
Ing. Markéta
Sedláčková

Ženy ve stavebnictví

10:30 - 12:00



ÚVOD 

● Absolvent inženýrského studia na  VUT Brno – pozemní stavby

● Projektant bytových a hotelových komplexů 2013-2018

● Specialista stavební výroby 2018 – 2022 

● Zájmy – sjezdové lyžování, vodní lyžování, zvířata,  interiérový design po 
teoretické i praktické stránce



POSTUPEM ČASU

STUDIUM
Již od studia na střední i vysoké 
škole jsem měla jasný cíl stát se  
projektantem a být součástí 
týmu od počátku projekce, přes 
realizaci až po samotné 
dokončení díla. 

Při studiu jsem z velké většiny 
nepociťovala rozdíly mezi muži a 
ženami. Jen v pár případech bylo 
nutné dokázat, že do tohoto 
světa ženy patří. To zejména 
starším  mužům, kteří byli 
utvrzeni v tom, že ženy do 
stavebnictví nepatří.

PROJEKCE
Po dokončení inženýrského 
studia jsem nastoupila jako 
projektant do projekční 
kanceláře. Výbornou školu 
života mi dal uznávaný architekt 
v oboru pozemních staveb. 
Praxe mi přinesla rozšíření 
teoretických znalostí do dříve 
nepředpokládaných rozměrů. 
Krátce po škole mi byly svěřeny 
projekty bytových a hotelových 
komplexů. Jak po projekční, tak i 
developerské stránce.

Posun do další fáze života ženy 
ve stavebnictví přišel s potřebou 
posunout se kousek blíže k 
samotné realizaci staveb.

OHLA ŽS, a.s. 
Krátce po příchodu do stavební 
společnosti jsem poprvé pocítila 
nutnost dokázat zejména 
stavbyvedoucím, kteří dříve s 
ženami nespolupracovali, že jsem 
rovnocenný týmový partner, na 
kterého se mohou spolehnout, a 
se kterým mohou počítat. Což se 
mi zanedlouho podařilo a nyní 
mám tým lidí, kteří ví, že se na mě 
mohou obrátit a já na ně. 

Realizujeme společně 
stamilionové zakázky a již nikoho 
nenapadne, že by chtěli 
spolupracovat jen s muži. Spíše 
mnohdy naopak oceňují ženský 
odlišný pohled na věc.



CO MĚ ŽENE DÁL

-RŮZNORODOST ODBORNÉ PRÁCE

-NEUSTÁLÉ VZDĚLÁVÁNÍ SE V OBORU

-HLEDÁNÍ CEST MEZI POŽADAVKY INVESTORŮ S 

MOŽNOSTMI DODAVATELŮ

-ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ DALŠÍCH REALIZACÍ 

- ZEJMÉNA VIDINA TOHO, ŽE NAŠE PRÁCE MÁ 

SMYSL



TÝMOVÁ PRÁCE

-KULTURNÍ DŮM LANŠKROU 
-Realizace 2018-2020

-Rekonstrukce budovy a přístavba

-Zajímavosti:

-akustika multifunkčního sálu

- interierová a exterierová divadelní 

technika

- restaurátorské práce



TÝMOVÁ PRÁCE

-Tramvajová trať - Olomouc
-Realizace 2021-2022

-Zajímavosti:

-1,2 km  prodloužení tramvajové tratě

-bourání a realizace nové největší 

kanalizace v Olomouci

-nespočet přeložek sítí



TÝMOVÁ PRÁCE

-Interní klinika Šternberk
-Realizace 2019-2021

-novostavba

-Zajímavosti

- realizace výstavby v BIM

-pasivní standard nemocnic



ZÁVĚR

Pokud chceme být jako ženy ve stavebnictví 

respektované, je potřeba pevná vůle, jasný cíl, 

ostré lokty, znalosti a trpělivost. 

Pak už půjde i dříve zdánlivě nemožné.



thank you / 
děkujeme



Daniela
Koniasová

Role žen v odvětví

10:30 - 12:00



Stavařina, celý můj profesní život

Od projektování, přes TDI až do provozu……..

Od roku 2019
STRABAG a.s., založení nové oblasti „Rozvoj nových technologií –
součástí oblasti provozní jednotka speciální zakládání. 

V roce 2019 začátek prakticky od „0“, minimální zkušenosti se speciálním 
zakládáním = velká výzva
Nákup strojového parku včetně příslušenství, personální obsazení, v 
rozmezí 4 měsíců zahájit vrtné práce na dálnici D35



Speciální zakládání

Provozní jednotka speciální zakládání dnes

22 dělníků
6 THP

Obrat v roce 2020 58 mil.
Obrat v roce 2021 85 mil.

Plánovaný obrat na rok 2022 140 mil.

Plán rozšíření portfolia nabízených prací:

Zajištění odstřelů v lomech v majetku STRABAG 
a.s.
Beranění štětovnic

Velkoprofilové vrtání
2 vrtné soupravy pro velkoprofilové vrtání
4 posádky 
Odvrtáno cca 24 km velkoprůměrových vrtů 
od roku 2020

Maloprofilové vrtání
2 vrtné soupravy pro maloprofilové vrtání
2 posádky
Odvrtáno cca 26 km maloprofilových vrtů 
(mikropiloty, zápory, lanové kotvy) od roku 
2020



Speciální zakládání

Vybrané realizované stavby 
Velkoprofil
Založení 11 mostních objektů na dálnici 
D35

NEXEN Žatec, 11 km velkoprůměrových
pilot

Amazon Kojetín (průměr vrtů 1500 mm a 
dl. 36 m)

2022 „Metro D“

Maloprofil
Založení opěrných zdí a mostů 
II/102 Štěchovice

Stavební jáma Jiřího z 
Poděbrad

Opěrná zeď - lanové kotvy 
dálnice D55



Ženy v provozu

Proč NE
„Kočovný“ život (prakticky žijete v autě, často ráno nevíte, kde 
budete spátJ)
Obtížné sladění se soukromým životem (stavební sezona –
volnočasové aktivity, dovolená, rodina)
Propojení soukromého a pracovního života (vrtáme NON-STOP, 
telefon zvoní i ve svátek)
STRES (psychické vypětí, rozhodování z minuty na minutu, 
zodpovědnost za pracovníky, ekonomika stavby, tlak 
zaměstnavatelů na větší výkony)



Ženy v provozu

Proč ANO
Kreativní práce 
Nové výzvy, každý den řešíte jiný problém
Poznávání nových míst, lidí

Dobrý pocit z dokončeného díla

Pokud Vás stavařina baví a jste ochotné vyměnit lodičky za 
holínky, stojí za to, se v tomto téměř mužském světě prosadit. 
Já bych neměnila……..



Žena na vedoucí pozici

Jak úspěšně zvládnout funkci:
Nutná podpora rodiny - především partnera (častý pobyt mimo domov, v 
mužském kolektivu)

Odvaha bojovat s předsudky a nedůvěrou v ženy v mužském oboru

Ochota obětovat volný čas, není to práce od - do

Schopnost dělat okamžitá rozhodnutí a pracovat pod tlakem

Víra ve své schopnosti

Lidský přístup (vážit si lidské práce, chválit, děkovat, náležitě ohodnotit, být 
spravedlivý, nenechat se ovládnout antipatiemi)

Demokracie – ne autoritativní přístup, respektování jiných názorů, dialog

Delegování úkolů, přesun zodpovědnosti

Důvěra, nadhled x důslednost, kontrola

Chuť stále se učit, zdokonalovat se a nenechat se odradit neúspěchem

Využití ženského potenciálu naplno



Naše realizace v roce 2021 
Náměstí Jiřího z Poděbrad, pažení stavební jámy pro 

ražbu bezbariérového přístupu



Naše realizace v roce 2021

Amazon Kojetín, založení skladových hal, piloty průměru 1500mm a dl. 36m



Naše realizace v roce 2021

NEXEN Žatec, 
11 km pilot, 

záporové pažení,
5 vrtných souprav



S „mými chlapci“



thank you / 
děkujeme



Linda
Černá 

Vydrová
Ženy do stavebnictví patří

10:30–12:00



Někdo chodí do kostela, já chodím pod zem.



Kdo jsem

Vzdělání a zaměstnání
● FSv ČVUT
● Externí učitel na FSv ČVUT
● Specialistka na tunely a geotechniku 

Subterra a.s.

Soukromí
● Rodina
● Sport
● Umění



Proč?

Počátky
● Zájem zkoumat a hloubat
● Nadšení pro podzemí
● Osudný odstřel

Dnes
● Každý den je jiný
● Výsledek práce je 

měřitelný/hmatatelný
● Stále se učím



Setkala jsem se s …

Ponižováním
Od „žena patří k plotně“ po 

„jsem lepší, protože jsem chlap“.

Vyhrožováním
Od spolupracovníka  a 
„neposlušných“ subdodavatelů.

Manipulací
Velmi snadno 
rozpoznatelnou až po 
bravurně promyšlenou a 
prováděnou.



Pochopila jsem, že …

Vítězí, kdo nebojuje
Ženské myšlení je od přírody 

jiné.

Sebedůvěra je nezbytná
Jakmile má žena v mužském 
kolektivu   o něčem rozhodovat, 
musí si být jistá sama sebou a 
především svou prací.

Pokora je klíčem
K budování vztahů a vnitřní 

spokojenosti v čemkoliv, 

co dělám.



Co mě určuje …

Mám ráda, co dělám
A dělám to proto, že to 

mám ráda.

Zájem o …
… obor a věci s ním související. 
… lidi, se kterými pracuji.
… důsledky svých činů/rozhodnutí.

Odpovědnost
Promyšleně, ale včas 
rozhoduji. Snažím se 
nepropadat emocím, 
ale zároveň je vnímat. 



Myslím si …

Ženy od úsvitu lidstva kladou důraz 
na vztahy, protože právě vztahy jim 
pomáhaly přežít. 

Ženy dokážou tmelit i kultivovat 
kolektiv a lépe vyjednávat 
s partnery. 

… Ale umí i rozdělovat …

Přizpůsobivost/reaktivita
Ženy jsou otevřené ke změnám 
v pracovním prostředí, a pokud se 
starají o rodinu a domácnost, jsou 
nuceny vypořádávat se s novými 
skutečnostmi denně. 

Práce pod tlakem
Dělá je to z mého pohledu v tomto 
směru silnějšími, rozhodnějšími 
a inovativnějšími.



Mimochodem …

Upřímnost
Na upřímnou otevřenost od ženy nejsou 
všichni muži připraveni. 

Řekli muži
Ženy jsou pečlivé, soustředěné, zapálené pro 
práci a zaměřené na detail, ale neuniká jim 
přitom celek.

Ženy umějí prioritizovat.

Ženy jsou svědomité a chtějí být přesné.

Přála bych si,
abychom pracovaly v prostředí, ve kterém 
se s každým jedná s úctou a spravedlivě, 
je povzbuzován, má dostatečnou podporu 
a důvěru.



Závěrem

Každá žena, která se prosadí v mužském odvětví, 
musí být silná – s o to větším důrazem bude 
prosazovat hodnoty jí vlastní. Vždy bude mít 
řady odpůrců.

Proto, ženy, buďme na sebe hodnější, 

podporujme se a nezdráhejme se na sebe 

usmívat J



thank you / 
děkujeme



Ing. Klára
Šemberková

Stavbyvedoucí 
Metrostav Infrastructure a.s.

blok 11:00 - 13:00



MOJE CESTA
E4/E20 Kristineberg
Asistent STV, 2013-2016



MOJE CESTA
D3 Bošilec - Ševětín
Technik, 2017-2019

D11 HK - Smiřice
Stavbyvedoucí, 2019-2021

D35 Časy - Ostrov
Stavbyvedoucí, 2022



MOJE HODNOTY

PŘESVĚDCĚNÍ
Nedělám to, protože se chci s 
někým měřit. Se stavařinou se 
setkávám od dětství a dělám 
práci, která mě baví a dává mi 
smysl. 

Za námi zůstává tolik, kolik jsme 
do toho dali.

TÝMOVÁ PRÁCE
Nic není výsledkem pouze mojí 
práce. Tvoříme společná díla a 
pokud nefunguje týmová 
chemie, nevyniknete ani jako 
jedinec.

Je důležité se v práci cítit dobře 
a brát věci s nadhledem.

CÍLEVĚDOMOST
Každá pracovní pozice nás 
formuje, zvyšuje naše znalosti a 
dovednosti a připravuje nás na 
další cíle. Snažím se dělat věci, 
jak momentálně nejlépe umím.

Jsem žena, co si jde za svými cíli, 
ale zůstává sama sebou.



Z POHLEDU 
ŽENY NA STAVBĚ

PROČ NE
● Těžší „startovací“ podmínky.
● Náročné, ambiciózní, maskulinní prostředí.
● Pro ženy možná na první pohled méně atraktivní.
● Práce pro silné povahy, nutnost čelit předsudkům.

PROČ ANO
● Jde o týmovou práci, která se dělá srdcem!
● Dokážeš, že každý si může získat respekt.
● Nové pohledy na věc, nové přístupy.
● Jasný a konkrétní výsledek, společná radost!



MOJE ZKUŠENOSTI

Buldozerní mužské typy
Bohužel ještě stále existují muži, kteří neuznávají ženy z
jejich pohledu na ryze mužské pozici a umí jim to dát
najevo. I já jsem se s tím setkala. Důležité je nebrat si to
osobně, problém není na naší straně.

Až příliš dravé ženy
Ano, existují i ženy, které se snaží být muži. Nemusíme
ale přeci kopírovat mužské vlastnosti a chování,
abychom si získali respekt. Můžeme zůstat ženami, i ve
stavebnictví.

Můj pohled na muže
Vždy jsem měla štěstí na kolektiv a cítila
jsem důvěru a podporu svých vedoucích a
kolegů. Toho si hodně cením. Pozitivní
zkušenosti převyšují nad negativními.

Můj pohled na ženy
Ženský přístup přináší do tohoto světa
nový rozměr a pohled, který může být k
prospěchu, ale i ke škodě. Důležitý je vždy
společný cíl, neřešit vlastní ego.



děkuji za pozornost


