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Co dělat při nálezu nevybuchlé munice 
 
V Kraji Vysočina stále dochází k nálezům nevybuchlé munice. Od začátku letošního roku do 
začátku května vyjížděli policejní pyrotechnici v našem kraji již k osmadvaceti nálezům munice. Je 
to o šestnáct více výjezdů než za stejné období v loňském roce. Munice pochází zejména z období 
druhé světové války. Výjimečné však nejsou ani nálezy munice z období první světové války nebo 
z meziválečného období. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém 
stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné 
se časem stanou maximálně citlivými na vnější podněty. Při jakékoliv neodborné manipulaci 
s municí může dojít k její aktivaci.   
 
Pokud kdekoli – ať již při výkopových pracích, při úklidu ve starých objektech nebo na procházce v 
lese – naleznete podezřelé předměty a budete mít byť jen stín podezření, že by se mohlo jednat o 
munici, či její součásti, dodržujte důsledně následující pokyny: 
  
1. PŘERUŠTE VEŠKERÉ PRÁCE! 
   
2. S PŘEDMĚTEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK NEMANIPULUJTE A VŮBEC SE HO 
NEDOTÝKEJTE! 
   
3. OKAMŽITĚ PŘIVOLEJTE POLICII ČR! 
 
4. PODLE MOŽNOSTÍ A OKOLNOSTÍ DO PŘÍJEZDU POLICIE ZAJISTĚTE, ABY SE K 
PŘEDMĚTU NEPŘIBLÍŽILA JINÁ OSOBA! 
 
Za žádných okolností se neobávejte nález munice ohlásit. Činíte tak v dobré víře a ve snaze 
zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě 
zkonstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat. Je lépe, pokud policisté vyjedou 
stokrát kvůli prověření předmětu připomínajícího munici, než aby vyjížděli až následně k ohledání 
místa činu po výbuchu. 
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