
Veronika
Zelenková

Ženy ve vedoucích pozicích

10:30 - 12:00



Představení

• Pocházím z těžebního regionu
• Absolvent VŠB-TUO – Hornické inženýrství
• Sedm let v oboru
• Šest let ve funkci vedoucího lomu 
• Kvalifikace – závodní lomu
• Dva provozy – kamenolomy (těžba, úprava a 

expedice kameniva)

• Vdaná, dvě děti
• Ve volném čase relaxuji s rodinou, cestuji, 

rekreačně sportuji a objíždím hudební festivaly



Cesta k řemeslu

• Přes studium hudby a obchodu, nakonec 
studium na Vysoké škole báňské

• Přestože na Vysoké škole mne víc 
zajímalo hlubinné dobývání a stará důlní 
díla, můj pohled na věc změnil inzerát 
stabilní stavební firmy, do které jsem 
nakonec nastoupila jako mistr do výroby

• Zde bych chtěla vyzdvihnout, že nad 
mým příchodem (ženy) na pohovor se 
nikdo nepozastavil. Naopak jsem se cítila 
velmi dobře a byla to pro mě velmi 
pozitivní zkušenost



Moje začátky v lomu
• Nebylo to vůbec jednoduché

• Musela jsem skloubit úctu ke starším 
a zkušeným, a zároveň je vést – tedy 
poměřit svojí odolnost s chlapy a o 
generace staršími 

• Při mojí cestě na vyšší pozici mě 
právě tito chlapi přesvědčili, že to 
mám zkusit, a dali mi tím najevo, že si 
mě váží a chtějí se mnou dále 
pracovat

…a takhle jsem byla malinká



Moje začátky v lomu

• Můj první den v práci začal výměnou 
sít na třídičích – v pozici ležícího 
střelce 

• Dnes jsem opravdu ráda za rok a půl 
zkušeností v ostrém provozu, díky 
tomu se mi dnes lépe plánuje a 
rozhoduje

Horní Tašovice – můj mazlík 



Vedoucí lomu

Hlavní náplň
• Proces od povolení „těžby“ až po kvalitní výrobek • Zajištění bezpečného provozu všech procesů• Zajištění vhodného pracovního prostředí 

Plány

Pracovní prostředí + 
bezpečnost

Životní prostředí

Technologie



Provozovny

Lom Horní Tašovice Lom Děpoltovice



Žena jako vedoucí

• V dnešní době v ostatních 
oborech žádná výjimka

• V mém oboru obrovská, takže 
začátky těžké – získat si své lidi, 
vybudovat si kolektiv, prosadit se

• Dnes si nemohu stěžovat a 
naopak v tom vidím velkou 
výhodu

Jak to vidím já
• Žena v našem oboru dokáže 

zjemnit mnohdy velmi drsné 
prostředí

• Dokáže si získat respekt a úctu svojí 

vytrvalostí 
• Když už je v našem oboru jako 

vedoucí pracovník musí se o to 
zasloužit – nedostane to zadarmo 



Na čem si zakládám

• Optimismus

• Komunikace

• Týmová práce

• Dobré vztahy



Moji lidé

• Kvalitní lidé – bez nich to nejde – jak ženy tak muži• Důchodci – bez nich to také nejde 

• Jak říkám já, když chceš pracovat v našem krásném, 

dynamickém a mnohdy náročném provozu:

BUĎ TO MILUJEŠ A DĚLÁŠ TO S 

LÁSKOU, NEBO TO NEMŮŽEŠ DĚLAT.



Moji lidé

Kluci jenom čumí, jak to holky umí



thank you / 
děkuji



Martina
Veselá

Ženy ve vedoucích pozicích

11:00 - 13:00



Obsah

Můj příběh a moje cesta
● Kdo je Martina Veselá?
● Moje cesta světem stavařiny

Role žen ve stavařině
● Moje práce
● Dopravní stavby a ženy
● Ženy v rolích šéfů a proč ne

A co dál?



Můj příběh a moje cesta

Kdo je Martina 

Veselá?
Narodila jsem se v minulém 
století a to už je sakra dlouhá 
doba.

Po střední škole jsem ve druháku 
opustila vysokou školu a vrhla se 
rovnýma nohama do stavařiny.

Jsem, jak já ráda říkám obyčejná 
ženská, která má svá pravidla 
i vrtochy. 

Moje rodina je můj syn (23 let) 
a pes, omlouvám se, je to fenka.

A tak, jak jednám s nimi, snažím 
se jednat i se všemi ostatními –
na rovinu, bez vytáček J

Drží a nepustí, jako já.



Můj příběh a moje cesta

Moje cesta světem 

stavařiny
Hned, jak jsem se vrhla do 
pracovního procesu, vedla moje 
cesta napříč stavebním trhem.

Různé pracovní pozice jsem 
zastávala u zhotovitelů, 
objednatelů a v současné době 
jsem u společnosti , která obě 
tyto strany spojuje.

Zabývá se totiž konzultačním 
inženýrstvím pro investory 
výstavbových projektů.

Začala jsem od píky a postupně 
se získanými zkušenostmi 
postupovala dál.

Na začátku jsem byla členem 
týmů a postupem času jsem 
postupovala dál a začala týmy 
vést.

Nebylo lehké uplatnit se v 
„mužském“ oboru, a mně se 
podařilo zapadnout nejen díky 
tomu, že jsem zula lodičky a šla 
bosky do bláta J v tu chvíli mě 
ten „mužský“ stavařský svět vzal 
k sobě, a už nepustil.

Toto je moje poprvé.



Moje cesta světem stavařiny

Poznání
Moje dosavadní praxe mi dala jedno 
a to, že bez vzájemné
spolupráce to prostě nejde a vždy 
musíme najít cestu, jak dokončit 
projekt, stavbu…

Spolupráce je to, co je dle mého 
ta správná cesta, i když to někdy 
znamená, že musíme spolknout své 
ego… a že je to někdy těžké :D 

Nebojme se nových věcí jako 
je digitalizace a standardizace 
odvětví, i přes počáteční zádrhele 
nám to všem pomůže.

Takhle to většinou začíná

A takhle to končí

Stavba: II/321 Černíkovice - Domašín 



Moje cesta světem stavařiny
Dostaneme se tam, kam běžný 
návštěvník ne
Stavba: SZ Frýdlant

Na zařízení staveniště se občas pohybují i 
jiní tvorové a jsou hýčkáni J
Stavba: I/38 Újezd, rekonstrukce mostu

Když hoří termíny a hasiči to nedají J
Stavba: I/35 Turnov, most ev.č. 38-052



Jak na prezentaci? Pomoc?!?

Prezentace
Prezentaci jsem zpracovala a 
dala Lukášovi ke shlédnutí, zda 
je to dobré či nikoliv.

Výsledkem bylo, „je to dobré, 
ale přidej fotky, trochu humoru 
a poslání, co chceš říct“.

Výsledek vidíte, tak posuďte 
sami, zda se povedlo.

Humorných historek i fotek 
mám spousty, ale mnohdy jsou 
nepublikovatelné.

Držela jsem se rad a myslím, že 
jsme si to ve finále užili všichni 
J



Role žen ve stavařině

Moje práce
Dnes jsem výrobní ředitelkou, jejímž úkolem je pracovat 
s lidmi, předávat jim svoje vědomosti a vést je dál…

Mým úkolem je udržovat a dál zvyšovat kvalifikovanost 
a vzdělání našich lidí a s tím spojenou kvalitu 
poskytovaných služeb.

A mně k mé práci pomáhá nejen práce s lidmi v 
kanceláři, ale i praxe na stavbách. 

S mým rozvojem a růstem se rozvijí a roste i naše 
společnost a lidé, tak jako já rostu s nimi.

Jsme tým



Moje práce

Contract

management, a.s.
Jsem tu od jejího zrodu a jsem 
ráda, že jsem u toho mohla být.

Spolupráce s kolegy, kteří chtějí 
růst a chtějí vědět víc a vůbec 
nezáleží na tom, kdo jsou… 
muži nebo ženy

Jsou tu a chtějí něco změnit, 
chtějí změnit prostředí 
dopravních i pozemních staveb

Jsou mladí a nezatížení dobou 
minulou, protože přiznávám, já 
už pamatuju hodně a že se děly 
věci… :-D 

A proč to všechno?

Chceme být rytíři stavebního trhu, ne… 

my už jimi totiž jsme



Role žen ve stavařině

Dopravní stavby a ženy
Dříve na stavbách vidět moc ženy nebylo

Pohybovaly se spíše za stolem, v projekčních 
kancelářích nebo jako zázemí stavbyvedoucích.

Ale jak jde doba neustále dopředu, vidíte je v rolích 
přípravářek, stavebních dozorů, koordinátorek BOZP, 
projektových manažerek, stavbyvedoucích nebo 
správkyň staveb, ředitelek společností…

Dříve ryze mužské prostředí se mění a ženy se do něho 
zapojují čím dál víc, a jejich přítomnost je přínosem, byť 
si to mnozí nechtějí přiznat.

Budoucí KOO BOZP v akci



Role žen ve stavařině

Ženy v rolích šéfů a proč ne?
Já jsem v pozici „šéfky“ již čtvrtý rok.

Není to jednoduché, ale vidět, jak rosteme a mít na tom 
trošku zásluhy je nádherný pocit.

Je vlastně nějaký rozdíl ve vedení mužů a žen?

Za mě ne, protože záleží na člověku, a to zda nosí 
kalhoty nebo sukni není rozhodující.

Každý z nich může mít jiný přístup, za mě jsou ženy více 
intuitivní a klidnější (ne vždy samozřejmě) a mužský 
přístup je více pragmatický – ale to přece není špatně J

Co se píše:

Mužské vedení-Dominantní-Aktivní až agresivní-Apelující na rozum-Racionální- Soutěživý

Ženské vedení-Přizpůsobivé a méně direktivní-Opírající se o naslouchání a potřeby -Apelující na sociální a emoční hodnoty-Důraz na týmovou práci-Praktické



A co dál?

Firma
Cílem naší společnosti je, aby 

stavební trh fungoval na základě 

jasných pravidel, která budou 

platit napříč a pro všechny 

stejně.

K našim lidem se chováme stejně 

a nepreferujeme muže ani ženy, 

vždy záleží na jejich přístupu k 

práci.

Já
Mým cílem je, aby naše 

společnost byla leaderem na 

trhu s konzultačními službami a 

dál rostla a rozvíjela sebe i své 

zaměstnance (muže i ženy) a 

stavební trh.

Ženy ve stavebnictví
Vidím je, jak společně s muži 

vedou a řídí stavební projekty na 

straně investorů, zhotovitelů i 

konzultantů a nastavují nové, 

lepší způsoby vzájemné 

spolupráce a jasných pravidel.

A to není zrovna málo ….



A co dál?

Myslím, že my ženy 
můžeme dát stavebnímu 
trhu mnohé.

Naši sílu, nadšení a touhu 
dotáhnout vše do zdárného 
konce.

Využijme toho ! .



thank you / 
děkujeme



Tereza
Pavlů

Stavbyvedoucí

11:00 - 13:00

Stavbyvedoucí



Obsah prezentace

Úvod

Vysoká škola - ČVUT
● Slasti a strasti

Kariéra – SMP CZ
● Přípravář METRO
● Přípravář MOSTY
● Stavbyvedoucí OPATOV

Závěr – mateřská a co dál

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



ČVUT- Fakulta stavební

Obor konstrukce pozemních staveb
● Studium

● „Ženská na stavárnu nepatří, protože nemá prostorovou představivost“

● Bakalářská práce
● Drátkobeton s hmotnostními dávkami drátků nad 100 kg/m3

● Diplomová práce
● Analýza a vývoj intraoseální části dentálního implantátu z βeta-titanu

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Kariéra

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

SMP CZ
● Hledáme přípraváře 

„specialistu“ na stavby metra 
k zaškolení

● Zahájení přípravy stavby 
Modernizace stranice metra 
Jinonice

● Přesun z kanceláře do terénu 
– přípravář na stavbě

● Práce za provozu, práce v 
noci, návoz materiálu po 
dráze



Jinonice

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Investor: Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.

Cena: 108 127 569,41 Kč bez DPH



Co dál?

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Mosty

Zůstat ve firmě s kolegy, 
které znám, ale začít se 
věnovat nové oblasti -
mostům

Metro

Dát výpověď a přejít k jiné 
společnosti, abych mohla 
pokračovat v odvětví, ve 
kterém již mám zkušenosti

Nebo.



Co dál?

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Mosty

Zůstat ve firmě s kolegy, 
které znám, ale začít se 
věnovat nové oblasti -
mostům

Metro

Dát výpověď a přejít k jiné 
společnosti, abych mohla 
pokračovat v odvětví, ve 
kterém již mám zkušenosti

Nebo.



Rekonstrukce mostu v Mostě

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Investor: Magistrát města Most
Cena: 63 327 470,91 Kč bez DPH



Rekonstrukce mostu v Mostě

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Rampa v Bílině

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Investor: Severočeské doly a.s.
Cena: 20 307 038,48 Kč bez DPH



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Investor: Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.
Cena: 270 431 544,54 Kč bez DPH



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr

Investor: Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.
Cena: 270 431 544,54 Kč bez DPH



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Metro Opatov

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Závěr

Mateřská – a dál? Shrnutí

• Přijmi příležitost• Nabídni příležitost• Neboj se riskovat• Řekni si o pomoc

Úvod ČVUT – Fakulta stavební Kariéra - SMP CZ Závěr



Děkuji za pozornost



Zdeňka
Bílková

Příběh jedné ženy 

10:30 - 12:00



Dětství

Rodiče:

Mamka 
14 sourozenců
základní vzdělání

Otec 
2 sourozenci 
vyučen  



Studium 

Gymnázium Pelhřimov

Vyšší odborná škola Ekonomická České Budějovice

České vysoké učení technické v Praze
● Sen – studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (obor podnikání a 

management)
● Realita – z kapacitních důvodů nepřijata
● Nevadí – za rok zkusím přestup 

Studium ČVUT v Praze 
● Začalo mě studium zajímat, uvědomila jsem si, že si dokážu představit pracovat v oboru



Zaměstnání

SWIETELSKY stavební s.r.o.
● Příprava a kalkulace od 7/2008 do 06/2009
● Stavba od 07/2009 do 05/2015
● Mateřská dcera Lea od 06/2015 do 06/2017
● Stavba od 07/2017 do 12/2018
● Mateřská syn Matyáš od 01/2019 do 02/2021
● Stavba od 02/2021 dosud



Stavbyvedoucí 

Pozice ženy na stavbě

VHODNÁ x NEVHODNÁ
Fyzická náročnost

Psychická náročnost

Časová náročnost 



Výhody ženy na stavbě

Jiný pohled na problematiku stavby

Nabourání mužského světa - stavebnictví

Řešení a plnění úkolů do posledního detailu



Žena, rodina a kariéra



Závěr

Vím co chci, jdu tím směrem a nepochybuji. 
Nevidím jediné omezení jenom kvůli tomu, že 
jsem žena.

Zdeňka Bílková



thank you / 
děkujeme



Ing. Marie Kunstová
Strabag a.s. – vedoucí provozní 
jednotky betonových technologií



Studium:

● Při rozhodování ve 14 letech o budoucím studiu jsem se vylučovací
metodou rozhodla pro Stavební průmyslovku v Třebíči. Výběr ovlivnilo i to,
že jsem byla spíše technický a sportovní typ. Současně v roce 1981 při
mém nástupu na školu již přijímali ke studiu více děvčat než v předchozích
letech (20 děvčat a 80 hochů)



Studium:

● Po maturitě ale nastal problém s umístěním do zaměstnání. V roce 1985 končila
stavba elektrárny Dukovany a hodně stavařů zůstalo na Třebíčsku. Takže hlavně pro
nás - nové maturantky nebylo moc pracovních příležitostí v oboru.

● Proto jsem v 19 letech nastoupila přes pracovní úřad k Vojenským stavbám v Brně –
na pozici kalkulanta ( ještě za éry socialismu)

● V roce 1988 jsem zahájila dálkové studium VÚT Brno – ještě stále bylo studium
stavební fakulty spíše mužská záležitost. Při zahájení studia nás bylo 80 studentů ( z
toho cca 15 žen ) a po 5 letech nás k promoci došlo 13 – a z toho jsem zůstala jediná
žena. Ostatní studentky byly pracující mámy od rodin pro které bylo velmi těžké
skloubit práci, rodinu a studium.



VÚT + Vojenské stavby:

● Po ukončení studia v roce 1993
se už náplň práce Vojenských staveb
přesunula z provádění oprav a výstavby
výhradně vojenských letišť na provádění
oprav dálnic a silnic v celé ČR.
Ve vedení firmy i na samotných stavbách
stále převládalo mužské osazení.
V kancelářích už ovšem byla převaha
ženská – účtárny, personální oddělení
i kalkulace a příprava staveb.



Strabag a.s.

● V roce 1998 při krachu Vojenských staveb a.s., které byly vytunelovány tehdejším
majitelem se dva naši kolegové rozhodli založit soukromou společnost Stavební
technologie s.r.o. – tato firma pokračovala v opravách betonových silnic a dálnic .
Z Vojenských staveb odešlo k této firmě 40 pracovníků – 38 mužů a 2 ženy. Já
jsem ve firmě pracovala v pozici přípravář, kalkulant a zpracovávala a odevzdávala
jsem veškeré cenové nabídky.

● Kolem roku 2004 začala být situace na trhu pro menší firmy dost neúnosná, tak
se majitelé rozhodli firmu prodat. V roce 2005 se dohodli s firmou Strabag a.s.,
kam přešlo celé osazenstvo bývalé firmy a vznikla nová provozní jednotka
betonových technologií. Složení naší PJ bylo opět v převaze mužské – cca 25
mužů a opět 2 ženy - ekonomka a já jako kalkulantka a přípravářka.



Ukázka realizace prací na D1 v roce 2020 – říkáme tomu „závody“ finišerů



Pracovní postup + stavby:

● Na konci roku 2013
jsem obdržela nabídku od
vedení naší společnosti na
změnu pracovní pozice.
Tuto nabídku jsem přijala
a od roku 2014 pracuji
na pozici vedoucí provozní
jednotky betonových
technologií.

Každoroční setkání pracovníků PJ na závěr sezóny



Pracovní postup + stavby:

● Naše provozní jednotka
je ve firmě Strabag velmi
netypická svým
genderovým složením.
Z celkového počtu 19 pracovníků
jsou 4 ženy – a to vedoucí PJ,
ekonomka PJ, kalkulantka
a technoložka.



Pracovní postup + stavby:

● V současné době se stále více žen prosazuje ve stavebních oborech – oproti 
mým začátkům se setkávám se stále více kolegyněmi a myslím, že toto je v 
našem oboru jen k dobrému. Někdy prosadí ženská na stavbě více než 
chlap – viz. naše krátké video z roku 2019.



thank you / 
děkujeme



STRABAG - video
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