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Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci 

v Libereckém kraji 

„Rovná cesta“ 

CZ.1.04/3.4.04/88.00233 

realizace 1. 11. 2012 – 30. 11. 2014 

 

Projekt Rovná cesta, jehož autorem a realizátorem je Okresní 

hospodářská komora Liberec (OHK Liberec), vznikl na podporu 

žen na trhu práce v Libereckém kraji. Vzhledem k disproporcím ve 

statistikách nezaměstnanosti a podnikání mezi ženami a muži 

jsme si stanovili dva hlavní cíle: snížení nezaměstnanosti 

v regionu a motivace k vlastnímu podnikání u žen. Ve spolupráci 

s projektovým partnerem, Centrem Kašpar, o. s., jsme tak 

v rámci aktivit mohli nezaměstnaným ženám nabídnout kvalitní 

kariérové poradenství s následným zprostředkováním nového 

pracovního místa a v druhé části projektu poté vzdělávací kurz jak 

pro budoucí, tak pro stávající podnikatelky.  

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního 

rozpočtu ČR. 
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Úvod 

Ženské podnikání bývá opředeno řadou stereotypů a předsudků. 

Podnikatelská sféra je více vnímána jako tradiční „aréna“ mužů  

a jejich seberealizace. Proto jsou podnikatelky v České republice 

stále často označovány jako něco výjimečného, jako „podnikatelé 

v sukních“, případně jako hrdinky, které se dokázaly prosadit  

v mužském světě. Ruku na srdce, opravdu je charakteristickým 

rysem podnikatelek sukně? Skutečně je zapotřebí vnímat 

zahájení podnikání na straně ženského pohlaví jako hrdinství?  

A je vůbec nějaký obecný rys, který lze přičíst všem podnikajícím 

ženám? Existují nějaká specifika podnikatelek v Libereckém kraji? 

Statistiky ukazují, že za poslední roky se v České republice zvyšuje 

počet podnikajících žen. Dle statistického úřadu například v roce 

2013 tvořily ženy téměř 33% z celkového počtu podnikatelských 

subjektů v ČR, oproti roku 2010 tak začalo podnikat o 3 % žen 

více (převzato z analýzy „Ženy a muži v datech“ – Český statistický 

úřad 2014). Perspektivně lze tedy očekávat, že v byznysu se 

postupem času bude poměr mezi ženami a muži narovnávat. 

Naruší se tím ale obraz „mužské domény“? Sporná otázka. 

Vzpomeňme na postavení etnických či rasových menšin, kterým 

k rovnému postavení ve světě málokde stačí početní převaha nad 

majoritou. Ženy jsou v české společnosti nadále v nerovném 

postavení, třebaže (některé) legislativní úpravy usilují o nápravu.  

I nadále pobírají až o 25 % nižší mzdy než muži a jejich 

pravděpodobnost upadnutí do stavu chudoby je oproti mužům 

čtyřnásobná. České průzkumy opakovaně dokládají, že je náš trh 

práce nadále genderově segregován – vertikálně i horizontálně. 

To znamená, že kromě nerovností v mužských a ženských mzdách 

existují také určitá profesní odvětví, v nichž se realizují převážně 
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muži, a obory, které jsou feminizovány, přičemž feminizovaná 

odvětví mají nižší průměrnou úroveň mezd.  

Čím to je způsobeno? Jeden z důvodů je historický. Česká 

společnost je poměrně konzervativní a nadále spatřuje primární 

úkoly ženy ve sféře soukromé – v péči o domácnost, děti a v další 

péči o členy rodiny. Tento historicky podmíněný jev není 

(navzdory obecnému přesvědčení sahajícímu po argumentech 

z pravěké dělby práce) starší než cca 200 let. Teprve s rozvojem 

měšťanské společnosti se úkoly žen a mužů tak ostře 

polarizovaly, že je dnes máme tendenci vnímat jako normální  

a „přirozené“. Někteří a některé z vás se nyní jistě v duchu táží, co 

je v nepořádku v takovémto rozdělení práce. Inu, jednoduše 

otázka možnosti svobodné volby bez souvisejících sankcí  

a znevýhodnění. Zvolím-li kariéru matky, neměla bych a priori 

finančně strádat oproti těm, kdo si zvolí kariéru ve veřejném 

prostoru. Rozhodnu-li se být otcem na rodičovské dovolené, 

neměl by mi zaměstnavatel jen kvůli tomu házet klacky pod nohy. 

Toužím-li mít po rozvodu dítě ve své péči, neměl bych u soudu 

neuspět jen proto, že jsem muž. Ano, na segregaci „práce“  

a „péče“, spojenou s muži a ženami, ve výsledku doplácí obě 

zmíněné skupiny. 

Zpět k „našim“ podnikatelkám. Je pravda, že na trhu práce, který 

„fandí“ více určité skupině lidí (jejíž členové se do ní rekrutují na 

základě svého pohlaví), je rozhodnutí o vybočení ze stereotypní 

škatulky vždy spojeno s určitými nepříjemnostmi. Podnikatelky 

nejsou výjimkou. Často se však mluví o tom, že si musí osvojovat 

„mužské zbraně“, aby v tvrdém byznysu uspěly. Okresní 

hospodářská komora Liberec, která má s profesní přípravou žen-

podnikatelek bohaté zkušenosti, by asi skutečnost popsala trochu 

jinak. „Nejde ani tak o mužské zbraně, spíš o rozvoj vlastního 

sebevědomí a pozitivního sebehodnocení. Nízká sebedůvěra 
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ženám komplikuje vstup do mnoha oblastí, včetně té 

podnikatelské,“ míní Blanka Ježková, kariérní poradkyně, která se 

začínajícími podnikatelkami pracuje v rámci nejaktuálnějšího 

projektu OHK Liberec, Rovná cesta. K posílení vlastního 

sebevědomí často vede také inspirace a sdílení zkušeností mezi 

ostatními podnikatelkami i podnikateli. I na tom OHK Liberec 

intenzivně pracuje - zprostředkovává ženám v podnikatelských 

kurzech příběhy úspěšných podnikatelek z Libereckého Kraje.  

S tím souvisí i zavádějící označení podnikajících žen jako mužů 

v sukních. „U mužů i žen je klíčem k úspěchu dobrá profesní 

příprava, osobnostní vybavenost a kvalitní podnikatelský záměr. 

Sukně, kalhoty i další mužsko-ženské atributy s tímhle mají 

pramálo společného. Tím, co ovlivňuje realizaci podnikání u mužů 

a žen jsou jedině předsudky a stereotypy v myšlení, a to u mužů  

i žen,“ říká Jana Benešová, genderová expertka spolupracující 

s OHK Liberec. Uvedené tvrzení dokládají i úspěšné podnikatelky 

z našeho regionu, které nejspíš mnozí a mnohé znáte. Ludmila 

Jahodová, zakladatelka známého libereckého pekařství  

a cukrářství, Markéta Puzrlová, majitelka kavárny a čajovny nebo 

Martina Kasalová, provozovatelka úklidové firmy. „Důležité je 

nevzdávat se a jít hlavou proti zdi,“ je výstižné krédo první 

jmenované. 

Podnikání žen v sobě zahrnuje ještě jeden zásadní rozměr, který 

pomáhá poněkud zmírňovat nerovné podmínky trhu práce. 

Umožňuje totiž ženám pružné rozvržení pracovní doby, tedy 

možnost stát se „paní“ svého času. Často jde o naprosto klíčovou 

podmínkou, jak skloubit práci s péčí o malé děti. Zaměstnavatelé 

totiž stále nepodporují flexibilní práci v dostatečné míře, což 

v důsledku nerovného rozdělení práce a péče odnášejí především 

ženy. „Aby mohlo být podnikání skutečně považováno za strategii 

efektivního propojení profesní a osobní sféry, vyžaduje na druhé 
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straně také sebedisciplinu a schopnost plánovat si čas. Jinak se 

podnikatelky vystavují riziku negativní flexibility, nikdy nekončící 

práce od rána do večera s nejasně vytyčenou hranicí mezi ní  

a osobním životem. A to je pak veskrze kontraproduktivní 

výsledek,“ vysvětluje Lenka Laurenčíková z OHK Liberec. 

Jak tedy zodpovědět v úvodu vznesenou otázku po specifických 

rysech podnikajících žen? Je přinejmenším nešťastné snažit se 

pohlížet na ženy-podnikatelky jako na homogenní skupinu. Než 

pracně hledat to, co mají společného, je užitečné se podívat na 

to, v čem se liší. Jaké volí strategie, co jim pomáhá, jaké jsou 

jejich praktické zkušenosti se slaďováním práce a osobního 

života. Každá je jiná, a přesto jsou úspěšné.    

Přejeme Vám příjemné čtení a budeme rádi, pokud se některý 

z následujících příběhů stane pro Vás inspirací. 
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Markéta Puzrlová 

Paní Puzrlová je majitelkou oblíbené kavárny a čajovny, která od 
roku 2012 sídlí v centru Liberce v obchodní galerii. Zároveň je již 
od roku 2011 výhradní dovozkyní německých prémiových čajů, 
které lze nakoupit jak v Liberci, tak od září 2014 i v nové 
specializované prodejně v Praze. 
 

V jakém oboru podnikáte, čemu se věnujete? 

Já jsem začala podnikat v oboru, se kterým jsem původně neměla 
vůbec žádné zkušenosti – jedná se o prodej čaje.  Při té 
příležitosti se nám naskytla i možnost otevřít si vlastní kavárnu  
a čajovnu, čímž jsme se dostali i do oboru gastronomie.  
 

Plánovala jste se původně něčemu podobnému věnovat? 
Studovala jste tento obor například ve škole?  

Vůbec ne, já jsem vystudovaná lingvistka. Na druhou stranu se 
nám díky mým jazykovým schopnostem podařilo navázat kontakt 
s výrobcem našich čajů a stali jsme se jejich výhradními dovozci. 
S podnikáním jsem se setkala již v devadesátých letech, kdy můj 
otec s velkým úspěchem prodával okna a dveře. I mě snažil 
přemluvit ke studiu ekonomie, ale člověk má svou vlastní hlavu, 
takže to vyhrála germanistika. Trvalo mi poměrně dlouho, než 
jsem se k podnikání opět dostala. Po škole jsem pracovala 
v jednom pražském nakladatelství, potom jsem byla na mateřské, 
během které jsem se věnovala komunální politice. A protože jsem 
se s tím místním systémem chtěla blíže seznámit, pracovala jsem 
dva roky jako úřednice. No, a potom jsem se čirou náhodou 
setkala s čaji Gschwendner a rozhodla jsem se, že pokud něco 
opravdu chci dělat, tak je to tento čaj. Zkusila jsem je tedy oslovit 
s tím, jestli by tam byla možná nějaká spolupráce, i když jsem 
vůbec nečekala, že budou reagovat. Ale oni se mi ozvali, a i když 
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trvalo několik měsíců, než jsme se opravdu setkali, tak se to 
vyplatilo. Naši němečtí partneři jsou hlavně „čajaři“, i když 
business je samozřejmě na prvním místě. Jinak si nedovedu 
představit, že by „holka z východu“ mohla získat výhradní 
zastoupení. Před téměř třemi lety se nám naskytla i možnost 
otevřít tuto kavárnu a čajovnu. Tím jsme se ale ocitli 
v gastronomii, se kterou jsem neměla vůbec žádné zkušenosti! 
Přes několik počátečních problémů a přes současnou těžkou 
situaci zde v historickém centru Liberce jsme však stále schopni 
se udržet. Čaj je totiž skvělý produkt se širokou cílovou skupinou. 
Vychutnají si ho všichni: mladí i staří, muži i ženy.  
 

Co bylo nejhorší překážkou, kterou jste musela zdolat, a jakého 
úspěchu si naopak nejvíce ceníte? 

Myslím, že největším problémem – zejména pro někoho, kdo byl 
dříve zaměstnancem – bývá ten přechod „na druhou stranu 
barikády“. Jakmile člověk totiž začne podnikat, tak všechna 
rozhodnutí dělá on sám a není na koho nadávat a za koho se 
schovávat. Uvědomíte si také hodnotu peněz a poznáte, kolik úsilí 
musíte vynaložit, abyste si vydělali jednu korunu. 

Největší satisfakcí na druhé straně bylo, když jsme se dostali na 
nulu a to dokonce celkem rychle. Vy vlastně na zelené louce 
z ničeho postavíte něco, za co je zákazník ochoten zaplatit. Je to 
nádherný pocit, když to zvládnete a udržíte se – zvláště když 
v dnešní době krachuje kdeco. Musím ale přiznat, že sama bych 
to nezvládla. Bez nějakého základního, i když malého kapitálu se 
neobejde nikdo. Mým sponzorem byl manžel, bez něj by to nešlo. 
Od té doby jsem ale na všechno sama, až si někdy říkám, jestli by 
se nevyplatilo mít nějakého obchodního partnera.  
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Jak se Vám daří slaďovat podnikání a rodinný život? 

Slaďování je namáhavé, ale já myslím, že každá žena ví, kdy je na 
něco takového připravená. Když jsem začínala já, měla jsem už 
děti trochu odrostlejší. Znám samozřejmě ale i ženy, které už půl 
roku po porodu šly zpátky do práce, ale ty měly prostředky na 
chůvy. Já jsem na začátku takové finanční prostředky neměla, ale 
zato máme skvělou babičku. S manželem si také naprosto 
důvěřujeme a to je hodně důležité, když člověka nebrzdí partner.  

Jsou samozřejmě lidé, kteří se mě ptali, proč si ty děti raději 
neužívám a místo toho se vláčím po veletrzích. Mě to ale baví. 
Vlastně se musím přiznat, že ve všech svých zaměstnáních jsem 
měla pocit, že nejsem plně vytížená, že nevyužívám všechny své 
schopnosti. Dnes už to nehrozí, protože dělám vlastně všechno: 
uskladňování, personalistiku, z počátku i účetnictví.  
 

Setkala jste se někdy se znevýhodňováním na základě toho, že 
jste žena? 

Známí mě samozřejmě zrazovali, protože se o mě báli. Některé ty 
obavy jsou samozřejmě oprávněné, podnikání je riziková 
záležitost. Prostředí je to náročné a ženy nerady vyhledávají 
konflikty, na rozdíl od mužů. Konkurenční boj je tvrdý a muži ho 
ještě zdrsňují, takže ano – v podnikání je více mužů než žen. Muži 
bývají proto překvapení, když s nimi jedná žena jako majitelka 
firmy. Ve vyjednávání se samozřejmě žádné servítky neberou, 
tam se prostě nesmíte rozklepat. Ale když to klapne, tak nemají 
problém uznat, že jste dobrá. A gastronomie je opravdu tvrdý 
obor.  
 

Co byste poradila případným zájemkyním o podnikání? 

Pro ženy bývá nejtěžší vydržet ten psychický nátlak, mívají sklony 
panikařit. Realita je totiž drsná a Vy prostě musíte věřit své vizi.  
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A když něco nefunguje, tak se musíte umět přizpůsobit - člověk se 
může někdy tak upnout na nějakou svou představu, že potom 
není schopný sebereflexe.  

Podnikání by rozhodně neměl být chvilkový rozmar. Má to dopad 
na finance, rodinu a vztahy. Pokud tedy uvažujete o vlastní 
podnikání, musíte upřímně zvážit své možnosti a schopnosti. Je 
pravda, že v podnikání má člověk svobodu. Zároveň je ale i závislý 
na svém okolí a na to by neměl zapomínat. Když teď například 
klesá návštěvnost centra Liberce, můžeme my být sebelepší a lidé 
k nám chodit stejně nebudou. Já se dnes proto vracím k myšlence 
na nějakou politickou angažovanost.  

 

 

(Markéta Puzrlová s herečkou Eliškou Balzerovou při otevření kavárny a čajovny v roce 

2012 - foto dodala Markéta Puzrlová) 
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Barbora Sacher  

Paní Sacher se ve svém podnikání neomezuje pouze na Liberecký 

kraj. Setkat se s ní můžete v Mladé Boleslavi, Praze a Liberci. 

Živnostnicí se stala již v roce 1997 a současnému oboru se naplno 

věnuje od roku 2010. 
 

Jakému druhu podnikání se věnujete, jakému oboru? 

Navrhuji a realizuji soukromé i veřejné interiéry, zároveň ještě se 

svou obchodní partnerkou provozuji dvě studia bytového textilu, 

ve kterých nabízíme výjimečné materiály z Británie, Španělska  

a Austrálie. Jedno studio je v Liberci a druhé v Mladé Boleslavi. 

Letos přibude další v jiném krajském městě. 

 

Co jste vystudovala, jaké byly Vaše původní plány či původní zaměření? 

Studovala jsem Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, kde 

tehdy existoval obor Ekonomie zahraničního obchodu. Před 

startem podnikání v roce 2013 jsem deset let pracovala v oboru 

lidských zdrojů, posledních pět let na manažerských postech. Od 

roku 2010 jsem studovala při zaměstnání soukromou Design 

školu v Praze Holešovicích, kde jsem získala základy interiérového 

návrhářství. 

 

Co pro Vás bylo největší motivací k zahájení podnikání? 

Práce v oboru lidských zdrojů mě přestala naplňovat a přes slušný 

kariérní úspěch, skvělé ohodnocení a dobrý tým jsem nebyla 

šťastná. Samotný obor lidských zdrojů je nesmírně zajímavý, ale 

já se čím dál více cítila jako byrokrat, který pouze vyplňuje 

tabulky a je vedením nucen udržovat často málo funkční status 

quo. A to není nic pro moji povahu. 
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Jaké byly největší překážky, které jste musela překonat? 

Jednoznačně je největší překážkou Váš vlastní strach. Po letech 

v zaměstnání najednou kolem není žádný tým ani servisní služby. 

V první fázi člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama, v novém 

oboru začínáte od nuly, nemáte nic za sebou a všechno si musíte 

vybudovat znovu. Pokud jste z předchozí kariéry zvyklí na to, že 

se k Vám okolí chová jako k profesionálovi v oboru, tak přesně  

o tohle najednou přijdete. Samozřejmě musíte investovat do 

startu podnikání svoje rezervy a už nedostáváte pravidelně žádný 

plat, takže období existenční paniky je taky něco, co Vás může 

srazit na kolena. Je velmi důležité, aby Vás podporovalo nejbližší 

okolí a stálo za Vámi. V mém případě to jednoznačně byl a je 

manžel a několik málo přátel. 

 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

Vzhledem k tomu že každý projekt je jedinečný, nemůžu vybrat 

jeden. Z veřejných projektů určitě design horské restaurace 

Královka v Janově nad Nisou, ale u soukromých projektů je to 

každý, při kterém klientovi zhmotníme jeho sen o vysněném 

domově. Ve svém oboru uplatňuju anglosaský přístup 

k interiérovému designu a moje interiéry i moje práce se dost liší 

od většiny interiérů, které v ČR většinou navrhují vystudovaní 

architekti. Já jsem dekorativní, hravá, ráda mixuji, používám  

i vybavení, které už klient má a kombinuji ho s novým. Takže 

největším úspěchem je to, když se klient, ovlivněný všeobecným 

minimalistickým vkusem konce 20. století pomalu osměluje, 

otevírá se rozmanitosti, začne se mnou vybírat i textil, výtvarné 

umění a dekorace a obrovsky ho to baví, protože, konec konců, je 

to hra. 
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Vnímáte podnikání jako možnost jak skloubit práci a rodinný život? 

Jen do určité míry. V začátcích, zvlášť pokud podnikáte sama, 

budete skutečně pracovat neustále. To nutně neznamená, že 

budete pořád pryč z domova, ale budete řešit obrovské množství 

věcí a to i v neděli večer. Tohle období trvá odhadem první dva 

roky. Pokud můžete, najměte si hned na začátku účetní  

a dobrého profesionála přes marketing. Bude to sice stát nějaké 

peníze, ale vy se pak můžete soustředit na podstatu svého 

podnikání. 

 

Setkala jste se někdy ve své kariéře se znevýhodňováním na základě 

pohlaví? 

V oboru lidských zdrojů tohle bylo vždy diskutované téma, ale 

ačkoliv jsem pracovala jako personalistka ve výrobních podnicích, 

kde většinu technických postů obsazují muži a dnes se potkávám 

na realizacích s řemeslníky a stavebními dělníky, musím říct, že 

ne.  Zjistila jsem, že pokud při jednání nepoužíváte své 

prvoplánové ženské zbraně (slzy, urážlivost, svůdnost, 

bezbrannost), nemají muži tendenci Vás podceňovat. A pokud 

ukážete, že něco skutečně umíte a při první kritice své práce se 

nesložíte, vybudujete si postupně přirozenou autoritu a respekt.  

 

Co byste doporučila jiným ženám, které uvažují o zahájení vlastního 

podnikání? 

Důvěřujte sama sobě a nevěřte těm, kteří Vám namlouvají, že 

neuspějete. Já jsem sice udělala spoustu chyb a prodělala 

spoustu peněz, ale kdybych dnes musela firmu zavřít, nelitovala 

bych ničeho. Kromě cesty k úspěchu, která je jistě trnitá, je 

podnikání cestou k Vám samé. Jen tak se opravdu poznáte, a po 

čase zjistíte, že se na sebe můžete spolehnout, že jste nezlomná  
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a pro každý problém umíte nalézt řešení.  A tohle je ten pravý 

úspěch, který se počítá, i kdyby Vám první pokus podnikat třeba 

nevyšel, nebo to šlo pomaleji, než jste plánovala. Takže po hlavě 

do toho, dámy! 

 

 

(foto dodala Barbora Sacher) 
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Petra Lobová 

Paní Lobová vlastní firmu, která vznikla v roce 2010 na základě 

průzkumu a poptávky na trhu po odborných účetních, daňových  

a ekonomických službách.  

 

V jakém oboru podnikáte a čím vším se zabýváte? 

Zaměřuji se na podnikatelskou sféru, ale i příspěvkové 

organizace. Pomáháme drobným živnostníkům, ale také velkým 

společnostem – korporacím a v neposlední řadě i občanským 

sdružením – spolkům. Vedeme pro ně účetní a daňové služby, 

připravujeme ekonomické analýzy ve spolupráci s bankami, 

řešíme pro ně spolupráci na projektech z EU – například při 

realizaci výstavby malé vodní elektrárny či při výstavbě 

bioplynové stanice a při realizaci fotovoltaických panelů na 

střechy výrobních hal. Dále se mi podařilo navázat spolupráci 

s Okresní hospodářskou komorou v Liberci a díky ní se nám 

podařilo dostat do povědomí drobných regionálních podnikatelů, 

ze kterých si můžeme vybírat potenciální klienty. 

Zabýváme se ale i výchovou předškolních dětí – pomáháme při 

vývojové etapě symbolického a předpojmového myšlení dětí od 

dvou do čtyř let. A ve spolupráci s místní pedagogickou školou 

pořádáme pro děti loutková představení.  

 

Byl to Vás původní záměr, nebo jste měla do budoucnosti jiné 

plány? 

Já jsem začínala jako zaměstnankyně a o podnikání jsem moc 

neuvažovala. Zkusila jsem práci v různých oborech a docela se mi 

dařilo. V několika velkých společnostech jsem pracovala ve 
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vedoucích pozicích a těsně před zahájením podnikání jsem byla 

ekonomickou ředitelkou v jedné středně velké firmě. 

 

Co Vás nejvíce inspirovalo k založení živnosti? 

To vzniklo vlastně tak, že můj tatínek se dlouho věnoval 

účetnictví. V roce 2010 si založil vlastní firmu a mě dlouho 

přemlouval k tomu, abych se k němu přidala. Já jsem sice měla 

dobře rozjetou kariéru, ale vlastní podnikání jsem nikdy 

nezkusila. Možná mě k tomu rozhodnému kroku přivedla tak 

trochu touhu poznat, jaké to vlastně je. Skončilo to tak, že jsem  

v červenci roku 2014 tatínkovu firmu převzala. 

 

S jakou největší překážkou jste se setkala při podnikání? 

Já jsem byla z bývalých zaměstnání zvyklá na velkou 

odpovědnost, takže jsem neměla problém s tím, že všechna 

rozhodnutí jsou na mě. Nikdy jsem ale neměla moc velké 

zkušenosti s úřady. A vzhledem k mému oboru je nutné neustále 

sledovat zákony i jejich případné změny. To je časově hodně 

náročné.  

 

Jakého největšího úspěchu jste v podnikání dosáhla? 

Největším úspěchem – i mou nejlepší vizitkou – jsou podle mě 

dobře odvedená práce a spokojení zákazníci. 

 

Jak se Vám daří kombinovat soukromý život a podnikání? 

V tomto směru jsem měla veliké štěstí v tom, že dcera už je 

dospělá. Nemusela jsem tak shánět hlídání, popřípadě chvátat do 

školy. Mám také skvělou oporu v manželovi, takže si vlastně 



18 

 

nemohu stěžovat. Ano, někdy máme před uzávěrkou, a potom 

pracujeme dlouho do večera, ale to se stává každému, nejen 

podnikatelům. 

Setkala jste se někdy v rámci svého podnikání se znevýhodněním 

na základě toho, že jste žena? 

Ne. Nejspíš je to tím, že je v současné době hodně žen-účetních  

a lidé jsou na to zvyklí. 

 

Co byste doporučila zájemkyním o podnikání? 

Jako účetní rozhodně doporučuji, aby si udělaly detailní plán 

svého podnikání a věnovaly čas všem aspektům. Ať už se jedná  

o vhodné prostory, finanční rezervu či případného partnera 

v podnikání – čím více času stráví přípravami, tím menší je šance, 

že je potom něco nepříjemně překvapí. Podnikání by nemělo být 

chvilkovým rozmarem. 

 

 

(foto dodala Petra Lobová) 
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Martina Kirschová 

Paní Kirschová ve svém dětském studiu, které vzniklo v roce 

2006, nabízí širokou škálu služeb pro děti i jejich rodiče, vše pod 

vedením školených lektorek a vedoucích. Na své si tak přijdou 

zájemci o kojenecké a dětské cvičení nebo plavání, příměstské 

tábory pro malé i větší děti a prodej přírodní dětské kosmetiky, 

oblečení či doplňků. 

 

V jakém oboru podnikáte a čím vším se zabýváte? 

Já se již dvacet let věnuju víceméně všemu, co se točí kolem dětí. 

V našem studiu se věnujeme kojeneckému plavání, pořádáme  

cvičení pro rodiče s dětmi od tří měsíců do tří let. Dále učíme 

například slyšící děti znakovou řeč – pomáháme dětem v rozvoji 

komunikace ještě předtím, než se jim vyvinou hlasivky a ony se 

naučí mluvit. Tyto znaky učíme i rodiče a je velikým úspěchem, 

když děti začnou poprvé reagovat na znaky svých rodičů. 

Plánujeme do budoucna i spojení znakování s angličtinou, na což 

děti výborně reagují. Máme zde i program „Poznáváme svět“, to 

je Montessori dílnička, kde se zaměřujeme na vývoj praktického 

života u dětí od jednoho roku do tří let – učí je to soustředění  

a zručnosti. Jako další službu nabízíme prodej kosmetiky či 

doplňků pro děti. Lidé už o nás vědí, takže nám sem nosí letáčky 

s vlastními výrobky. Další produkty objednávám já, většinou to 

vyplyne z potřeb klientů. Často mi sem například chodili rodiče 

s dětmi, které měly otlačené nožky od nevhodných ponožek. 

Protože se ale vhodné ponožky či punčochy pro děti dají sehnat 

dost obtížně, tak jsem je objednala. 

Dále se věnuji ještě tradiční čínské medicíně a metodě RUŠ,  

a i když ji nikde neinzeruji, mám hodně klientů. Věnuji se tomu 

spíše ve volném čase. 
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Byl to Vás původní záměr, nebo jste měla do budoucnosti jiné 

plány? 

Vždycky jsem chtěla být učitelkou v mateřské školce, ale potom 

jsem si řekla, že bych se zaměřila na ještě menší děti. Pokud jsem 

ale chtěla pracovat v jesličkách, tak to znamenalo stát se dětskou 

zdravotní sestrou. Protože jsem ale studovala ještě za minulého 

režimu, tak zdravotní školy byly výběrové. Tehdy to nevyšlo a já 

jsem skončila na průmyslové střední škole, obor konstruktér. 

Určitě mi ta škola ale dala hodně, třeba logické myšlení a možná  

i trochu mužský přístup, protože tam bylo hodně kluků. Během 

školy jsem si ale dělala dobrovolnou zdravotní sestru, takže už 

tehdy jsem se těm dětem věnovala. Po revoluci jsem krátce 

pracovala na sekretariátu, ale brzy mě to přitáhlo zpět k dětem  

a já jsem začala pracovat jako soukromá chůva. Po čase jsem ale 

měla pocit, že se nikam nevyvíjíme, tak jsme začali přidávat nové 

programy, hry a plavání a dostali se tak do dnešní podoby.  

 

Co Vás nejvíce inspirovalo k založení živnosti? 

Když jsem začínala, tak v tomto regionu žádné agentury, které by 

nabízely hlídání. Dokonce když jsem si tehdy zařizovala 

živnostenský list, tak se mě paní na úřadě ptala: „A to je jako 

práce?“. Tím, že jsme byli první, to samozřejmě bylo i dost složité, 

například když jsme zařizovali první plavání, bylo to i pro většinu 

úřadů nové.  

 

S jakou největší překážkou jste se setkala při podnikání? 

Pro mě to byla administrativa, protože jednání s úřady je vždy 

složité. Dokonce bych řekla, že v průběhu podnikání je to ještě 

horší, než to bylo na začátku. To je ale na druhou stranu možná  
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i dobré, protože když se do něčeho pustíte, tak už vás to potom 

nepustí a vy máte velkou motivaci pokračovat.  

 

Jakého největšího úspěchu jste v podnikání dosáhla? 

Nejvíc mě těší to, že mám za sebou úspěšnou spolupráci s mnoha 

maminkami a jejich dětmi. I když pomůžete jenom jednomu 

dítěti, tak vás to ohromně motivuje.  

 

Jak se Vám daří kombinovat soukromý život a podnikání? 

Je pravda, že podnikání mi zabere hodně času. Příprava podkladů 

pro webové stránky, vymýšlení akcí či kroužků, výroba letáků – to 

všechno si dělám sama, po vlastní práci tady ve studiu. Děti sama 

nemám, takže to jsem nikdy řešit nemusela, ale na koníčky či 

přátele moc času nemám. Naučila jsem se tedy to, že si všechny 

své aktivity, ať už pracovní či volnočasové, zapisuji do diáře. 

Kdybych to totiž nedělala, tak ten svůj volný čas věnuju 

některému z klientů. A to nejde, protože aby člověk mohl svou 

práci dělat dobře, tak se musí věnovat i sám sobě a odpočinout si.  

 

Setkala jste se někdy v rámci svého podnikání se znevýhodněním 

na základě toho, že jste žena? 

Do určité míry ano. Když například vyjednávám o pronájmu  

a svému protějšku řeknu, čím se zabývám, tak je to zejména pro 

muže věc, kterou si nedovede představit. Nějaké plavání s dětmi 

mu přijde spíše jako zábava, než jako seriózní podnikatelský 

záměr. Sice mi to nekomplikují, ale mívám dojem, že mě neberou 

stejně vážně, jako jiný „mužský“ business.  
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Co byste doporučila zájemkyním o podnikání? 

Určitě je důležité, aby si dobře rozmyslely svůj plán a potom si za 

ním stály. Já sama jsem se ve svém podnikání setkala se 

situacemi, kdy jsem si říkala, že tohle nemůže fungovat, ale 

nakonec to většinou vyšlo, a dokonce s velikým úspěchem. Pokud 

tedy něco chcete opravdu dělat a chcete se tím zabývat pro tu 

práci samu, nejen pro zisk, tak se vám určitě bude dařit.  
 

 

(foto dodala Martina Kirschová) 
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Kateřina Vojáčková 

Paní Vojáčková je majitelkou soukromého psího útulku, který sídlí 

poblíž Frýdlantu, v Krásném Lese. Útulek funguje již od roku 1992 

a zaměřuje se především na pomoc opuštěným či týraným 

zvířatům. V roce 2014 se zúčastnila i vzdělávacího kurzu pro 

podnikatelky, který jsme vytvořili v rámci projektu Rovná cesta. 

 

V jakém oboru podnikáte? 

Vlastním psí útulek, kde se zabýváme odchytem toulavých psů, 

spolupracujeme s Krajskou veterinární správou v případech 

týraných psů, o pejsky se následně staráme u nás a hledáme jim 

nové domovy.  

 

Byl to Vás původní záměr, souvisí to s Vaším studiem? 

Já jsem se vždycky chtěla věnovat psům, když jsem například byla 

v armádě, tak jsem chtěla pracovat jako psovod, ale v té době se 

ženy na tuto pozici nepřijímaly. Útulek založili moji rodiče, když 

mi bylo čtrnáct let a potom plynule přešel na mě.  Já jsem hned 

po škole šla do armády, kde jsem byla deset let. Snažila jsem se 

ale rodičům pomáhat, takže kdykoli bylo něco potřeba udělat, tak 

jsem si vzala dovolenou a jela do útulku. Po smrti rodičů jsem 

potom útulek převzala, aby neskončil.  

 

Jaká byla nejhorší překážka, kterou jste musela překonat, a co je 

naopak Vaším největším úspěchem? 

Převzetí útulku bylo velkým krokem do neznáma, protože jsem 

tam sice vypomáhala, ale papíry se v té době příliš neřešily. Jenže 

když zemřela maminka, tak se zrovna změnily zákony a muselo se 



24 

 

dodělávat hodně dokumentů. Nejhorší byly ale finance. Když 

jsem útulek přebírala, byl padesát tisíc v mínusu. Můj manžel si 

tehdy musel vzít půjčku, abychom mohli vyplatit mé dva bratry. 

Proto jsme se snažili co nejdříve nějak zviditelnit, aby o nás lidi 

věděli a pomohli nám. Oslovili jsme média a nejvíce se nám 

osvědčil Liberecký deník, protože čtenáři jsou ze stejného 

regionu, mají k nám blíž a spíše nám pomohou. Funguje také 

Facebook, protože lidé si dnes mnohem častěji vyberou zvíře na 

internetu.  

Za svůj největší úspěch považuji to, že útulek stále funguje, i když 

trvalo dvacet let, než jsme například udělali zámkovou dlažbu. 

Nedávno jsme založili občanské sdružení, díky kterému se nám 

podařilo udělat i první sbírku, ze které jsme mohli pořídit auto. 

Mám radost i z toho, že jsme už hodně známí – třeba loni nám 

útulkem prošlo 186 pejsků a 140 z nich jsme dokázali umístit do 

nových domovů. Ostatní buď zůstávají, nebo si pro ně přijeli 

původní majitelé. 

 

Jak se Vám daří kloubit práci a rodinu? 

Rodina je na tom samozřejmě bita a bez její podpory bych to 

rozhodně nezvládla. Manžel mi pomáhá po skončení vlastní 

pracovní doby. Dcerka je na to zvyklá od narození, jezdí s námi na 

různé prezentace. Je jí sice teprve osm, ale už chápe, kolik času 

útulek potřebuje a že peníze jsou důležité. Zrovna nedávno mě 

překvapila – měla do školy donést peníze na nějaké pomůcky, ale 

mě o tom nic neřekla, místo toho je vzala z vlastní kasičky. Když 

jsem se jí na to potom ptala, tak mi řekla, abych si ty peníze 

nechala raději na pejsky.  
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Setkala jste se ve svém podnikání někdy diskriminací na základě 

toho, že jste žena-podnikatelka? 

To určitě ne. Spíš nám chodí e-maily nebo SMS zprávy od lidí, 

kterým byl zabaven pes. Ta zvířata ale zabavuje Krajská 

veterinární správa, ne my. Jenže lidi to nechápou a zlost si potom 

vybíjejí na nás.  

 

Co byste doporučila případným zájemkyním o podnikání? 

Určitě by se měly připravit na to, že přijdou o své osobní volno. Je 

také nutné přizpůsobit se klientům. Finance jsou taky důležité, 

pokud tedy nezačínáte s nějakým milionem. Je třeba se zviditelnit 

a vynaložit tak peníze na dobrou reklamu. A potom jsou tu 

samozřejmě úřady – musíte vědět, co kde zařídit a také jak se 

tam chovat, aby k vám byli vstřícní.  

 
 

(foto dodala Kateřina Vojáčková) 
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Květuše Strunová 
 

Paní Strunová vlastní již od roku 1989 keramickou dílnu. Za tu 
dobu vzniklo mnoho realizací, výstav samostatných a společných, 
doma i v zahraničí. Účastnila se zahraničních a domácích sympozií 
či podobných akcí. V roce 2008 proběhla v její dílně v Bílém 
potoce rekonstrukce a jejím rozšířením se vytvořilo bydlení, 
atelier, letní dílna, vnitřní dílny, malá výstavní síň, zahradní 
galerie a obchůdek. 
  

Jakému druhu podnikání se věnujete, jakému oboru? 

Věnuji se výtvarnictví a  převážně v keramice. K té se snažím 
přistupovat jak tradičními způsoby, tak i originálními. Věnuji se 
čtyřem hlavním oblastem: dárkové, dekorativní a užitkové 
keramice, ráda také spolupracuji při realizacích interiérů i zahrad. 
Realizujeme nejrůznější projekty a pro zájemce organizujeme 
výtvarné dílny. 
  

Co jste vystudovala a jaké byly Vaše původní plány či původní 

zaměření? 

Já jsem se umění chtěla věnovat vždy. Vystudovala jsem nejdříve 
Uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, kde vyučovali 
mezi jinými akademičtí malíři Bohumil Maryška a Vladimír 
Čeřovský. Následovala studia na Pedagogické škole v Mostě  
a poté i v Praze. Snažím se ale vzdělávat průběžně a podařilo se 
mi navštěvovat například Institut P. Breughela v Holandsku či 
absolvovat studijní pobyt v Turecku. Naposledy jsem absolvovala 
seminář s malířkou a sochařkou Janou Koen.  
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Co pro Vás bylo největší motivací k zahájení podnikání? 

Stát se malířkou bylo mým snem již od dětství. Chtěla jsem také 
v praxi aplikovat to, co mě naučila Uměleckoprůmyslová škola  
v Jablonci nad Nisou - být sám sebou a tvořit,  jinými slovy MÍT 
SVOBODU ve všem, co dělám. V  době totalitního systému jsem 
se výtvarné tvorbě bohužel nikdy nemohla věnovat ve větším 
rozsahu a musela jsem se omezit pouze na svou pedagogickou 
činnost. 
 

Jaké byly největší překážky, které jste musela překonat? 

Nejtěžší pro mě bylo to, že jsem se musela naučit ocenit svou 
vlastní práci a poté ji nabízet. Najednou jsem se také ocitla 
v situaci, kdy jsem si musela všechen svůj čas sama naplánovat.  
 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

Odvahu neposlouchat v roce 1990 ty, kteří se mě snažili 
přemluvit k tomu, abych zůstala ve školství a nepouštěla se do 
neprozkoumaných a nejistých vod. Myslím, že hodně lidí se tehdy 
nechalo odradit a jsem ráda, že já jsem mezi nimi nebyla. 
 

Vnímáte podnikání jako možnost, jak skloubit práci a rodinný 

život? 

Moje povolání je časově náročné a kvůli svému zaměření nemám 
žádný pravidelný rozvrh. Některé dny pracuji s nadsázkou 24 
hodin denně a jiné mám volné, přesto se nám s manželem 
podařilo vychovat dva syny – podle jejich vlastních slov prý 
s úspěchem :-) 
  

Setkala jste se někdy ve své kariéře se znevýhodňováním na 

základě toho, že jste žena? 
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Ne. Možná je to tím, že se věnuji umění a to nikoho nedráždí. 
V jiných oborech je tomu možná jinak, ale srovnání bohužel 
nemám. 
Co byste doporučila jiným ženám, které uvažují o zahájení 
vlastního podnikání? 

Pokud vědí, co je jejich cesta a cítí to od srdce, tak ať jdou směle 
za svým snem, krok za krokem. Vše důležité se jim postupně 
samo nabídne v pravý čas a vstoupí jim do cesty.  
 

 

(foto dodala Květuše Strunová) 
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Růžena Krasňáková 

Paní Krasňáková je jednou z úspěšných absolventek vzdělávacího 

programu pro podnikatelky, který vznikl v rámci projektu Rovná 

cesta. Podniká od roku 1992 v oboru reklamní grafika. Své studio 

a dílnu má ve Stráži nad Nisou nedaleko Liberce.  

 

Jakému druhu podnikání se věnujete, jakému oboru? 

Podnikám již více než dvanáct let v oboru reklamní tvorby jako 
živnostnice se svým partnerem. Jedná se o návrhy a výrobu 
nejrůznějších reklam a počítačů, ale například také o polepy 
automobilů. Mám stálé zákazníky, velké i malé firmy, ale také 
například nemocnici, pro kterou dlouhodobě dodávám orientační 
systémy, polepy sanitních vozů aj. 
 

Co jste vystudovala a jaké byly Vaše původní plány či původní 

zaměření? 

Na základní škole jsem si přála být cukrářkou. Na konec jsem 
víceméně náhodou vystudovala obor elektromechanik pro stroje 
a zařízení. Několik let jsem po mateřské pracovala v tomto oboru. 
Začátkem devadesátých let let jsem byla asi tři roky zaměstnána 
u známého v oboru kancelářských strojů. Tehdy začínaly počítače 
a já se začala věnovat grafice a reklamě. 
 

Co pro Vás bylo největší motivací k zahájení podnikání? 

Na popud svého přítele, dovolím si říci životního partnera, jsem 
se postavila na vlastní nohy a s jeho finančním přispěním založila 
své studio. Motivací byla zjednodušeně řečeno potřeba 
samostatnosti a nespokojenost se zaměstnáním včetně finanční 
otázky. 
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Jaké byly největší překážky, které jste musela překonat? 

Největší problém bylo vytvořit stálou klientelu. Jinak si nestěžuji. 
Práce mě uživí. Zpočátku jsem podnikala v souběhu se 
zaměstnáním. Trochu jsem se bála udělat tak velikou změnu 
najednou, proto ten přechod. Předpokládám, že takhle to dělá 
hodně lidí, kteří s podnikáním začínají. Potom Vás samozřejmě 
nahlodávají neustálé obavy o to, zda se opravdu dokážete uživit. 
 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

To, že se mi podařilo začít od nuly, a to vlastní silou. Na začátku 
se všichni musí poprat s mnoha obtížnými situacemi, ale potom 
se rozhlédnete a zjistíte, že všechno funguje – a to jen vaší vlastní 
zásluhou. Tenhle pocit je k nezaplacení a všechny ty předchozí 
problémy za to stojí. 
 

Vnímáte podnikání jako možnost, jak skloubit práci a rodinný 

život? 

Jsem sice paní svého času, ale pracuji často i o víkendech  
a svátcích. Spíše tuto výhodu nepociťuji, ale jsem takto šťastná. 
 

Setkala jste se někdy ve své kariéře se znevýhodňováním na 

základě pohlaví? 

V podnikání jsem tento problém nikdy nezaznamenala. 
V předchozím zaměstnaneckém poměru však ano. Zejména 
v odměňování. 
 

Co byste doporučila jiným ženám, které uvažují o zahájení 

vlastního podnikání? 
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Ať jdou do toho. Každá rada je těžká. Důležité je zázemí a něco 
jako přítel – poradce na telefonu. Snad také, aby si daly pozor na 
zlé lidi, např. na záměrné podvodné neplatiče. Všem držím palce! 
Holky, co jste na úřadu práce a máte dobrý nápad, běžte do toho! 
 

 

(foto dodala Růžena Krasňáková) 
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Anna Ondřejíková 

Paní Ondřejíková je majitelkou ekofarmy na Frýdlantsku, kde se 

od roku 2011 věnuje chovu zvířat a prodeji zemědělských 

produktů.   
 

V jakém oboru podnikáte? 

Vlastním ekofarmu, kde chovám koně, kozy a dobytek. 
Farma nabízí i ubytování, včetně možnosti seznámit se  
s provozem ekofarmy a výrobou kozích sýrů. Ve statku je také 
možnost ochutnávky a nákupu zemědělských produktů, 
především domácích kozích sýrů, projížďky na koních  
a vypůjčení jízdních kol. Ve dvoře máme i malé zemědělské 
muzeum. Součástí statku je i malá koncertní síň pro hudební 
produkce. 
Ten nápad vznikl, když jsem restituovala můj rodilý dům  
a statek, který měl  demoliční výměr už od roku 1968 a ještě se 
nacházel v bezdotačním pásmu, které nebylo zařazeno v LFA. 
Protože bývalá tvrz měla tlusté zdi  na  zbourání a odklizení 
nebylo dostatek peněz, proto torzo zůstalo až do roku 1993. 
Chtěla jsem tento historický objekt, který byl už za první 
republiky veden jako kulturní památka, zachránit. Roku 1968 byl 
určen k demolici.  
 

Byl to Váš původní záměr? 

Vystudovala jsem obor strojírenství, ale můj otec byl zemědělský 
odborník, který mi dával své zkušenosti a rady hlavně v rostlinné 
výrobě – díky tomu jsme v krmivech soběstační a máme jistotu, 
že naše zvířata mají skutečně ekologické krmivo. 
 



33 

 

Co Vás nejvíce inspirovalo k zahájení vlastního podnikání? 

Moje vize byla spoléhat sama na sebe. Využít historických staveb 
k agroturistice a vyrábět potraviny EKO přímo pro spotřebitele. 
Rozhodla jsem se chovat kozy, protože ty se nedají úspěšně 
chovat v gigantických chovech. Kozí mléko je navíc zdravější  
a stravitelnější, mohou ho tedy pít i alergici.   
 

Která překážka pro Vás byla nejnáročnější? 

Vzhledem k tomu, v jakém stavu se náš statek nacházel, tak jsem 
prvních deset let mnoho energie ztratila opravami celého objektu 
a budováním mlékárny. S tím vším samozřejmě byla spojena 
spousta byrokracie.  
 

Jaký je největší úspěch, kterého jste dosáhla? 

Osobně považuji za úspěch, že se mi přes všechny tyto nesnáze 
podařilo opravit celý objekt a že naše sýry byly kladně 
ohodnoceny šéfkuchaři pražských interhotelů a objevují se 
dokonce i v jejich kuchařkách.  
 

Jak se Vám daří slaďovat rodinu a práci? 

Není to samozřejmě nic jednoduchého a myslím, že se to netýká 
pouze mého oboru. Proto jsem ráda, že mi pomáhá syn, bez něj 
by to nešlo. Já a můj syn všechen čas věnujeme podnikání. Péče  
o zvířata vyžaduje „celého člověka“. 
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Setkala jste se někdy se znevýhodněním jako žena-podnikatelka? 

Ano. Musela jsem překonat mnoho překážek, se kterými by se 
muž podle mého názoru nesetkal. Žena všeobecně stále nemá 
takový respekt a v podnikání jsou ty rozdíly ještě markantnější. 
 
Máte nějakou radu pro ostatní zájemkyně o podnikání? 

Kdo se chce  věnovat této činnosti, musí mít k tomu lásku, musí 
být zodpovědný, nejlépe aby to byl zároveň "koníček". Nečekat, 
že se touto prací rychle zbohatne. Přijímat vše s pokorou, žít  
v souladu s přírodou. Musí mít trpělivost. 
Nejlepší je mít širší podnikatelské zaměření a tím rychle reagovat  
na poptávku.  
 

 
 

(foto dodala Anna Ondřejíková) 
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Hana Zemanová 

 
Paní Zemanová se podnikatelské činnosti věnuje již od roku 1998, 
nikdy ale neopustila svou původní profesi, kterou je operní zpěv. 
 

Jakému druhu podnikání se věnujete, jakému oboru? 

Věnuji se obchodu, prodeji produktů a zboží 
 

Co jste vystudovala, jaké byly Vaše původní plány či původní 

zaměření? 

Vystudovala jsem gymnázium, původní profesí, která je mou 
hlavní prací dodnes, jsem operní zpěvačka 
Dále jsem absolvovala kurz tvůrčí fotografie a na základě 
certifikátu jsem tedy i fotografka 
 

Co pro Vás bylo největší motivací k zahájení podnikání? 

Největší a vlastně jedinou motivací bylo špatné finanční 
ohodnocení mé profese a díky nepravidelné pracovní době  
i prakticky nemožnost sehnat si přivýdělek formou nějaké 
brigády. 
 

Jaké byly největší překážky, které jste musela překonat? 

Asi největší překážkou byl vlastní strach a nejistota, jestli to 
dokážu.  
 
Co považujete za svůj největší úspěch? 

Největší můj úspěch v podnikání je to, že když jsem ze 
zdravotních důvodů musela firmu, kterou jsem založila společně  



36 

 

se sestrou, opustit, předala jsem rozjetý fungující internetový 
obchod, který s velkým úspěchem funguje dodnes. Z původně 
rodinného obchůdku je dnes zaběhnutý e-shop se třemi 
zaměstnanci. 
V současné době se věnuji maloprodeji přes internet  
i napřímo, prodávám své vlastní výrobky, pomůcky k tvoření  
a bižuterní komponenty. 
 

Vnímáte podnikání jako možnost, jak skloubit práci a rodinný 

život? 

Ani ne, podle mého názoru, pokud se chcete firmě opravdu 
věnovat, trochu tím soukromý život trpí pro nedostatek času. 
 

Setkala jste se někdy ve své kariéře se znevýhodňováním na 

základě pohlaví? 

S tímto problémem se setkávám stále, nejen v podnikání, ale  
i v soukromém i uměleckém životě. 
V případě internetového obchodu obecně platí, že žena je 
vnímána obchodními partnery jako někdo, kdo si obchůdek vede 
z domova od plotny, v mezičase starostí o muže a děti. Pokud se 
obchod rozjede na celostátní úrovni, je třeba se mu věnovat 
celodenně, nedá se to dělat doma po večerech. Ale těžko se to 
někdy vysvětluje, že je třeba, aby vás obchodní partner vzal 
vážně, jako rovnocenného partnera. 
 

Co byste doporučila jiným ženám, které uvažují o zahájení 

vlastního podnikání? 

Aby se toho nebály, za zkoušku to stojí.  
Je potřeba odhodlání a odvaha, vybrat si obor, který vás bude 
těšit a případně najít spolehlivého partnera. Pak nezbývá než přát 
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štěstí na profesní kontakty a popřípadě šťastnou ruku při výběru 
spolupracovníků či zaměstnanců. 
 

 

(foto dodala Hana Zemanová) 
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Bohuslava Pilnáčková 

Paní Pilnáčková je jednou z úspěšných absolventek vzdělávacího 

kurzu pro podnikatelky, který vznikl v rámci našeho projektu 

Rovná cesta. Po jeho skončení se rozhodla založit si miniškolku, 

která se nachází v klidové části Liberce.  

 

Jakému druhu podnikání se věnujete? 

V prosinci 2014 budu společně se svou kamarádkou, Šárkou 
Koudelovou, otevírat miniškolku. Chtěly bychom se zaměřit na 
hlídání dětí, zároveň se tady mohou pořádat i různé akce. 
Můžeme zde organizovat například karnevaly či narozeninové 
oslavy, pokud rodiče nemají dostatečný prostor doma.  Do 
budoucna plánujeme ještě jednu zajímavou věc, a to pronajímání 
prostor maminkám, které by chtěly začít podnikat, ale mají příliš 
malé děti bez možnosti hlídání. Ono je totiž těžké se od dítěte 
odpoutat a takhle by to mohly zkoušet postupně.   
 

Jak jste se k tomuto oboru dostala?  

Já mám vystudovanou ekonomickou školu, poté jsem deset let 
učila na stadionu plavat děti. Vlastní podnikání jsem nikdy v plánu 
neměla. Když jsme s plaváním museli z finančních důvodů 
skončit, našla jsem si místo nejdříve na poště a nyní v továrně 
v Hrádku. Přes Hospodářskou komoru v Liberci jsem se ale 
dostala k rekvalifikačním kurzům, kde mě jedna z lektorek tak 
trochu „nahlodala“. A protože moje starší dcera, která studuje 
pedagogiku, také vždy snila o práci s dětmi, tak jsme se 
s kamarádkou rozhodly, že do toho půjdeme. Dnešní doba je totiž 
hodně hektická a práce s dětmi je mnohem příjemnější, má 
takový vyloženě pozitivní náboj.  Navíc je situace momentálně 
taková, že školek je málo a téměř nikde neberou nové děti.  
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A pokud rodiče potřebují pracovat, bývá pro ně těžké sehnat 
hlídání.  
 

Jaké byly nejtěžší překážky, které jste musela překonat, a v čem 

naopak vidíte svůj největší úspěch? 

Největším problémem byly peníze, ale to Vám asi řekne úplně 

každý. Najít vhodné prostory také nebylo jednoduché. Obešly 

jsme mnoho lokalit a nakonec jsme měly štěstí zde, v Americké. 

Je to klidná lokalita, a protože zde již dříve sídlila soukromá 

školka, nemusely se zde provádět žádné nákladné stavební 

úpravy – malé toalety, nízká umyvadla i sprcha už zde byly.  

Usnadnilo nám to také spolupráci s hygienickým úřadem, protože 

ti už to tu znají.  

Za největší úspěch považuji samozřejmě to, že jsme Letadélko 

vůbec otevřely. Jsme sice na úplném začátku, oficiálně budeme 

otevírat až v prosinci, ale i tak mám velkou radost. Navíc je to 

motivující, když můžeme pracovat samy na sebe, prostory jsou 

naše a čas si můžeme rozvrhnout dle vlastní potřeby.  

 

Jak se Vám daří slaďovat podnikání a soukromý život? 

Kolegyně i já už máme naštěstí dospělé děti, takže nemusíme 

řešit školu nebo hlídání. V našem případě je spíš obtížné skloubit 

současné zaměstnání s miniškolkou. Kolegyně totiž bydlí i pracuje 

v Praze a dojíždí sem jednou za týden, zároveň má na starosti 

administrativní záležitosti. Já bydlím v Chrastavě, pracuji 

v Hrádku nad Nisou a školku mám zde. Je to hodně náročné na 

koordinaci, ale zatím to zvládáme. Dokonce jsem se mohla vrátit 

i ke svému koníčku, což je plavání, a jednou týdně opět vyučuji  

v bazénu.  
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Setkala jste se někdy v rámci podnikání nebo příprav se 

znevýhodněním na základě toho, že jste žena? 

Ne, lidi nám spíše fandili. A já myslím, že by se ty rozdíly ani dělat 

neměly. Vlastně mám pocit, že ženy v podnikání bývají 

ambicióznější než muži. Je pravda, že kdybych měla třeba hodně 

malé děti, tak bych do toho ani nešla.  

 

Co byste doporučila ženám, které uvažují o podnikání? 

Rozhodně by si měly udělat finanční plán. My jsme nad tím ze 

začátku příliš nepřemýšlely a potom jsme se hodně divily. Pokud 

tedy má někdo zájem o vlastní podnikání, tak by rozhodně měl 

věnovat hodě času finanční rozvaze, popřípadě se i zeptat už 

stávajících podnikatelů, aby měl reálnou představu o tom, co ho 

čeká. A potom musí vydržet.  

 

(foto dodala Bohuslava Pilnáčková) 
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Závěr 

Když jsme v rámci projektu Rovná cesta vytvářeli vzdělávací kurz 

pro podnikatelky, hledali jsme logo, které by co nejlépe vystihlo 

podstatu podnikání. Během brainstormingu jsme se nakonec 

rozhodli pro motiv, který se možná jeví jako kuriózní, podle nás je 

však velmi trefný. Naším logem se totiž stala chobotnička, 

protože stejně jako ona musejí podnikatelé i podnikatelky umět 

obsáhnout a dohlížet na mnoho věcí najednou.  Ať už se jedná  

o finance, propagaci vlastních výrobků či komunikaci se 

zákazníky, vše spočívá pouze na nich  - a pokud k tomu přidáme 

ještě péči o rodinu, je celková situace chaotická. Není však 

neřešitelná, jak jste mohli vidět na příbězích podnikatelek, které 

jsme Vám v této publikaci představili.  

„Naše“ podnikatelky, stejně jako snad každý, musely dobře zvážit, 

zda se do podnikání opravdu pustí, či ne. A kladly si při tom ty 

samé otázky, jako možná i vy: uživí mě podnikání, co moje rodina, 

zvládnu komunikaci s úřady, mohu doufat v podporu státu?  

Podle průzkumu „Postoj žen k podnikání“, kterou provedla 

Asociace malých a středních podniků v červnu 2014 

(http://www.amsp.cz/uploads/Pruzkumy/Pruzkum_podnikani_ze

n.pdf) jsou právě tyto aspekty nejčastějším důvodem, proč se 

ženy do podnikání nepouštějí. A naše respondentky se shodují 

v tom, že je opravdu třeba dbát na dobrou přípravu a nemělo by 

jít o „chvilkový rozmar“.  

Z rozhovorů vyplynulo, že největší důraz podnikatelky nekladou 

na finanční stránku, ale na přechod ze zaměstnaneckého poměru 

do podnikatelské sféry. Najednou se staly paní vlastního času  

a musely si zvyknout na to, že všechna rozhodnutí leží na nich. 

Pro mnohé z žen se tak vlastní podnikání může stát cestou 

k tomu, jak poznat sama sebe, své silné a slabé stránky.  
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V této fázi se naše respondentky většinou spolehly na svou 

rodinu, stejně tak lze ovšem využít i služeb organizací, které se 

specializují na pomoc začínajícím podnikatelům a podnikatelkám. 

Přímo pro ženy je určeno například Top centrum podnikatelek 

(http://www.podnikatelka-tcp.cz/), dále je možno využít služeb 

Hospodářské komory České republiky (najdete je téměř ve všech 

okresních městech) nebo i některého z podnikatelských 

inkubátorů (http://www.czechinvest.org/inkubatory). Zde se také 

nabízí možnost setkání s potencionálními obchodními partnery  

a zákazníky. Další inspiraci a tipy lze čerpat v rámci 

podnikatelských soutěží, jako je například Ocenění českých 

podnikatelek (http://www.oceneniceskychpodnikatelek.cz/). 

 

Poděkování   

Poděkování autorek této publikace patří všem podnikatelkám, jež 

poskytly rozhovory pro tuto publikaci. 

 

Bc. Lenka Laurenčíková (Okresní hospodářská komora Liberec) 

Mgr. Jana Benešová (Centrum Kašpar, o. s.) 

Liberec, 2014 
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Projekt „Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci 

v Libereckém kraji“ - „Rovná cesta“ (CZ.1.04/3.4.04/88.00233), 

jehož jedním z inovativních produktů je i tato publikace, je 

financován z Evropského sociálního fondu v České republice 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Okresní hospodářská komora Liberec 

Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 

info@ohkliberec.cz     www.ohkliberec.cz 

Tel.: +420 485 100 148 

 

Centrum Kašpar, o. s. 

Kašparova 73, 463 12  Liberec – Vesec 

centrum-kaspar@email.cz     www.centrum-kaspar.cz 

Tel.: +420 739 037 527 

 

 


