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Řidiči linkových autobusů od čtvrteční půlnoci stávkovali kvůli 
nízkým mzdám. Stávka vyhlášená jako celostátní nakonec ve větším rozsahu postihla 
pouze Jihomoravský a Olomoucký kraj. Na jihu Moravy nevyjely spoje na 67 z 225 
autobusových linkách, částečně jedou na 61 trasách. V ostatních krajích byli protesty 
pouze lokální.  
 

V České Lípě nevyjely žádné autobusy.  
 

• Do stávky se zapojila většina ze 160 zaměstnanců blanenského ČAD, na 
trasu vyjeli pouze tři řidi či z plánovaných 85 linek , které měly být v 
provozu.  

• V Jihomoravském kraji nejezdila část meziměstských spojů a MHD v 
některých okresních městech. V Brně řidiči nestávkovali. Řada cestujících 
zvolila místo autobusů vlak. Například na Vyškovsku stoupla obsazenost 
ranních spojů o 80 procent. 

• V České Líp ě, ráno nevyjely žádné autobusy 
• V Olomouckém kraji autobusy nejezdily na Šumpersku, Jesenicku, v 

Mohelnici a v Zábřehu. Provoz MHD v Šumperku i dálkové spoje dopravce 
částečně zajistil. Podle dopravce ráno nevyjelo 120 řidičů. Jsou neústupní a 
jasně řekli, že až do večera se autobusy nerozjedou.    
V ostatních částech kraje jezdí autobusy bez omezení. 

V ostatních krajích se řidiči do stávky zapojili spíše výjimečně. Na své trasy nakonec vyjeli i 
šoféři na Šluknovsku v Ústeckém kraji , kteří stávku zvažovali, stejně jako řidiči ČSAD Vsetín.  

Naše organizace se připojila ke STÁVCE ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ 
konané ve čtvrtek 6.4.2017  prostřednictvím naší samosprávné 
sekce: “zaměstnanci ČADu“ působící v Blansku.  
Zbytek sdružení zajistil našim stávkujícím členům morální, 
finanční i právní pomoc. 
 

Jsme hrdi, že naši členové umí vzít svůj osud do svých rukou a nespokojí se jen s 
mrmláním, negacemi a schováváním se za druhé. Či dokonce s hledáním důvodů, proč 
oni ne, tak jako mnohé jiné organizace, svými představiteli se velkohubě naparující na 
Sněmu OSD (hlasování o stávce 80 pro – 0 proti – 5 se zdrželo), aby pak tito lidé stáhli 
ocas a poslušně se za mrzký peníz na šichtu vydali... o kom a za koho rozhodovali…? 
Je škoda, že nemáme své sekce, či přidružené organizace k Odborové radě, po celé 
republice.  Mohlo to třeba vypadat úplně jinak…  Co není může ale být...  
Vy nespokojení se svými šéfy, nechcete se nad tím zamyslet?  

www.odborovarada.cz  


