruca Technologies, která v nich má provoz. 
Podle Stropnického tam však neskladuje žádný nebezpečný materiál.  

Její činnost spočívá v rozložení hořlavé látky, nikoli výbušniny, na další chemické 
látky hojně používané v různých průmyslových odvětvích.  

Stropnický letos v dubnu ve Sněmovně uvedl, že tuhé raketové palivo firma vozí z 
Ratají u Kroměříže a produkt jde potom na Ostravsko. 
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Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. 
prosince. Zásah záchranného systému zde potrvá nejméně do poloviny příštího roku. 
Oba předloni vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním 
výbuchu zemřeli dva lidé. 

Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Na ostraze skladů se do 
začátku letošního února podílela armáda, nyní je střeží policie a Vojenské lesy a 
statky. Z areálu odjelo 547 kamionů se zbrojním materiálem, poslední loni před 
Vánocemi.  

Zdroj: http://zlin.idnes.cz/vojensky-technicky-ustav-vypovedel-smlouvy-najemcum-ve-vrbeticich-11s-/zlin-
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