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Billboardy zabíjejí, ale nikdo za nic nemůže 

Praha, 30. prosinec 2010 – Ročně se u nás stane přibližně 20 000 nehod, při kterých se 
vozidlo střetne s pevnou překážkou. Tímto způsobem umírá více než 200 lidí ročně. Z toho 
přibližně 10 lidí umře při srážce s billboardem. Přesto za povolení nebezpečných billboardů 
nebyl doposud nikdo odsouzen.  

Letos v lednu na hlavním tahu z Chrudimi do Pardubic(1) dostala řidička malého Clia smyk. 
Následně narazila řidička do ocelové traverzy billboardu. Srážka s ocelovou traverzou billboardu 
malý Renault zdemolovala.  Nezisková organizace Acta non verba(2)  vyzvala příslušné úředníky, 
aby billboard odstranili, a protože úřady s odstraněním stále otáleli, podala na ně v květnu ANV  
trestní oznámení pro obecné ohrožení. V prosinci, po půl roce vyšetřování Pardubická policie 
případ odložila(3) . Nic se nestalo a nikdo za nic nemůže, jedině snad řidička malého Clia, která se 
podle policie smykem dopustila protiprávního jednání. ANV se však nechce vzdát. Proti odložení 
spisu Pardubickou policií podala stížnost. Tato stížnost má odkladný účinek. 

ANV podala v tomto roce čtyři trestní oznámení pro obecné ohrožení způsobené billboardy. Jeden 
billboard byl odstraněn, ale nikomu nebylo vzneseno obvinění, natož, aby byl někdo odsouzen.  
Dokonce ani v případě kdy billboard zabíjel. V listopadu 2008, u Rokycan na 57. kilometru D5, 
směrem na Prahu uhýbal Ford Focus rychlejšímu Renaultu. Přitom dostal smyk a vyletěl ze silnice 
přímo do billboardu. Řidič zemřel při převozu do nemocnice.(4) Billboard je dokonce dodnes na 
svém místě a nikdo nebyl ani obviněn, přestože ANV podala trestní oznámení už v srpnu. 

Ředitel společnosti ANV Vojtěch Razima to komentuje: „Deset mrtvých ročně a nikdo za nic 
nemůže? Nikdo nesedí a dokonce ani nikdo nejde před soud? To je absurdní situace. Každý 
billboard někdo povolil nebo někdo má ze zákona povinnost jej odstranit. Zákon dává úředníkům k 
odstranění billboardu i naprosto reálnou a rychlou cestu. Ale proč by úředníci měli dodržovat 
zákony? Policie vše zamete pod koberec a nakonec se dozvíme, že za vše může řidič, který se 
nedostatečně věnuje řízení. Řidič autobusu, který si dá před jízdou dvě piva a způsobí nehodu, 
bude odsouzen pro obecné ohrožení. Po právu. Stejně tak by měli být odsouzeni úředníci. Už 
jsme donutili Ředitelství silnic a dálnic k výpovědi řady smluv o billboardech a nevzdáme ani tuhle 
kauzu“.  

 
Další informace:  

http:// http://www.kverulant.org/kocourkov.html 
 
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.  
Mobil: 602 547 235  
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
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Poznámky pro editory: 

1. Fotografie Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje z  3. ledna 2010 

 

  

 

2. Společnost Acta non verba si klade za cíl hájit zájmy daňových poplatníků, vyvolávat tlak 
veřejnosti proti špatnému fungování státní správy a dosahovat tak konkrétních, pozitivních 
změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ To 
je i motto společnosti. ANV si získala široký zájem veřejnosti především zveřejnění seznamu 
špatných pumpařů legálně získaného od České obchodní inspekce a bojem proti billboardům. 
Internetové stránky jsou na adrese www.actanonverba.cz . 
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3. Citace z usnesení o odložení  
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4. Fotografie z nehody jsou k dispozici na adrese: 
http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_ice&Itemid=33&mode=0&catid=248&PageNo=1&i
mgid=4057  Ukázka: 

 

http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_ice&Itemid=33&mode=0&catid=248&PageNo=1&imgid=4057
http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_ice&Itemid=33&mode=0&catid=248&PageNo=1&imgid=4057

