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Předmluva
 

Původně jsme jen chtěli trochu aktualizovat a rozšířit e-book, který už dlouho 
dáváme na webu jako bonus k Travel Bibli. Pak nám došlo, že by bylo fajn doplnit 
alespoň nejrozšířenější profese digitálních nomádů, protože se nás pořád někdo ptá, 
čím že se ti nomádi živí. Nakonec nezůstal kámen na kameni. Opět nás dostihla naše 
posedlost jít u všeho do hloubky. Přibyly tak desítky nových profesí, sesbírali jsme 
desítky osobních zkušeností lidí, kteří si díky nim na cestách (při)vydělávají, někdy 
velmi dlouhé úvody ke kapitolám a stovky zdrojů ke studiu. Z pár desítek hodin, 
které jsme původně nad psaním chtěli strávit, se staly stovky. 
 

Opět jsme při psaní vypili nepředstavitelné množství kávy, okoštovali desítky (ehm, 
jenom?) nových vín, stihli mezitím obletět půl planety, udělat spoustu přednášek. A to 
nám s psaním a rešeršemi značně pomáhalo několik lidí z týmu. Až někdy budete 
psát knihu, řiďte se poučkou, kterou jsme v tomto případě nedodrželi – napište pokud 
možno vše naráz a nenechte se ničím rušit. Klidně si veškerý průzkum, myšlenkové 
mapy či byznys plán dělejte po večerech po práci, ale na samotné psaní si vezměte 
dovolenou. A ideálně odjeďte někam, kde vás nikdo nemůže rušit. Jinak vám to bude 
trvat mnohonásobně delší dobu, případně to nikdy nedoděláte. My jsme se vzájemně 
museli dost kopat do zadku. Původní deadline k vydání byl tuším konec února 2017, 
toto píšeme v srpnu 2017 a to nás ještě čeká zdlouhavá editace.



Práce na cestách
 

Jestli jste kdykoliv měli pocit, že vám v cestování brání finance, zjistíte, že vlastně 
můžete vyjet úplně bez peněz, a přitom ve světě trávit i mnoho let. Způsobů, jak si 
na cestách vydělávat průběžně na živobytí i další objevování naší krásné planety, je 
totiž nepočítaně. Postupně se podíváme na ty nejčastější a nejzajímavější. Pro některé 
profese budete potřebovat předchozí kvalifikaci a zkušenosti, některé můžete začít 
dělat hned zítra a některým se vlastně ani profese nedá říkat. 

 Knihu jsme rozdělili na několik hlavních částí, právě podle potřebných dovedností 
a typu práce. V té první se podíváme na způsoby, jak využít své nadání na jazyky. 
Překladatelé i učitelé byli totiž jedni z prvních, kteří ve spojení se svou prací cesto-
vali. Předběhli je snad jen válečníci a obchodníci – i když i ti s sebou většinou něja-
kého překladatele měli. Ve druhé části nás čeká práce spojená přímo s cestováním. 
Meta, na kterou by se chtěli jednou dostat snad všichni zapálení cestovatelé. I proto 
zde narazíte na tvrdou konkurenci, ale v dnešní době také spoustu možností, jak 
k pracovním příležitostem přijít zadními vrátky, která si navíc sami vymyslíte. 

Nejrozsáhlejší kapitola se věnuje práci na dálku. Od roku 2000 se infrastruktura zlep-
šila natolik, že je možné spoustu původně kancelářských profesí dělat odkudkoliv. 
A mnoho lidí toho využívá – když u toho cestují, říká se jim digitální nomádi. Díky 
rozvoji technologií navíc neustále vznikají nové profese – kdo by před uvedením 
prvního iPhonu řekl, že vývojem mobilních aplikací se jednou budou živit stovky 
tisíc lidí? V roce 2017 přesáhne částka, kterou uživatelé za mobilní aplikace utratí, 
75 miliard amerických dolarů – a co teprve celý tržní ekosystém, který se dnes na 
mobilní aplikace váže. Uvidíme, jaké pracovní příležitosti přinese v následujících 
letech virtuální a rozšířená realita či umělá inteligence. 

Většina profesí v kapitole o práci na dálku patří k těm běžnějším. Dostaneme se samo-
zřejmě k programování & IT, představíme vám obory v rámci marketingu a médií 
a ukážeme možnosti, co dělat kolem webů či v grafice a designu. Vybrali jsme ale 
i méně běžné oblasti, jako video, zvuk či finance, a přidali několik profesí, které se 
těžko zařazují. Část této kapitoly se věnuje i podnikání a investování, protože vydě-
lávat peníze výměnou za svůj čas není jediný způsob, jak na cestách pracovat.

V další části se dozvíte, jak se na cestách živit poctivou prací rukama. Ať už 
jde o „hrubou sílu”, nebo kvalifikovanou práci – například fyzioterapeuta. Na 
velmi zajímavé profese jsme narazili mezi „lidmi z ulice”. Občas jen nestačíme 
zírat, jak jsou lidé vynalézaví. Jasně, pouličních muzikantů potkáte spoustu 
(a pokud na něco hrajete, vřele doporučujeme si to vyzkoušet, Matouš díky 



pouličnímu hraní projel velkou část Evropy). Ale co třeba takový polykač 
ohně?

 Jednu kapitolu věnujeme i práci, za kterou sice nedostanete peníze, ale spoustu jich 
díky ní na cestách ušetříte. Nám se nejvíc líbí house sitting. Hlídáte někomu dům 
(a domácí mazlíčky) a na oplátku můžete bydlet zadarmo. Často dost luxusně. Právě 
bydlení je totiž většinou jeden z největších výdajů na dlouhých cestách. 

 V závěru se dostaneme k profesím, kde využíváte své vzdělání, znalosti, dovednosti 
a zkušenosti pro práci na místě. Dostaneme se ke skvělým možnostem jak se na ces-
tách uplatnit coby instruktor sportů – třeba lyžování, jógy či raftingu. Můžete se ale 
stát i nájemným hercem, DJem či hlídat děti. Anebo si prostě profesi vymyslet. Dá 
se říct, že za cokoliv, za co vám jsou lidé ochotní platit doma, vám budou ochotní 
zaplatit také na cestách. Mnohdy to jsou na první pohled naprosté voloviny, jako 
třeba venčení psů. Jenže lidí, kteří si pořídí domácího mazlíčka a pak na něj vůbec 
nemají čas, je až žalostně hodně. A co teprv takové šílenosti jako nájemní trpaslíci 
jako zábava pro bohatou smetánku, které zmiňuje Tim Ferris ve své knize Čtyřho-
dinový pracovní týden. Jasně, abyste něco takového mohli dělat, musíte být trpaslík. 
Ale příklad skvěle ukazuje, že většinou stačí správný mix kreativity, obchodních 
dovedností a zdravé „divnosti”, a máte o práci do konce života postaráno.

Proč vůbec na cestách pracovat?
Proč si kazit cestu prací? Má pak vůbec smysl odjíždět? Jaký má smysl odletět do Thaj-
ska a trávit tam 40 hodin týdně v coworkingu? Nebo se celou dobu vláčet s těžkými 
hudebními nástroji jen proto, abyste si vydělali pár drobných? Strávit rok v Číně uče-
ním angličtiny kdesi ve zbohatlické čtvrti na okraji Šanghaje? Proč si raději nenašet-
řit peníze předem a pak prostě jen cestovat po světě? Jistě, i to je možné. Ale nehledě 
na to, že i sama práce může být cíl, jde primárně o to prodloužit si dobu, po kterou 
můžete cestovat. Místo dvou měsíců tři. Místo jednoho roku dva. Nebo třeba non-
stop. Celý život. Pak už vám rok v Číně přijde jen jako krátká zastávka. 

Důvodů, proč na cestách pracovat, je ale víc:

• Nemusíte nikam pospíchat (k tomu se ještě dostaneme).

• Poznáte lidi, na které byste jinak neměli šanci narazit.

• Naučíte se spoustu nových věcí a můžete se učit od ostatních.

• Vypilujete si soft-skills a vyrostete jako osobnost. Mimo jiné si pak budete 

v práci i životě víc věřit.

• Mnohem lépe pochopíte místní kulturu.



• Odpočinete si od cestování. Ano, i cestování může být celkem únavné.

• Nemusíte sahat do úspor. Utrácíte to, co průběžně vyděláte.

• Můžete si vydělat a ušetřit víc peněz než v České republice

• Můžete se přesouvat spolu s příjemným ročním obdobím a počasím.

• Díky práci na cestách získáte naprostou svobodu. Můžete jet v podstatě 

kdykoliv kamkoliv. 

• A v neposlední řadě – v dnešním světě je to snadné. Tak proč toho nevyužít?

Pokud chcete vyrazit na pár týdnů, asi nemá smysl práci řešit. Mnoho lidí, které 
potkáváme, chce ale cestovat dlouhodobě. A pak už podle nás značně převažují 
výhody práce na cestách před jejími nevýhodami. Navíc vůbec nemusíte pracovat 
full-time. Většina cestovatelů to tak ani nedělá. Prostě chvíli jezdí, poznávají, užívají 
si, a když jim začnou docházet peníze, zastaví a začnou se porozhlížet po možnos-
tech výdělku. Nebo naopak čekají na příležitosti, které se nabídnou samy. 

My jako digitální nomádi využíváme i dalších výhod, které nám práce na cestách 
poskytuje. Často chvíli žijeme v zemích, které jsou o hodně levnější než ty, odkud 
nás platí. A pak třeba našetřené peníze letíme utratit do výrazně dražší Austrálie. 
Nebo si na místě žijeme naprosto královsky – tak, jak by to v Praze bylo za stejné 
peníze zcela nemožné. Kafíčka, smoothies, úžasné jídlo, masáže, bazén před domem, 
skvělé výlety po okolí… Jiní zase nižších nákladů využijí k tomu, aby mohli rozjet 
nový projekt. Případně prostě pracují méně, aby si více užili života a cestování (to 
oba také děláme moc rádi).

Matouš díky digitálnímu nomádství navíc získal i pár „západních“ klientů, kteří ho 
platí „v tvrdé měně“, což je pak dost poznat i v Čechách. Zdaleka není jediný – známe 
i lidi, kteří díky na cestách nakonec dostali pracovní vízum do zemí, kam vůbec není 
snadné se dostat. Někdo do Austrálie, do Kanady, jiní do Skandinávie.

Pracovní zkušenosti z cest, ať už jsou jakékoliv, se pak skvěle vyjímají také v životo-
pise. Pro firmy je to znamení, že budete mít nadhled nad maličkým českým trhem 
a budete pravděpodobně umět jazyk. Pokud jste například dobrovolničili v Indii či 
pomáhali v kuchyni v Londýně, budete si dost vážit toho, co tady ve střední Evropě 
máme. Jakékoliv dlouhodobější cesty jsou i skvělé téma na pracovní pohovory. 
Vždycky je fajn vytrhnout „HRisty“ z šedivého denního stereotypu a vyprávět třeba 
o životě v Argentině. Pracovní zkušenosti jsou pak už jen velice příjemná třešnička 
na dortu. 



Slow Travel

Slíbili jsme, že se ještě vrátíme k „nespěchání“. K pomalému cestování – slow tra-
vellingu. Cestování pro nás už dávno není o tom „vidět co nejvíc a navštívit maxi-
mum zemí“. Naopak, cestu si nejlépe užijeme, když zpomalíme. Kvalita vítězí nad 
kvantitou.

Už v Travel Bibli jsme psali, proč je výhodné vycestovat na delší dobu než klasické 
dva tři týdny. Více si to užijete, ušetříte na bydlení i dopravě, lépe poznáte místní lidi, 
objevíte krásná místa, kterých si na první pohled nevšimnete, a dovolená neskončí 
dřív, než se skutečně přepnete do odpočinkového cestovního módu.

Čím dál více nás ale baví skutečný Slow Travel – pomalé několikaměsíční cestování. 
Takové, kde samotná cesta je cíl. Ze slow travellingu se stal náš životní styl.

Slow Travel je o svobodě, nastavení mysli a životě bez spěchu a stresu. Na chvíli se 
zastavíte a začnete si užívat drobné detaily kolem sebe. Necháte místo, kde zrovna 
jste, vyprávět svůj příběh. Dělat méně je často více. A u dlouhodobého cestování to 
platí dvojnásob.

Při pomalém cestování se za ničím nehoníte a ani neřešíte, jestli navštívíte 15 zemí, 
nebo jenom jednu. Naopak je většinou nejlepší nepřesouvat se příliš často. Pojďme si 
shrnout, co slow travelling charakterizuje:

• Cestujete dlouho – tři měsíce až několik let.

• Důležité je pro vás poznávat nové kultury a nové lidi.

• Za ničím se nehoníte, nemáte potřebu navštívit všechny turistické cíle v okolí.

• Potkáváte se s místními lidmi (více než jen na recepci hotelu).

• Samotná cesta je váš cíl.

Proč cestovat pomalu?
Hodně lidí se nás ptá, kde všude jsme za posledních 10 měsíců byli. Když se z odpo-
vědi dozví, že to nebylo ani 10 zemí, často se diví, proč „tak málo“. Málokdo si totiž 
uvědomí výhody pomalého cestování, aniž si jej sám vyzkouší. Někdy však stačí 
zažít naprosté vyčerpání z příliš dlouhé cesty a častých přesunů. Musíte neustále 
něco zařizovat, trmácíte se spolu s davy turistů. Po takovém zážitku člověk hodně 
ocení možnost na chvíli zpomalit.

Ladislav Zibura vše krásně shrnul v našem podcastu, když popisoval proces, jakým 
vznikají jeho knížky: „Snažím se i nejbanálnější situace zachytit co nejpoutavěji, protože 

https://travelbible.cz/kniha/
https://travelbible.cz/ladislav-zibura/


to je přesně způsob, jakým je vnímám, když chodím pěšky. Je to často na první pohled zdlou-
havé, nezajímavé a nudné. Musíš svou mysl přeprogramovat tak, aby sis v hlavě z úplných 
detailů konstruoval příběhy, které jsou vlastně fascinující. Svět v drobnostech je neuvěřitelně 
zajímavý.“

Pro nás to není o honbě po památkách a atrakcích. Rychle přijet, omrknout, vyfotit 
se a zase se trmácet na další místo. Byli jsme tam a tam, viděli jsme to a to. Využít 
během cesty čas na maximum pro nás znamená upřednostnit zážitky před honbou 
za kvantitou. Užívat si maličkostí a lidských kontaktů.

„Baví mě sám si vařit, běhat po pláži, pozorovat západ slunce, cvičit jógu, povídat si s míst-
ními nebo spát na pokoji se 14 lidmi – je to trochu vzrůšo, někdy to není dvakrát příjemné, 
ale celkově mi pak přijde život bohatší, než když se zavřu do hotelového pokoje, kde na mě 
čekají jen neživí kamarádi: ručník složený do tvaru labutě, malá lahvička šamponu a zabalené 
mýdlo,“ říká Adam Marčan, nomád, minimalista a zakladatel Naučmese.cz.

Díky pomalému cestování také můžeme nejvíc vrátit místní komunitě a zanechat 
co nejmenší ekologickou stopu na životním prostředí. Hlavně díky méně častým 
přesunům.

Jaké výhody vám tedy pomalé cestování přinese?

Doopravdy poznáte zemi a její kulturu
Uvědomili jsme si, že řadu souvislostí v cizí zemi pochopíte až po mnoha měsících, 
někdy i letech. Profláklé Thajsko je typickým příkladem – to, co se na první pohled 
zdá růžové, vůbec růžové být nemusí. Naopak na první pohled zvláštní věci jsou 
úplně normální a ve výsledku klidně i pozitivní. Za milým úsměvem se často skrývá 
přetvářka a opovržení západními turisty. Myslí si o vás své, jen to nedávají najevo. 
Thajci v médiích i kolem sebe vidí, jak hrozně se „farangové“ chovají a mají pocit, že 
jsou takoví všichni. Nedivíme se jim, z dění na mnoha plážích i v turistických ulicích 
Bangkoku se nám často zvedá žaludek.

Naopak třeba časem zjistíte, že není zas až takový problém fakt, že z kohoutku neteče 
pitná voda. Ve velkých městech si na každém rohu můžete nechat přefiltrovat vodu 
v automatu, v menších rozváží velké barely. Žádné PET láhve nejsou třeba, navíc se 
neplýtvá pitnou vodou ve sprše a na záchodě…

Ani při slow travellingu nemáte šanci pochopit úplně všechno. Pochopíte ale mno-
hem víc než „obyčejný“ návštěvník. Hodně se bavíte s místními i cizinci, kteří v zemi 
dlouhodobě žijí. Máte mnohem víc možností sledovat drobné detaily v chování i kaž-
dodenním životě.

https://naucmese.cz/


Krom toho se vám otevřou dveře do míst, kam byste se při krátkodobé návštěvě 
nedostali. Objevíte skrytá údolí, vesnice, chrámy, uličky, kavárny nebo třeba park, 
kde se místní dědové denně scházejí a hrají dlouhé hodiny šachy. Mnohem snadněji 
se také zapojíte do běžného života místních. Nejlepší zážitky si pak většinou přive-
zete právě odtud. Pozvání na čaj, na oběd nebo snad na svatbu? Žádný problém.

Najdete si skutečné přátele

Při cestování klasickým způsobem často narazíte na problém pomíjivých setkání. 
Strávíte s někým pár báječných dní v jednom hostelu a pak se vaše cesty rozejdou. 
I kdybyste si výborně rozuměli, zůstane váš vztah většinou jen povrchní. S ostat-
ními slow travellery oproti tomu můžete zůstat třeba měsíc, nehledě na to, že se 
velmi pravděpodobně za nějakou dobu potkáte jinde. Svět je malý.

Hlavně mezi digitálními nomády z Evropy, kteří se posouvají spolu s pěkným poča-
sím, je opakované setkávání úplně běžné. I za těch několik měsíců, co jsme z Asie 
zpátky v EU, jsme se plánovaně i náhodou potkali s několika kolegy, které známe 
třeba z thajské Ko Lanty.

Při slow travellingu navíc můžete skutečná přátelství navázat také s místními. Ve 
zmiňovaném Thajsku, kde se místní s cizinci baví většinou jen velmi povrchně, jsme 
si našli několik přátel, se kterými jsme průběžně v kontaktu. Jen prolomit prvotní 
ledy a získat důvěru však trvalo několik týdnů, natož pak vybudovat hlubší vztah.

Ušetříte

Pokud jste četli Travel Bibli, už je vám jasné, že dlouhodobá cesta s co největší svobo-
dou v plánování je nejlepší způsob, jak rozložit náklady a dostat se na přívětivé ceny. 
Avšak teprve v případě, kdy se ani v cílové destinaci nebudete příliš přesouvat, se 
dostanete na náklady blízké těm, které na život mají místní. Na výlety můžete bez 
problémů vyrážet z jedné základny.

Při dlouhodobých pobytech ušetříte nejvíce peněz za bydlení. Na Airbnb často auto-
maticky dostanete týdenní či měsíční slevu. Pokud nedostanete, řekněte si o ni. Ještě 
lepší je, když bydlení řešíte na místě. Například v Chiang Mai bez problémů seženete 
kondominium za 5000 Kč na měsíc. U krátkodobého pronájmu byste stejnou částku 
za podobné bydlení zaplatili za týden, maximálně 10 dní.

Za dopravu ušetříte už jen z principu, protože se méně přesouváte. Zároveň vám 
nebude vadit počkat si několik dní na levnější letenky nebo zvolit pomalejší variantu. 

https://travelbible.cz/kniha/


V Asii si pak většinou koupíte motorku, případně zaplatíte za její měsíční pronájem 
jen o něco málo více, než kdybyste si ji pronajali na týden.

Spoustu peněz ušetříte i za jídlo. V první řadě si mnohem snáz můžete sami vařit 
– jíst každý den v restauracích není, s výjimkou nejlevnějších zemí, úplně dobrý 
nápad. Doma to takhle také neděláte. Krom toho si brzy najdete podniky s nejlepším 
poměrem ceny a kvality, takže ani za slušnou večeři venku nezaplatíte majlant.

Lucie a Karel Tatransky ve svém článku psali: „Cestování velmi efektivně učí rozum-
nému finančnímu chování. Omezené prostory minimalizují impulzivní nakupování. Cokoliv, 
co musíte při dalším přesunu sbalit, převézt a znovu vybalit, představuje zátěž. Dvakrát si 
proto rozmyslíte, zda to, co chcete koupit, opravdu potřebujete.“ Máme to úplně stejně.

A to nejlepší? Díky dlouhodobému pobytu v jedné zemi budete vědět, kolik má co 
stát. Tam, kde se smlouvá, je to výhoda číslo jedna. Nenecháte se oškubat, ale záro-
veň ceny zbytečně nepodstřelíte. Málokdy se také dáte nachytat na klasické turi-
stické pasti a navenek nablýskané nekvalitní služby. To se přitom zdaleka netýká 
jen Afriky, Asie a Jižní Ameriky. I v Evropě vám velmi pomůže znát skutečné ceny 
a místa, kam chodit nakupovat.

Více si cestu užijete

Také jsme se dříve snažili vidět co nejvíc. Hlavně když jsme konečně mohli vypad-
nout z ČR. Jenže až díky svobodě spojené se životem na cestách jsme pochopili, že 
si vše nejlépe užijeme, když nikam nespěcháme. Pokud se nám někde líbí, klidně 
zůstaneme několik týdnů. Pokud nelíbí, sebereme se a jedeme dál.

Karavanová nomádka Renča Válková, o které se v knize ještě dočtete, říká: „Při našich 
cestách v karavanu většinou nejezdíme po dálnicích. Když potkáme pěkné místo, rádi zasta-
víme. Už při samotné cestě poznáváme zemi, krajinu i lidi. Vůbec nám nevadí, že do cíle doje-
deme o něco pomaleji. Pokud tedy vůbec nějaký konkrétní máme.“ 

Zjistíte, co chcete v životě dělat

Při pomalém cestování máte spoustu času na přemýšlení. Uvědomíte si, co vás nej-
víc baví, co vám nejvíc leze na nervy a že to tak vlastně vůbec nemusí být. Navíc 
potkáte spoustu inspirativních lidí, kteří vám buď nastaví tolik důležité zrcadlo, nebo 
přímo poradí. Spousta lidí díky měsícům na cestách rozjede nové podnikání nebo se 
třeba rozhodnou jít znovu studovat a úplně změnit obor. Právě práce na cestách vám 
pomalé cestování nejsnadněji umožní. 

https://travelbible.cz/dlouhodobe-cestovani-s-detmi/


Gap year a Work & Travel

Původně jsme tady chtěli rovnou přejít na jednotlivé profese. Jenže když jsme sbírali 
zpětnou vazbu na knížku, několik lidí nám řeklo, že na začátku chybí kapitola pro 
ty, kdo si chtějí jen udělat zhruba rok volno a poznávat svět. Dává to smysl – velká 
část profesí, které jsme do knížky zařadili, se bude hodit právě těm z vás, kdo chcete 
vyrazit na velkou cestu a nemáte dopředu našetřené peníze na celou dobu. 

Proč a kdy si udělat rok pauzu?

Gap year – tedy rok vyhrazený cestování, zkoušení nových věcí, pomáhání či prostě 
jen hraní si by si podle nás alespoň jednou za život měl zažít každý. Známe dokonce 
i lidi, kteří si takový rok dopřávají v pravidelném intervalu osmi až dvanácti let. 
Všichni se potřebujeme občas zastavit, podívat se na život s nadhledem a podle 
potřeby měnit kurz. Když totiž bez přestávky běžíme tempem dnešní společnosti, 
často si ani nevšimneme, jak hodně jsme se vzdálili od svých ideálů, snů a všeho, 
díky čemu jsme skutečně šťastní. Bohudík jsme se narodili do země a doby, kdy si 
takový gap year můžeme dovolit opravdu všichni. Stačí chtít. Doufáme, že vám s tím 
pomůže i tato kniha.

V Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, v Izraeli, Dánsku, Holandsku či Německu 
je naprosto běžné dát si rok pauzu po střední škole, případně v průběhu vysoké. Podle 
nás to dává opravdu smysl a těší nás, že před ukončením studia vyráží do světa také 
čím dál víc mladých Čechů a Slováků. Matouš je studentům přeci jen věkem o něco 
blíž, a tak vám zkusí předat svůj pohled na věc:

„Měl jsem štěstí na rodiče, lidi kolem nich i lidi, které jsem potkával. Už v prváku na gymplu 
jsem tak začal fotit na zakázku a hrát si s různými podnikatelskými nápady. Většinu času 
jsem trávil se staršími a zkušenějšími lidmi, kteří byli podobně podnikavě naladění jako já. 
Tím pádem jsem měl po maturitě celkem jasno, co chci a jaké možnosti dnešní svět nabízí. 
Jenže většina spolužáků absolutně netušila, co chtějí v životě dělat. Někteří to netuší ani teď, 
když končí magisterské studium. To samé vidím i u spousty mladých lidí, které potkávám na 
přednáškách a kurzech. Na střední škole vám totiž nikdo neukáže, jaké příležitosti reálně máte. 
Zároveň se většinou jaksi zapomenou zmínit o tom, že nic jako ‚jistý job až do konce života‘ už 
dnes neexistuje. Naprostá většina lidí tak během svého života vystřídá i desítky zaměstnání, 
mnoho z nich jednou či vícekrát úplně změní obor. S tím se ve školách moc nepočítá.

Dnešní systém oficiálního vzdělání je ale nastavený tak, že bychom se nejpozději po střední 
škole měli rozhodnout, co budeme celý život dělat. Jak si ale mohou ani ne dvacetiletí vybírat 
z příležitostí, které neznají? Viděl jsem už tolik nadaných a pracovitých lidí vzdát své sny jen 
proto, že měli pocit, že se jimi neuživí. Místo umělecké školy šli studovat ekonomku. Místo 



botaniky či historie studují pedák, přitom s dětmi nechtějí mít nic společného. Místo rozjezdu 
vlastního malého podnikání pendlují od školy ke škole a trápí se.

I mně ze všeho nejvíc otevřelo oči až dlouhodobé cestování a potkávání s lidmi z celého světa. 
Myslím, že gap year by u mladých lidí měl být mnohem víc podporovaný. Hlavně ze strany 
rodičů a střední školy, ideálně samozřejmě ale z celé společnosti a státu. Právě rok v zahraničí 
jim ohromně pomůže se pak mnohem zodpovědněji rozhodnout, na jakou životní dráhu se 
vydat.“

Jak už jsme ale zmínili, dlouhodobé a pomalé cestování vám přinese i spoustu dal-
ších pozitiv. Zkušenosti, přátele, samostatnost a umění postarat se sám o sebe, větší 
rozhled, toleranci a v neposlední řadě i hodnotnou zmínku v životopisu. Jako stu-
denti máte nejlepší příležitost vyrazit – v ČR vás nedrží hypotéka, rodina ani slibná 
kariéra. Čím dál víc zemí také nabízí Work & Travel či Working Holiday víza, díky 
kterým si můžete snadno vyzkoušet práci tam, kam byste se jinak dostávali jen hodně 
těžko. Ještě se k nim dostaneme.

Vzít si na delší dobu neplacené volno ale dává smysl i v průběhu kariéry. Takzvaný 
job break nebo sabbatical začíná být po světě čím dál rozšířenější. Hodně lidí si jen 
chce odpočinout, strávit víc času s rodinou či si splnit cestovatelské sny. Mnoho 
z nich ale volno využije k přehodnocení priorit, snaží se například dobrovolničením 
pomáhat, kde je to třeba, nebo rozjíždí vlastní podnikání. Spousta lidí kolem se vám 
dlouhé volno bude snažit rozmluvit jako „hloupost”, reálně ale půjdete do minimál-
ního rizika a dost možná otočíte život o 180 stupňů. K lepšímu, samozřejmě. 

Jen málo zaměstnanců si uvědomuje, jak těžké je pro firmu najít za ně náhradu. 
Obzvlášť v dnešní době, kdy pracovní trh trpí zoufalým nedostatkem kvalitních lidí. 
Pokud tedy poctivě deset, dvacet nebo třicet let pracujete v jednom oboru a snažíte se 
neustále posouvat dopředu, nebojte se, že kvůli pauze přijdete o příležitost dostat se 
na úplnou špičku. Mnoho firem vám dobrovolně dá i víc než 6 měsíců neplaceného 
volna. Často si o něj stačí říct. Případně pohrozit výpovědí. Ve výsledku je to win-
-win – vy můžete cestovat a načerpat nové síly a firma má celkem velkou jistotu, že 
se jí vrátíte. Pokud čas využijete krom cestování i k dalšímu vzdělávání či získávání 
zkušeností v oboru, může vám zaměstnavatel pomoct i s financováním. 

Lenka Mydlová, která často píše i pro blog Travel Bible, si takový job break vzala 
a napsala skvělý článek, jak na to. Dlouhé neplacené volno dostala i Petrova žena 
Míša a říká: „Čím dál víc jsem toužila po svobodě, změně a načerpání nových sil. Svému 
zaměstnavateli jsem s dostatečným předstihem připravila kompletní plán, jak mi dát prostor 
užít si života plnými doušky a přitom zajistit agendu, která spadala do mých kompetencí. 
Moje naprostá otevřenost, upřímnost, odhodlanost a několik let kvalitně odváděná práce na 
jedné straně, rozumně smýšlející nadřízení na straně druhé – to vše mi přineslo sedm měsíců 



neplaceného volna. Řekla bych, že je to benefit, o kterém se moc nemluví a není pro každého. 
A zda je zrovna pro vás? To zjistíte, až si o něj řeknete.“

..... pokračování kapitoly v knize .....

https://travelbible.cz/knihy/prace-na-cestach/?utm_source=ukazka&utm_medium=ebook&utm_campaign=100plus-ukazka&utm_content=Ukazka%20knihy%20100plus


Chytří cestovatelé
Jen málokdo se dokáže živit přímo cestováním. Přesto na takové lidi narazíte a můžete 
se mezi ně zařadit i vy. Naopak lidí, kteří si cestováním přivydělávají na další ces-
tování, známe spoustu. Někteří občas dělají průvodce pro cestovku, další pořádají 
vlastní dobrodružné expedice, jiní prodávají kalendáře a fotky z cest, někdo si občas 
přivydělá jako kapitán jachty, nebo se jen zdarma sveze jako člen posádky a za mytí 
nádobí dostane drobné kapesné navrch. 

Tak jako tak ale musíte umět něco navíc a spojit to přímo s cestováním. Pojďme si 
ukázat ty nejčastější a nezajímavější příklady.

Cestopisec
Pro psaní článků o cestování nepotřebujete nutně kvalifikaci. Stačí dobrá znalost 
angličtiny nebo i češtiny, zápal pro věc, zkušenosti a cit pro práci se slovy. Začněte od 
svého blogu, pokračujte psaním na jiné weby (třeba i zdarma) a pokud budete dobří, 
postupně se můžete vypracovat k psaní pro velké noviny a magazíny. Spoustu tipů 
a triků, jak a kam psát, najdete v poslední části Travel Bible, pojďme si teď ale přiblí-
žit aspoň některé příležitosti.

Nové (placené) autory stále hledá Hedvábná stezka, Infoglobe nebo Rozvojovka. 
Pokud máte super téma a umíte se popasovat s případným odmítnutím, napište do 
časopisů jako Koktejl či Lidé a Země. Zkuste i firemní časopisy aerolinek a dopravců, 
třeba ČD pro vás, Žlutý anebo jednu z nejvyšších met všech autorů-cestovatelů – 
magazín Open Skies společnosti Emirates. Potřebujete se jim ale trefit přesně do noty, 
takže nejdřív prozkoumejte, co publikují a jak fungují. Hodně pomůžou i „nudné“ 
články z České republiky a okolí. Takové texty nechce nikdo moc psát, přitom je po 
nich v redakcích českých magazínů i novin obecně obrovská poptávka.

I v zahraničí narazíte na spoustu zajímavých příležitostí, kde publikovat – sice vás 
čeká mnohem silnější konkurence, ale možností je celkově mnohem víc a často platí 
i více peněz. Máte-li už něco za sebou a nedělá vám problém psát anglicky, můžete se 
pokusit dostat své texty do největších světových magazínů. Pokud nemáte dostatek 
referencí a skvělý článek napsaný přesně pro některou z jejich rubrik, ani se nena-
máhejte s oslovováním, zapadnete mezi tisíci dalšími. Zkušenosti a pečlivá práce se 
ale cení, a když budete dostatečně vytrvalí, můžete rozjet skvělé spolupráce. Samo-
zřejmě za úplně jiné peníze než v ČR. Pro představu – za několikastránkový cestopis 
s fotkami v českém tištěném magazínu dostanete většinou maximálně jednotky tisíc 
korun. V zahraničních magazínech to mohou být i nižší tisíce dolarů. Skvělý přehled 
o webech a magazínech, kde (a zhruba kolik) dostanete zaplaceno, najdete na Who 

http://whopayswriters.com/


Pays Writers?.

Nezapomeňte ani na úzce zaměřená média například o motorkách, vodáctví či raf-
tingu, fotografování a videu, zimních sportech či potápění. U českých vás sice málo-
kdy zaplatí, v zahraničí se ale díky úzce zaměřené – a tedy drahé – inzerci můžete 
dostat na velmi slušný honorář. Většina autorů se automaticky snaží dostat do čistě 
cestovatelských a velkých médií, proto v těch oborově zaměřených narazíte na mno-
hem menší konkurenci. 

Můžete využít i toho, že cestování je trend a čím dál víc firem využívá obsahový 
marketing. Cestovatelské zážitky se dají pojmout marketingově, takže můžete obo-
hatit firemní magazíny. Důležitý je nápad – například outdoorové značky nebo ces-
tovní kanceláře potřebují kvalitní obsah na své blogy. Můžete tak psát o extrémních 
sportech, luxusním cestování či výletech s rodinou. Přesně tak, abyste se trefili do 
cílové skupiny klienta. Firmy vám za kvalitní obsah rády zaplatí velmi slušné peníze 
a je jim úplně ukradené, kde se zrovna touláte.

Slova navíc nejsou jediný nástroj, cestopisy a reportáže můžete i natáčet. Dnes už 
klidně i na lepší smartphone nebo GoPro. Živit vás mohou třeba videoreportáže pro 
pořady Objektiv nebo Víkend.

Díky dlouhodobější spolupráci s médii se navíc můžete dostat i ke sponzorovaným 
výletům – takzvaným press tripům. Země, regiony, města i například aerolinky rády 
zvou novináře, aby jim ukázaly to nejlepší, co nabízí. Za takové cesty sice nedo-
stanete zaplaceno a měli byste o nich alespoň něco napsat, zas se ale podíváte do 
míst, kam se běžný člověk mnohdy nedostane, a užijete si luxusu pěkných hotelů, či 
dokonce business class v letadle. O press tripech jsme zveřejnili podcast s novinářem 
a blogerem Tomášem Hájkem. Pokud vás zajímá víc, jak se k takovým tripům dostat, 
určitě si ho poslechněte.

 Tomáš se k press tripům dostal díky práci pro Lidové noviny. „Letěl jsem díky pově-
ření redakce na mezinárodní press trip do španělské Málagy. Načerpal jsem tam informace 
a napsal z toho několik článků. Dnes i díky předchozím výstupům absolvuji tak 7–12 press 
tripů ročně. Sám jsem ale cestoval už předtím, bavilo mě fotit lidi při práci třeba v Guatemale 
na kávových či banánových plantážích. Mnoho lidí u nás si ani neumí představit, jak to tam 
vypadá, a tak jsem o tom napsal článek. Novinařina a focení mě baví a cestování bylo k těmhle 
dvěma oborům přirozeným doplňkem. Časem se mi začala hromadit témata, která se třeba 
nikam nehodila, a tak jsem si založil vlastní blog www.mylosthat.com,“ říká. My k tomu jen 
doplňujeme, že se pustil i do druhého blogu, tentokrát konkrétně o cestování s rodi-
nou – mrkněte na www.objevimesvet.cz.

„Samotné psaní je výdělečnou činností jen pro pár lidí. Například Láďa Zibura se s tím popa-

http://whopayswriters.com/
http://www.objevimesvet.cz


soval tak, že si vytvořil vlastní kategorii. Je vtipný a jeho one-man show přitáhla takovou 
spoustu lidí, že si mohl dovolit napsat knihu, protože věděl, že ji prodá. Psaním článků se moc 
uživit nedá. Já mám v portfoliu přes 40 destinací a spolupracuji s více než desítkou redakcí, 
ale na uživení to není. A to mám ještě výhodu, že nejen píšu, ale i fotím. Více mě živí focení 
a také prodej fotek přes fotobanky,“ prozrazuje Tomáš.

Na co si dát pozor? „Na chyby v textu a rozmazané fotky. Ale z vlastní zkušenosti vím, 
že vyhnout se tomu nedá, je tedy třeba mít někoho, kdo to po vás přečte,“ říká Tomáš. A per-
lička na závěr? „Jednou jsem si všiml, že Playboy má uvnitř i cestovatelské reportáže, tak jsem 
jim zkusně nabídl materiál o kohoutích zápasech v Peru. A ono to vyšlo.“

Průvodce na volné noze
Potřebujete mít rádi komunikaci s lidmi a k tomu dobře znát své milované místo. Ať 
už to je váš původní nebo nový domov. Pak se můžete stát buď klasickým průvod-
cem pro cizince, k čemuž potřebujete průvodcovský kurz pro danou lokalitu, nebo si 
vytvořit vlastní specializovanou vycházku.

Lidé poslední dobou hledají hlavně autentické zážitky a opravdový život spíš než 
přehled historických dat. To je šance pro vás, abyste se více specializovali a udělali 
z nudné prohlídky zábavný poznávací výlet. Ukažte lidem nejlepší jídlo, kávu, skryté 
uličky, blešáky, soukromé minipivovary nebo je vezměte do oblíbených či netradič-
ních barů. Využijte toho, co vás baví, a pomozte lidem se stejným zájmem poznat 
město či zemi tak, jak by to bez vás jen těžko zvládli. Kamarádi takto třeba lidem na 
webu Milujeme Krétu ukazují nejlepší soutěsky na Krétě, Miloš Křepelka zase vyu-
žívá své perfektní znalosti Benátek. I Česká republika a hlavně Praha a Brno jsou 
k podobnému poznávání naprosto geniální, takže si tak klidně můžete přivydělat na 
cesty i kousek za domem. 

Ve městech jako Palermo, Hanoj nebo Bangkok, jsou naprosto běžné tour po nejlep-
ším street food, tak proč to nezkusit i na jiných místech, kde se dá dobře najíst? Skvělé 
restaurace a bistra u nás rostou jako houby po dešti, tak je ukazujte i cizincům. Jiní 
turisté ocení třeba kolečko po zapadlých vinárnách nebo nejkrásnějších kavárnách 
v daném místě. Můžete je vzít na cykloprojížďku skrz vinice jižní Moravy, ukázat 
jim nejhezčí místa Českého Švýcarska

Nedržte se ale jen gastronomie. Dělejte průvodce po bleších trzích nebo hudebních 
klubech, zkuste prohlídku kombinovanou s fotografickými zastávkami nebo ukažte 
lidem nejlepší street art a popište jim, jak celá komunita sprejerů funguje. Případně 
využijte svoje znalosti a nabídněte komentovanou prohlídku po stopách známého 
umělce. Hlavně se pusťte do něčeho, co vás opravdu baví a zajímá. Turisti rádi zaplatí 
za vaše nadšení, znalosti a příjemnou společnost.

http://milujemekretu.cz/cs/uvod/
http://www.dobenatek.cz/


Že se tento trend v průvodcovství rozmáhá, potvrzuje i zájem ze strany Airbnb. 
Tato ubytovací platforma totiž v době psaní této knihy čerstvě rozjela sekci Zážitky. 
Mezi prvními zážitky jsme objevili týpka, který prohlídku pařížského Louvru oži-
vuje vlastní stand-up comedy show. V průběhu roku 2017 se Zážitky (Experiences) 
spouští ve většině velkých měst světa a vůbec nemusíte zároveň ubytovávat, abyste 
si vlastní zážitek mohli na Airbnb vytvořit.

„Pokud na cestách nemáte příliš mnoho času, není úplně snadné poznat cizí město tak, jak 
bych se ho snažil vidět já – očima místních. Zpomalit, ztratit se, posedět s neznámými lidmi na 
kávě či v parku, objevit šarmantní zapadlé uličky, ochutnat skvělé jídlo za příznivé ceny, najít 
nádherné graffiti, zajít na pivo do minipivovaru… Airbnb Zážitky jsou pro ty, kdo nemají čas 
ztrácet čas ztrácením se. Jednoduše – zaplatíte někomu místnímu, kdo vám ukáže to, co vás 
nejvíc zajímá. Mezi Zážitky ale objevíte i spoustu věcí, které si můžete vyzkoušet a naučit se 
je. Například v Tokiu připravujete s místními sushi, ochutnáváte saké, vytvoříte si tradiční 
ikebanu, uvaříte miso či vyzkoušíte některý z tradičních bojových sportů. Však se koukněte 
sami,” píše Matouš ve svém článku na Travel Bibli. 

Připravit zážitek sice není úplně jednoduché, není to ale nakonec žádná věda, což 
potvrzuje i náš kamarád Jack z Tokia: „Když jsem poprvé viděl stránky ostatních 
Zážitků, měl jsem pocit, že musím vymyslet unikátní, magický výlet. Každý hostitel 
nabízel jedinečný zážitek a všichni to byli úžasní lidé. 

Já žádný speciální talent ani schopnost nemám, teprve jsem dokončil univerzitu. 
Dlouho jsem přemýšlel, v čem jsem opravdu dobrý a co by mohlo lidi zajímat. Nako-
nec jsem připravil prohlídku mojí oblíbené a zároveň unikátní čtvrti Yanaka na 
kolech.“

Ideálně se zaměřte na něco, co ještě nikdo nenabízí. Zaznamenali jste, že v Praze 
dělají tak trochu jiné prohlídky bezdomovci? Kreativitě se meze nekladou. Jen pozor 
na místní předpisy. Například v některých zemích jihovýchodní Asie nemůžete pro-
vádět bez doprovodu místního průvodce s licencí.

Posádka na jachtě
Pro tuto práci se hodí zkušenosti z pohostinství, znalost několika jazyků a certifikáty. 
Obvykle také podstoupíte trénink, který vás zaškolí do práce a fungování na jachtě.

Podle velikosti jachty máte na starost jen část povinností. Mimo jiné je potřeba se 
postarat o jídlo, nápoje a jejich servírování, doplňování zásob, úklid a zútulňování 
jachty, program v místě kotvení, pochopitelně technické zázemí atd. Odměnou za 
tvrdou práci vám budiž cestování po moři, přístavech a plážích, stejně jako dobrý 
plat. 

https://www.airbnb.cz/experiences
https://www.airbnb.cz/experiences
https://travelbible.cz/airbnb-zazitky/
https://www.airbnb.cz/experiences/18408?location=Tokyo&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=fa6272b8-2981-4ad4-9c04-7fa0179d58db
https://www.airbnb.cz/experiences/18408?location=Tokyo&source=p2&currentTab=experience_tab&searchId=fa6272b8-2981-4ad4-9c04-7fa0179d58db
http://pragulic.cz/


Co přesně dělají jednoliví členové posádky? Na stránce Super Yacht najdete přehled 
toho, co se od vás očekává na konkrétní pozici. Pokud jste vybrali tu nejvhodnější 
pro vás, podívejte se na SuperyachtJobs na nabídku pracovních pozic.

Dostat se můžete i na menší lodě. Inzeráty majitelů jachet, kteří hledají parťáka nebo 
se sami plavit neumí, najdete na Desperate Sailors. Stačí chvilka surfování (po inter-
netu) a vyplouváte!

Pilot
Možná jste o práci v oblacích snili už jako malí – není divu, my občas taky. Piloti 
mají prestižní zaměstnání, skvělý plat a cestují po celém světě. Trvá několik let, než 
se dostanete k řízení Boeingu nebo Airbusu, ale následná práce i odměny stojí za to.

Cena pilotního výcviku se podle kategorie dostává do stovek tisíc až do milionů, proto 
řada budoucích pilotů začíná jako stevardi a k práci pilota se vypracují postupně. 
Pokud jste skromnější, možná by se vám líbilo létat malými letadly mezi tropickými 
ostrůvky nebo s vyhlídkovými lety. Na to vám stačí i levnější licence.

Nejrychleji získáte povolení na bezmotorové létání a motorové kluzáky, rychle si 
osvojíte i ultralehké letouny. Více peněz a zkušeností už potřebujete k tomu, aby se 
z vás stal pilot lehkých letounů, který může přepravovat maximálně 4 osoby. Top 
mezi kapitány je pak soukromý pilot nebo profesionální pilot dopravních a obchod-
ních letadel.

Samozřejmě kromě peněz potřebujete pevné zdraví. Než se pustíte do výcviku, nej-
dříve vás vyšetří letecký lékař, který prověří, zda splňujete podmínky nutné k získání 
licence. Konkrétní prohlídka se liší podle náročnosti a pokročilosti průkazu, o který 
usilujete. Vyšetřuje se vše od očí přes srdce, zároveň také podstupujete obsáhlé psy-
chologické testy.

Letuška
Stát se stevardem nebo stevardkou na palubě letadla můžete v ČR u ČSA nebo Tra-
velService, s evropským pasem a dobrou znalostí angličtiny můžete ale o místo žádat 
u většiny nízkonákladových leteckých dopravců jako Ryanair či Wizz Air a dokonce 
i u některých národních aerolinek. Jednou za čas nabírají posádku také největší svě-
tové aerolinky, jako jsou prestižní Emirates nebo Qatar Airways. Nejdřív však pro-
jdete v ČR výběrovým řízením o několika kolech a když vás přijmou, stěhujete se 
do jejich střediska (pro Emirates Dubaj, pro Qatar Airways Dauhá), kde podstoupíte 
intenzivní trénink. A s nimi pak doslova proletíte celou zeměkouli.

http://superyachtuk.com/Careers/Job-Descriptions
http://desperatesailors.com/
http://www.leteckylekar.cz/dopravni-pilot.html
http://www.caspr.cz/
http://www.travelservice.aero/o-spolecnosti/kariera/
http://www.travelservice.aero/o-spolecnosti/kariera/
http://emiratesgroupcareers.com/english/careers_overview/cabin_crew/default.aspx
http://careers.qatarairways.com/qatarairways/vacancysearch.aspx


„K létání jsem měla blízko už od raného dětství. Už jako malou holku mě fascinovalo vše, co 
mělo křídla. Později mě táta brával na letecké dny (Roudnice nad Labem, Hradec Králové, 
Kbely, staré letiště Ruzyně). Studovala jsem na VŠ, zabývala se výukou cizích jazyků, ráda 
jsem cestovala a také mi dělala radost práce s lidmi. Na internetu jsem našla, že za cca 2 
měsíce bude probíhat konkurz na palubní průvodčí, přihlásila jsem se a konkurzem úspěšně 
prošla,“ popisuje svůj příběh Lucie Jeschková, která již 10 let tráví svůj pracovní čas 
„v trubce“, jak tomu na palubě s úsměvem říkají.

Jak práce letušky vypadá? U krátkých tras do 5 až 6 hodin letíte tam a zpátky. Na 
delších letech zůstáváte v cílové destinaci celý den, takže máte čas se vyspat nebo 
vyrazit na výlet. Jako cabin crew máte hrazené ubytování nejen doma, ale i tam, 
kam letíte (včetně kapesného na útratu). Plat tedy můžete šetřit, investovat, nebo si 
užít zlaté časy na vysoké noze. Mimochodem, muži-stevardi se mají mezi krásnými 
slečnami jako v ráji.

 „Člověk si musí uvědomit, že jde o práci na směny – střídají se nepravidelně směny denní, 
noční a to různě dlouhé. Žít ve stejném rytmu jako běžní lidé je tak skoro nemožné. V praxi 
to třeba znamená, že když ostatní s klasickou pracovní dobou mají nejvíce volna (pátky večer, 
víkendy, svátky, letní prázdniny), má palubní personál většinou nejvíce práce,“ dodává Lucie 
a pokračuje: „Nepravidelnost a s tím související rozhození přirozeného biorytmu těla je i nej-
větším úskalím této práce. Každý, kdo se pro tuto práci rozhodne, by si proto měl dávat velký 
pozor na svou životosprávu. Dobře a kvalitně se stravovat, hýbat se a hlavně nezapomínat na 
pořádný spánek (pokud to jen jde) a odpočinek. Prostě o sebe vědomě pečovat! Znám spoustu 
lidí, kteří se tak plně oddali své práci, že už kromě ní nedělají nic jiného. Je krásné, že létání tak 
milují, ale neměli by zapomínat i na svou rodinu, přátele, koníčky. Myslím, že by vše v životě 
mělo být v jakési rovnováze.“

A co vše může člověk na palubě letadel zažít? „Je to už pár let, co jsem vezla v busi-
ness třídě pána s vyšlechtěným králíčkem. Přišlo mi úsměvné, jak kolem něj během 
celého letu běhal, podstrojoval mu laskominky, staral se o něj jako o nějakou cele-
britu. Přitom vedle něj seděla jeho rodina, které si za celou dobu letu téměř nevšiml. 
Člověk se někdy nestačí divit. Musím ale říct, že toto povolání vám v mnohém ote-
vírá oči a rozšiřuje hranice. Vozíte pasažéry různých národností s odlišnými kultur-
ními zvyky, různým chováním. To vás obohacuje v každém směru.“ 

Pokud vás zajímá více informací, Lucie o práci letušky píše skvělý web www.jaletim.
cz, případně se zastavte na FB stránce Letadlem s úsměvem.

Airbnb hostitel

http://www.jaletim.cz
http://www.jaletim.cz
https://www.facebook.com/Letadlem.s.usmevem


Zůstane váš pokoj nebo byt po odjezdu prázdný? Buďte chytří a pronajměte ho. Pro-
nájem vám může pokrýt řadu nákladů včetně hypotéky a také vám podrží místo, 
abyste se měli kam vracet.

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem si zařídíte přes Airbnb, které v posledních letech 
zažívá boom, zejména v Praze. Pokud poskytnete byt turistům, během vaší nepří-
tomnosti se musí někdo postarat o hosty (nebo si aspoň předat klíče) a také uklidit 
ubytování pro další. Tuto práci na dálku delegujte na spolehlivé kamarády, kteří umí 
anglicky a rádi si přivydělají pár korun. Nebo se obraťte na specializované služby 
a správce, s jejichž pomocí si ubytování udrží ta nejlepší hodnocení.

Jak začít a jak je to s daněmi? Průvodce pronájmem Airbnb najdete ve článku na 
TravelBibli. Mrkněte i na web Lenky Papřokové hostitelka.cz, ať máte představu, jak 
to dělá člověk, kterého skutečně hostitelství živí a přitom téměř polovinu roku tráví 
v zahraničí. Lenka mimo jiné stojí spolu s Robertem Vlachem za skvělým projektem 
Retreat.cz.

„Jako hostitelka pečuji o hosty, kteří přijedou pracovat a tvořit do Beskyd na Retreat – tady 
mi pomohlo přestat si namlouvat, že jsem jediný člověk na světě, kdo zvládne perfektně ukli-
dit. Není to pravda,” říká o své práci se smíchem Lenka. „Postupně sepisuji úplně všechny 
opakující se činnosti. Vytvářím si tak procesy v aplikaci Procesoid. Můžu pak být v zahraničí 
a v Česku vše funguje, jak má. Do procesu přizvu svoji mamku nebo blízké kamarády, aby mi 
pomohli s tím, co na dálku nezvládnu. V mém DNA snad chybělo plánování. Musela jsem ho 
na svoji práci i život našroubovat. Za zážitky a možnost žít část roku v jiné zemi to ale stojí,“ 
dodává.

Existují ale i jiné možnosti/weby. Na dlouhodobější pronájmy využijete i řadu jiných 
serverů jako HomeAway. Nebo zapátrejte v českých luzích a hájích – doporučujeme 
projekt Flatio, taktéž určený pro pronájmy v řádu měsíců. Pokud jedete pryč na půl 
roku až rok, pronajměte byt studentům, kteří ocení bydlení placené jen po dobu 
semestru.

..... další možnosti v knize .....

https://www.airbnb.cz/host?af=64919581&c=Travelbible
https://travelbible.cz/airbnb-hostitelstvi/
https://travelbible.cz/airbnb-hostitelstvi/
http://www.hostitelka.cz/
http://www.retreat.cz
http://www.flatio.cz?agId=jwiu6c
https://travelbible.cz/knihy/prace-na-cestach/?utm_source=ukazka&utm_medium=ebook&utm_campaign=100plus-ukazka&utm_content=Ukazka%20knihy%20100plus


Stále online
Víc a víc lidí dnes pracuje na dálku. Alespoň částečný přechod od „open space“ kan-
celáří k práci z domu, kaváren či coworkingů byl v podstatě nevyhnutelný. Práce na 
dálku eliminuje čas dojíždění, neflexibilitu jak na straně firem, tak zaměstnanců, 
i obrovskou pracovní neefektivitu a vysoké náklady klasických kanceláří. Je téměř 
jisté, že téměř každý, kdo z pracovního hlediska jen trochu může, bude do deseti 
let částečně nebo úplně pracovat mimo kancelář a profitovat z toho budou všechny 
strany.

Jenže kdo říká, že musíte čekat deset let? I u nás už dnes na dálku pracuje obrovské 
množství lidí v mnoha oborech. Průkopníci byli programátoři, účetní a překladatelé 
na volné noze, to už ale zdaleka neplatí. Přibylo jak oborů, tak zaměstnanců. Samo-
zřejmě, jako programátoři na volné noze máte pořád nejlepší pozici, ale i když neu-
míte napsat ani <, [ či } (pro neznalé – to jsou často používané znaky v programova-
cích jazycích), můžete dnes celkem bez problémů pracovat přes internet. 

Od práce z domu v Čechách je pak už jen malý krok k práci z domu v úplně jiné 
zemi. Termín digitální nomádství už jste určitě slyšeli. Jenže aby to nebylo příliš jed-
noduché, sousloví digitální nomád(ství) je u nás často používané i tam, kde vůbec 
nedává smysl. Hlavně v médiích, kterým skvěle hraje do noty představa člověka 
s notebookem a tropickým drinkem na ještě tropičtější pláži. Ani sami lidé, které tak 
média označují, se úplně neshodují v názoru ohledně významu. Nebudeme to zde 
dlouze rozpitvávat – o tom, kdo je a není digitální nomád, jsme psali už na blogu 
Travel Bible a vlastně i v knize. Alespoň ve zkratce:

Digitální nomád v původním významu označuje člověka, který se dlouhodobě (více 
či méně často) přesouvá z místa na místo, ale místo ovcí, velbloudů, sobů či obchodu 
mu obživu poskytují digitální technologie. Počítač, telefon, internet. 

Pokud na týdenní dovolené u moře vyřizujete e-maily, jste sice digitální, ale ne 
nomád. Pokud cestujete a pracujete při tom na farmách, v kavárnách či učíte anglič-
tinu, jste sice nomád, ale ne moc digitální. A „podnikání z pláže“ je nesmysl. Zase se 
vám někdo snažil snadno prodat téměř nesplnitelný sen. Z pláže se pracovat nedá. 
A podnikání je také práce. Tečka. 

Takže: Digitální nomád je člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na místo 
a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či 
podnikatel.

No dobře, nemusíte hned opustit ČR navždy, prodat bydlení a začít žít nonstop na 
cestách. I když známe digitální nomády, kteří tak žijí mnoho let. Potkali jsme Ameri-

https://travelbible.cz/kdo-je-digitalni-nomad/
https://travelbible.cz/kdo-je-digitalni-nomad/


čanku, která nomádí už od roku 2006 a pořád ji to baví.

Jenže takových je naprosté minimum. Většina našich kamarádů vyráží do zahraničí 
na 1–5 měsíců v roce, nejčastěji proto, aby chytře přeskočili zimu. Nevidíme důvod, 
proč by si nemohli říkat digitální nomádi. Nejedou totiž na dovolenou. Jedou pra-
covat. Někteří pár hodin denně, někteří ve stejném (vražedném) tempu jako doma. 
Plán cesty pak logicky musí být práci přizpůsobený. Zároveň na cestě utratí nejvýše 
tolik, kolik vydělají. Drží pozitivní nebo neutrální cash flow. Celé to mnohem lépe 
vystihuje termín location independent a již zmíněná práce na dálku. 

Ale ať se tu nezasekneme u termínů, pojďme zpět k tématu knihy. Jak už jsme zmí-
nili, spoustu profesí můžete s trochou štěstí dělat na dálku a cestovat, jak je libo. Tedy 
skoro. Rozhodně nejste svázaní tolik, jako u práce vázané na jedno místo, pořád ale 
potřebujete nějaký pracovní režim, zázemí a hlavně stabilní a pokud možno rychlé 
připojení na internet. U některých oborů se nevyhnete občasnému návratu do zemí, 
kde máte své klienty, u jiných můžete cestovat skutečně nonstop a nikoho nebude 
zajímat, kde se zrovna touláte. Zajímavý je i fakt, že s digitálními nomády zatím 
téměř nepočítají mezinárodní dohody. Můžete tak jezdit na turistická víza, pokud 
tedy samozřejmě nemáte v dané zemi klienty.

Dát dohromady seznam všech profesí, které lze dnes vykonávat na dálku, je nemožný 
úkol. Navíc zítra už nebude platit – s rozvojem technologií a infrastruktury jich totiž 
neustále přibývá. Proto jsme se snažili sepsat ty nejčastější a navrch pár perliček, 
které jsme nasbírali na cestách. Občas se totiž stačí zamyslet, jak by se zrovna váš 
obor dal dělat na dálku, i když máte ze začátku pocit, že to není možné. Skvělý pří-
klad je práce ve filmu, o které se dál také dočtete. Dokud jsme v Thajsku nepotkali 
nomáda, kterého živí postprodukce videa pro velké filmové studio, měli jsme pocit, 
že nic takového není možné. Potřebujete přece extrémně výkonný počítač, velký 
monitor, častou komunikaci s týmem a hlavně – zpracovávat obrovské množství dat. 
Jenže nám nedošlo, že velký monitor si můžete koupit či půjčit na místě a dostatečně 
výkonný počítač pro práci s videem je dnes i pořádně našláplý MacBook Pro, komu-
nikaci vyřešíte online a internetové připojení v Thajsku je tak rychlé, že celovečerní 
film v plném rozlišení stáhnete za pár minut. Najednou nikdo neřeší, kde zrovna 
jste, hlavně že je práce hotová.

Na volné noze, zaměstnanec, nebo podnikatel? 
Na dálku samozřejmě můžete pracovat i jako zaměstnanci, jen to nebude tak jed-
noduché. Alespoň na první pohled ne. Mezi digitálními nomády stále potkáte nej-
víc podnikatelů – ať už jde o profesionály na volné noze (freelancery), nebo majitele 
firem. Sami do této kategorie patříme, takže se můžeme podělit o víc zkušeností. 



Ještě než se do toho pustíme, odkážeme vás na knihu Na volné noze od zaklada-
tele stejnojmeného portálu Roberta Vlacha. Neradi někomu propůjčujeme biblické 
nálepky, Robertova kniha si ji ale zaslouží. Robert se v ní totiž stejně jako my v Tra-
vel Bibli pokusil zeširoka pojmout celé rozsáhlé téma a povedlo se mu to na výbor-
nou. Kniha funguje jako skvělý rozcestník pro všechny od těch, kteří o podnikání 
na volné noze teprve uvažují, až po zkušené freelancery. Oba jsme na volné noze už 
nějakou dobu a oba jsme si před nějakou dobou prošli i Robertovým víkendovým 
školením podnikání na volné noze (které také rozhodně doporučujeme), přesto jsme 
z knihy získali mnoho nového a hlavně si skvěle srovnali myšlenky a připomněli 
základní freelancerské principy. Jestli to s podnikáním na volné noze myslíte aspoň 
trochu vážně, knihu si pořiďte. Ne, nemáme z ní provizi :-)

Jak si vybrat?

Podnikání je dnes „in“ a „sexy“. Ale podle toho se, prosím, nerozhodujte. I pod-
nikání má mnoho nevýhod a známe spoustu lidí, kterým víc vyhovuje nechat se 
zaměstnat. Pokud totiž pracujete pro slušnou firmu a přinášíte jí dostatečnou hod-
notu, často můžete dosáhnout na stejné výhody jako lidé na volné noze a přitom 
budete alespoň zhruba vědět, kolik peněz vám příští měsíc přistane na účtě. Tenhle 
„luxus“ má jen málokterý freelancer. Firemní podnikání je pak úplně jiná kategorie, 
které se budeme věnovat jen okrajově.

Pojďme si základní výhody i nevýhody shrnout. Nezapomeňte však, že co je pro 
některé výhodou, můžou jiní vnímat jako nevýhodu.

Výhody podnikání:

• Jste sami sobě šéfem.

• Podnikání může téměř neomezeně růst.

• Na daních odvedete nižší procento vašeho výdělku.

• Máte velmi pestrou náplň práce.

• Získáte svobodu.

• Pracujete sami na sebe.

• Vybíráte si spolupracovníky i klienty.

• Snadněji začnete pracovat na dálku.

https://www.melvil.cz/kniha-na-volne-noze/
http://navolnenoze.cz/skoleni/


Výhody zaměstnání:

• Máte stabilní příjem.

• Můžete si vzít (placenou!) dovolenou.

• Dostanete nemocenskou.

• Získáte další zaměstnanecké benefity.

• Patříte do kolektivu.

• Nevybíráte si spolupracovníky.

• Někdo vás vede, máte jasně dané mantinely a pracovní náplň.

• Zaměstnavatel vám hradí výdaje spojené s výkonem práce.
Z toho pak logicky vyplývají i nevýhody.

Nevýhody podnikání:

• Musíte počítat s výkyvy v příjmech.

• Čeká vás nejistota a riziko.

• Nedostanete žádnou (přesně 0 dní za rok) placenou dovolenou.

• Na volné noze ani v malých firmách vás nemá kdo nahradit – na 3 týdny bez 

internetu můžete zapomenout.

• Valí se na vás spousta administrativy.

• Nikdo vám neudává řád a mantinely.

• Pokud zaměstnáváte další lidi, máte i velkou zodpovědnost.

• Výdaje spojené s výkonem práce si platíte sami.

Nevýhody zaměstnání:

• Pracujete pro někoho.

• Musíte se řídit příkazy šéfa, i když nedávají smysl.

• Vaše práce je často velmi neefektivní.

• Často nevidíte finální výsledek své práce, což snižuje motivaci.

• Snadno spadnete do stereotypu a nudy.

• Velká část vašeho platu padne na daně.

• Máte méně možností pracovat na dálku.

Lidi mají bohužel o podnikání často velmi zkreslené představy. Někteří mají pocit, 
že podnikatel automaticky chodí v luxusním oblečení, večeří v michelinských 



restauracích a řídí Porsche, jiní zas podnikání považují za podobně složitou věc jako 
postavit raketu, která doletí na Mars, v pořádku se vrátí, přistane na vodě a bude 
moct letět znova. Řekněme, že pravda je většinou mnohem přízemnější.

Podnikání má mnoho forem a rozhodně se dá naučit. Věříme, že na volné noze může 
teoreticky podnikat opravdu každý, na firemní už potřebuje i určité povahové rysy. 
Vůbec se tu teď nebudeme bavit o vzniku nadnárodních korporací, které se raketové 
vědě dost podobají. K „běžnému” podnikání potřebujete hlavně odhodlání, vytrva-
lost, notnou dávku sebeřízení, ideálně empatii a schopnost se s ostatními domluvit, 
a samozřejmě trochu toho štěstíčka navrch. Spoustu důležitých dovedností získáte 
v průběhu, okolnosti vás k tomu donutí. Zároveň se můžete obklopovat lidmi, kteří 
vám na cestě pomůžou. Ať už jde o zkušenější spolupracovníky v týmech freelan-
cerů, mentory, kteří vás nasměrují na správnou cestu, či manažery, kteří ve vaší firmě 
zvládnou pokrýt oblasti vašich slabých stránek. 

Rozhodně byste ale měli vědět, že za každým úspěšným podnikáním (jakékoliv veli-
kosti) stojí spousta dřiny a většinou i odříkání a neprospaných nocí. Úspěch přes noc 
je americký marketing jejich vlastní geniality – tady v Evropě se naštěstí lidi nebojí 
mluvit ani o neúspěších a překážkách, které na cestě k úspěchu stojí, do běžných 
médií už se bohužel většinou dostávají jen skvěle fungující firmy a projekty. I my 
sami jsme prošli mnoha slepými uličkami, než jsme vybudovali projekty, které jsou 
v našich očích alespoň trochu úspěšné. 

Když se ale vrátíme k podnikání ve spojení s prací na dálku, vidíme v něm oproti 
zaměstnaneckému poměru několik nesporných výhod. U podnikání se totiž tak 
nějak automaticky počítá s tím, že ho přizpůsobíte svému životnímu stylu, a tím 
pádem je u něj práce na dálku celkem běžná. Oproti tomu mezi zaměstnanci se šíří 
jen velmi pomalu a mnoho firem má pořád problém umožnit svým lidem i jen den 
v týdnu práce z domova. To, že byste několik měsíců pracovali z úplně jiné země, je 
pro velkou většinu manažerů naprosto nepředstavitelné a týmy uvnitř firem k tomu 
často vůbec nejsou uzpůsobené. Ještě se u tohoto problému zastavíme později. Jako 
podnikatelé si navíc sami stanovujete pracovní dobu a mnohem méně vás tak větši-
nou trápí časový posun. A v neposlední řadě se časem dostanete k mnohem lepším 
příjmům, což se při práci spojené s cestováním projeví mnohem víc, než když jste 
ukotveni na jednom místě.

Podnikání na volné noze

Zdaleka největší část nomádů, které známe, patří mezi profesionály na volné noze či 
freelancery, chcete-li (je to v podstatě to samé). Pracují v jednom konkrétním oboru, 
ve kterém jsou skuteční odborníci, a mezi jejich klienty najdete jak malé i velké firmy, 
tak ostatní freelancery a jednotlivce. I pro vás, pokud chcete s prací na dálku začít, 



bude práce na volné noze nejčastější varianta. 

Robert Vlach ve své knize Na volné noze píše: „V samém středu podnikání na volné 
noze je člověk, nezávislý profesionál, který pracuje na sebe a své jméno. Freelancing 
je převážně podnikáním odborníků, kteří vykonávají konkrétní profesi či řemeslo. 
A právě pro tuto odbornost si je zákazníci najímají.“ Oproti firemnímu podnikání je 
zde právě vaše přímé propojení s jádrem podnikání jeden z nejzásadnějších rozdílů 
a výhoda i prokletí v jednom. I když máte tým spolupracovníků či přímo zaměst-
nance, bez vás to prostě nefunguje. To je jeden z důvodů, proč oba omezujeme práci 
pro klienty a postupně se přesouváme k tvorbě digitálních produktů a budování 
firmy, která bude fungovat i bez nás.

Začít podnikat na volné noze ale nevyžaduje skoro žádný finanční kapitál či mana-
žerské dovednosti a pořád máte velkou šanci se v mnoha oborech během několika 
let dostat na příjmy přesahující sto tisíc korun měsíčně. Samozřejmě hodně závisí na 
oboru a vaší odbornosti, pro většinu oborů, které zmiňujeme v této kapitole, to ale 
rozhodně platí. Na volné noze vás také většinou čeká naprostá svoboda a podle nás 
i skvělý životní styl.

Zjednodušeně se dá říct, že krom odbornosti (nepřehlížejte ji, prosím, je opravdu 
zásadní) stojí úspěch podnikání na volné noze na čtyřech pilířích:

• Dobré jméno

• Cenotvorba

• Sebeřízení a osobní produktivita

• Podnikatelské dovednosti

Nechceme zabíhat příliš do detailů, to už bychom se dostali zdaleka za rámec této 
knihy a opět vás odkážeme na knihu a blog Na volné noze. Zastavme se ale alespoň 
krátce u faktorů, které jsou při práci na dálku odlišné a přitom velmi důležité.

..... ještě více možností v knize .....

http://navolnenoze.cz
https://travelbible.cz/knihy/prace-na-cestach/?utm_source=ukazka&utm_medium=ebook&utm_campaign=100plus-ukazka&utm_content=Ukazka%20knihy%20100plus


Zlaté české ručičky
Ne každý chce trávit většinu pracovní doby za počítačem. Naprosto to chápeme, taky 
nás to občas dost štve (tak pak alespoň přednášíme). Naštěstí pořád máte spoustu 
možností, jak se živit úplně bez počítače a ideálně se u toho pořádně zapotit. Předsta-
víme si alespoň některé z nich. 

Pomocná síla na stavbě
Stavba je místo, kde člověk se zkušenostmi (nebo silou a selským rozumem) sežene 
práci velmi jednoduše. Nikdo tu moc neřeší pracovní povolení. Večer zkrátka dosta-
nete peníze na ruku a jdete. Díky tomu jsou stavby místo pro cestovatele, kteří chtějí 
rychle vydělat nějaké peníze vydělat a nechtějí se vázat.

Jen pozor na kontroly, přece jen je to práce na černo. Často ale platí, že čím větší peri-
ferie, tím méně tu povolení kontrolují. Najmutím beztak více riskují samotné firmy 
než vy. Pokud máte pracovní povolení, tím spíš směle do toho. K nám jezdí za lepšími 
penězi lidé z východu Evropy, vy můžete vydělávat australské nebo novozélandské 
dolary. V přepočtu na koruny dostanete velké peníze. A když se pak přesunete třeba 
do jihovýchodní Asie, budete si tam žít jako v ráji.

Správce domu
V poslední době hodně roste obliba portálů jako Airbnb, byty můžete krátkodobě 
pronajímat už i na Bookingu. Řada pronajímatelů ale nemá moc času na jejich úklid 
a opravy, případně pronajímají více nemovitostí najednou – proto potřebují někoho 
zodpovědného, kdo se jim postará o dům nebo byt.

Jako správce domu nebo bytu předáváte hostům klíče a přebíráte je při odjezdu. Také 
zajišťujete úklid, staráte se, aby fungovalo vše od internetu po myčku, nebo voláte 
opraváře, když je třeba. Většinou dostanete zaplaceno, někdy hostitelé mění vaši 
práci za bydlení zdarma. Vy se tak můžete na pár měsíců ponořit do jiné kultury, 
zatímco majitel delegoval své povinnosti. A obě strany jsou spokojené. Pokud vám 
stačí střecha nad hlavou, navíc v krásném prostředí, přizpůsobte svou cestu tomu, 
kde zrovna hledají house sitting.

https://bit.ly/bibleairbnb
http://www.booking.com/index.html?aid=316817


Grafika, design, video a zvuk
Grafici byli jedni z průkopníků práce na dálku. Samozřejmě závisí na konkrétním 
zaměření jejich práce, dnes už ale zbývá jen minimum těch, kteří potřebují vlastní 
kancelář a rozměrné vybavení. Zároveň se k nim přidávají ilustrátoři, produktoví 
designéři, tvůrci animovaných videí či dokonce architekti, 3D modeláři a filmaři. 
Právě tady je pokrok v technologiích a infrastruktuře vidět asi nejvíc. Rozvoji samo-
zřejmě velmi pomáhá stále rychlejší připojení k internetu (které je mnohdy zároveň 
naprosto nezbytné), ale velmi důležitý je také výkon počítačů, nástroje jako iPad Pro 
a možnost si některé vybavení, jako je například velký monitor, pronajmout až ve 
vaší cílové destinaci.

Možností máte i v grafickém odvětví hodně a obrovská výhoda je, že se mohou rela-
tivně snadno prolínat. Základ je totiž vždy jen jeden – umět dobře kreslit. Mnoho 
grafiků tak krom návrhů webů či tiskovin občas ilustruje knížky, profesionální kres-
líř si občas „přilepší“ návrhem plakátů a ti technicky zdatnější se mohou občas podí-
let třeba na návrhu grafiky počítačové hry.

Také ve filmovém a zvukovém odvětví je běžné, že jeden člověk sedí na více žid-
lích zároveň. Kameraman většinou umí stříhat, tvůrce zvukových efektů zvládne i 
běžné ozvučení videa, 3D modelář se často nakonec stejně naučí svá díla „rozhýbat“, 
a může tak na menších projektech pracovat samostatně.

Jak získávat zakázky, které můžete dělat na dálku? Svoje dosavadní díla prezentujte, 
abyste byli vidět. Úplně nejjednodušší je vytvořit nástěnku na Pinterestu, lepší je ale 
své portfolio vystavit profesionálněji na Behance.net, Dribbble.com, Coroflot.com a 
Vimeo.com. Grafici a ilustrátoři využijí i weby jako 99designs a Designcrowd.

Nové zakázky se ale dají najít i offline. Na cestách přece potkáte spoustu nových 
lidí. V tom mají výhodu smělí cestovatelé, kteří se nebojí seznamovat. Nebuďte proto 
zbytečně skromní a pochlubte se svou prací. Třeba vedle vás v letadle sedí někdo, 
kdo zrovna potřebuje logo. I přímo v nomádské komunitě najdete spoustu poptávek 
a možností spolupráce. Někdy to bude malý návrh letáčku, někdy nabídka velkého 
projektu na mnoho měsíců a za desítky tisíc dolarů. 

Jako všude i tady samozřejmě pomůžou osobní kontakty (ve filmové branži to platí 
stonásobně), vlastní blog, fóra a skupiny na Facebooku. K některým z nich se ještě 
dostaneme u konkrétních profesí. A pokud vyloženě nemáte do čeho píchnout, vyu-
žijte Upwork.

Pokud zrovna máte volno, investujte čas do vytváření souborů pro fotobanky, video-
banky či zvukové a 3D databáze (říkejme tomu všemu souhrnně jen fotobanky). Ať už 
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jsou to vektorové ilustrace, ikonky, upravitelné infografiky, videostopáž, After Effects 
šablony, akce do Photoshopu, zvukové efekty, znělky, pozadí či animace. Ze začátku 
je to sice hrozně moc práce za velmi málo peněz, čím větší portfolio si ale vybudujete, 
tím více příjmy z něj porostou a soubory se můžou prodávat pořád dokola. Třeba i 
za deset let. Snad ve všech fotobankách vyhledávání zvýhodňuje soubory a autory, 
kteří se hodně prodávají. Takže čím víc prodáte, tím víc prodáte. A časem se můžete 
dostat až na téměř pasivní příjmy v řádech desítek až stovek tisíc měsíčně. Trvá to, je 
to spousta práce, ale stojí to za to. Ještě se u celého konceptu (polo)pasivního příjmu 
zastavíme v rámci kategorie digitálních produktů.

Grafik
Grafika dnes patří mezi nejuniverzálnější „počítačové“ profese. I díky tomu se roz-
hodně nemusíte bát nedostatku práce. Jako grafik budete navrhovat loga a firemní 
vizuály, letáky, vizitky, plakáty, časopisy, obálky knížek, obaly produktů, trička či 
další merchandise, grafiku webů a mobilních aplikací nebo třeba všemožné ikonky. 
Velmi snadno navíc můžete pracovat pro západní trh, protože na rozdíl například od 
marketingu nemusíte řešit jeho odlišnosti od toho českého a slovenského. 

Stejně jako všude i v grafice se sice hodí přesah do co nejvíc odvětví, nesnažte se ale 
dělat „holku pro všechno“. Pokud vám nejvíc jdou od ruky návrhy tiskovin, prezen-
tujte se primárně jako DTP grafik. Pokud děláte nejlepší návrhy reklamních bannerů, 
navrhujte reklamní bannery. Jestli máte velký přesah do UX a baví vás uživatelská 
rozhraní či weby, dejte to jasně najevo. Samozřejmě, občas uděláte i něco jiného, ale 
jen jako opravdový specialista máte šanci dosáhnout na vyšší hodinové či projektové 
sazby. Karavanový nomád Víťa Válka podle nás na webu www.vitavalka.cz skvěle 
ukazuje, jak se prezentovat: Uživatelská rozhraní, weby a ikony. Tím žiju. Jasné, stručné, 
výstižné. Dál na webu už se dozvíte, že vám navrhne i logotyp, banner či tiskovinu, 
ale hlavní zaměření je jasné. Uživatelská rozhraní, weby a ikony.  

Ilustrátor/kreslíř
Jestli vás opravdu hodně baví kreslení a hlava vám přetéká kreativními nápady, 
můžete se pustit i do ilustrování. Kreslete komiksy, ilustrujte knížky pro děti, navr-
hujte originální svatební oznámení, plakáty, diplomy, neotřelé doplňky webů (jako je 
třeba ilustrace na webu Travel Bible, za kterou děkujeme ilustrátorce Týně Sataryové) 
či motivy na trička. 

Někteří ilustrátoři se také aktivně podílejí na tvorbě filmů a videí. Buď kreslí takzvané 
storyboardy, kde jsou dopředu rozvržené jednotlivé záběry, nebo připravují design 
scény a dekorací. Krásný příklad uvidíte v Making of filmu série The Hobbit.
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Víťu Válku živí právě práce ilustrátora a grafika a protože patří mezi naše dobré 
kamarády, zeptali jsme se ho na zkušenosti s prací na dálku, reakce klientů i prak-
tické tipy. „Vždycky je to krok do neznáma. Jako společnost jsme vychováváni k tomu, 
abychom se novot báli a raději se drželi dobrého bydla – nejlépe u zaměstnavatele 
sekali latinu od devíti do pěti a dřeli celý život,“ říká Víťa. Jenže to není jeho případ, 
už nějakou dobu totiž cestuje s celou rodinou karavanem po Evropě. Teď pomalu 
přesedlává na kompaktnější řešení – manželku i děti naskládat do jednoho auta s 
nástavbou na spaní.

„Nejtěžší pro mě bylo vytvořit si ‚laboratorní podmínky pro práci‘. Takže mít dobré světelné 
a tepelné podmínky v karavanu, najít kvalitní externí monitor, který neváží patnáct kilo. A 
kupu drobností jako dobrá sluchátka, různé antény a routery na wi-fi či datové SIMky. Pozor 
je třeba si dát i na disciplínu – klient by neměl na kvalitě a rychlosti vaší práce poznat, že 
nejste doma/v kanceláři,“ popisuje Víťa, co musel řešit na začátku, a pokračuje: „Moji klienti 
to vzali velice dobře a dnes už se s nimi osobně setkávám velice výjimečně. Pokud však mají 
klienti blíže k tradičnímu pojetí práce, vytasit se skypováním a scházet se jednou za půl roku 
může znamenat ztrátu klienta. 

Pro mě už rozhodně není nijak složité se svou prací uživit, i když zrovna cestuji. Ale rozhodně 
bych neřekl, že je to něco, co dokáže každý, a že stačí nakoupit vybavení a vyrazit na cestu. 
Úplně nejzásadnější pracovní návyky totiž nesouvisí s cestováním, ani s tím, kde se nacházím. 
Jsou to hodnoty jako spolehlivost, pečlivost, předvídání, opatrnost. Až díky nim si můžu dovo-
lit spálit nějaký čas cestováním a logistikou. Jinými slovy, být nomádem může být pro nezku-
šeného freelancera těžké, ale pro někoho, kdo se už dnes svou prací dobře uživí, je nomádství 
úžasné obohacení a inspirace pro další růst a zlepšování své osobnosti.“

Spoustu skvělých tipů najdete v článku, který Víťa kdysi napsal na portál Na volné 
noze, a také v rozhovoru s Matoušem pro blog Travel Bible.  Měli bychom také zmínit, 
že Víťa relativně velkou část času investuje do tvorby pro fotobanky a poslední dobou 
také vlastní aplikace Pixel Rockstar. S jeho (dost vysokou) hodinovou sazbou to sice 
znamená výrazně nižší okamžité výdělky, ale to není účel – Víťa se dlouhodobě snaží 
vytvářet zdroje příjmu, které nejsou úplně závislé na odpracovaných hodinách. A už 
teď mu dříve investovaný čas a energie vydělá tolik peněz, že i kdyby za celý měsíc 
nic neudělal, jeho rodina bude i nadále celkem bez problémů finančně zajištěná. Více 
se k tomu dostaneme v kapitole o podnikání a hlavně digitálních produktech.

3D modelář
Dostáváme se k oborům, které dříve vyžadovaly nadupané stolní počítače. Dnes už 
stačí nadupaný notebook a rychlé připojení. Nic, co byste nezvládli třeba v Thajsku či 
ve Vietnamu. Modelování 3D objektů k nim rozhodně patří – a také po něm neustále 
roste poptávka (a ještě dlouho poroste). Využívají se ve filmech, videohrách, architek-
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tonických vizualizacích, explanation videích, pro 3D tisk, ve vzdělávání… A to vůbec 
nezmiňujeme průmysl, kde se dnes 3D modely využívají v obrovské míře. Například 
propagační fotky aut jsou často ve skutečnosti rendery z 3D modelů – vyjde to mno-
hem levněji než složité fotomontáže či „tahání auta po všech čertech“ na vhodné 
fotolokace. Velmi precizní 3D model auta je totiž dnes hotový dávno předtím, než se 
auto začne vyrábět, takže pak už jen stačí hrát si s materiály, průhledností a světlem.

Zní vám to všechno jako cizí jazyk? Render, průhlednost, materiály… Nebojte, zas tak 
složité to není. Na internetu najdete nepřeberné množství tutoriálů a skvělé kurzy. 
Pracovat budete s programy jako Maya, 3ds Max nebo Cinema 4D, učit se ale můžete 
i v několika dobrých programech, které jsou zdarma. Patří mezi ně DAZ Studio, 
Houdini Apprentice či Sculptris. Pro začátek se podívejte na YouTube, jak takové 3D 
modelování (hodně zrychleně) probíhá. Přejeme příjemnou zábavu!

Motion designér
V případě her a filmu je potřeba 3D modely nejen vytvořit, ale také rozpohybovat. 
Jeden z nejlepších příkladů je podle nás Glum z Pána prstenů a Hobita – možná už 
jste něco o jeho vzniku viděli ve výše zmiňovaném „making of“ filmu, případně 
se podívejte na krátké video přímo o Glumovi. Pro inspiraci, co všechno se dá v 
počítači rozpohybovat, si projděte kanál Purely Motion Graphics na Vimeo.com. V 
dnešní době také najdete – stejně jako 3D modeláři – uplatnění i v navrhování virtu-
ální reality. 

Jak začít? Určitě se v první řadě naučte pracovat s Adobe After Effects – pravděpo-
dobně nejrozšířenějším software pro pohyblivou grafiku. Mezi pokročilejší nástroje 
pak patří Nuke či Fusion 8 a samozřejmě i většina nástrojů pro 3D modelování. 
Pokud chcete dělat pro filmový a herní průmysl, pravděpodobně se neobejdete ani 
bez menší či větší znalosti programování.

Animátor 
Vždycky vás fascinovaly animované filmy? Vězte, že jejich tvorba fascinuje ještě mno-
hem víc. V Čechách se celému oboru navíc dlouhodobě hodně daří. Známe několik 
lidí, které animování živí, a mohli jsme tak díky nim nahlédnout pod pokličku jak 
klasické, tak počítačové animace. Těžko si jde představit větší „piplačku“, ale ten 
pocit, když váš příběh začne pomalu na obrazovce ožívat, je úžasný. Poslední dobou 
vzniká docela hodně animačních workshopů pro veřejnost, doporučujeme si nějaký 
minifilm zajít vyzkoušet! 

Pokud vás zajímá víc, můžete se zúčastnit některého z komplexnějších kurzů, jako je 
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například skvělá Anomalia v Litomyšli. Animace je navíc jeden z oborů, který podle 
nás dává smysl studovat na vysoké škole – v ČR hlavně na Univerzitě Tomáše Bati ve 
Zlíně. Hlavně v případě, že chcete pracovat na animovaných filmech. Nejenže díky 
škole máte spoustu prostoru na hraní, ale hlavně nasbíráte hodnotné kontakty, bez 
kterých to ve filmové branži prostě nejde. Na mysli máme jak potenciální klienty, 
tak ale i spolupracovníky do týmů. Scénaristy, 3D modeláře, herce (někdo to musí 
namluvit), zvukaře...

Co konkrétně budete animovat? Největší poptávka je poslední dobou po různých 
videonávodech a animovaných medailoncích. Ty bez problémů můžete tvořit sami. 
Velmi zajímavý obor je samozřejmě reklama, kde už většinou budete pracovat v 
týmu, a pak samozřejmě televize a film. Skvělé příležitosti skýtají i počítačové hry, 
v ČR například malé studio Amanita Design, které stojí za nádherně zpracovanými 
hrami ze série Samorost či hrou Machinarium.

Kameraman
Točíte videa a máte vlastní techniku? Pokud vám nevadí „špinavá práce“ jako napří-
klad natáčení videokurzů, vezměte si svou práci na cesty. Zakázky můžete shánět 
buď na místě, nebo přímo v komunitě digitálních nomádů. Mnoho z nich totiž právě 
online kurzy či webináře tvoří a šikovný kameraman se hodí vždy. Potřebná tech-
nika se navíc dnes vejde do příručního zavazadla – stačí lepší „bezzrcadlovka“ jako 
Sony A6500 či některá ze série Sony A7, Panasonic GH4 či GH5 nebo téměř jakákoliv 
novější zrcadlovka. Na natáčení videokurzů ani nepotřebujete filmové objektivy či 
šikovné, ale těžké nebo velké doplňky jako follow focus, stabilizátory, náhledové 
monitory anebo stínící klapky. Největší prostor pravděpodobně zabere stativ. 

Zároveň nezapomínejte, že filmové půjčovny, jako například Biofilms u nás, fungují 
téměř ve všech alespoň trochu vyspělých zemích. Třeba v Thajsku. Snadno si tak 
na kratší projekty půjčíte téměř cokoliv, co můžete potřebovat. Od GoPro přes kva-
litní objektivy, mikrofony, bezzrcadlovky, světla, drony či stativy až po profesionální 
filmové kamery jako RED či Arri. Pokud tedy máte zkušenosti z větších projektů, 
můžete se do nich zapojit i na cestách, aniž byste tahali padesátikilový kufr.

Scenárista
Scenáristy ve filmové branži moc nepotkáte, většinou skoro nejsou vidět. Přesto by 
bez nich celé obrovské filmové a televizní soukolí nemělo šanci fungovat. Scénáře 
navíc někdo musí psát i pro různá kratší videa, jako jsou návody, reklamy či medai-
lonky. Pokud máte chuť se do scénářů pustit, směle do toho. Do Holywoodu se asi na 
první pokus nedostanete (kdyby se vám to povedlo, dejte rozhodně vědět!), ale v tele-
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vizích a různých malých videoprodukcích máte velkou šanci prorazit. Krom toho, že 
musíte umět dobře postavit příběh a psát, se hodí i jasná představa, jak takový film 
vzniká. To abyste při psaní scénáře co nejvíce usnadnili práci všem, kteří na filmu či 
videu budou následně pracovat.

Střihač
Umíte stříhat video a máte dostatečně výkonný laptop? Pak se rovnou můžete pustit 
do shánění práce, kterou bez problémů můžete dělat na dálku – stačí vám jen dosta-
tečně rychlý internet, což už dnes ve většině světa není problém. Po střihu videa je 
velká poptávka, můžete hledat jak na portálech jako Upwork.com, tak ve facebooko-
vých skupinách, kde se objevují i nabídky dlouhodobější spolupráce. Ta česká se 
jmenuje Práce ve filmu, televizi, v postprodukci. 

„U tvorby videí bylo docela složité dělat mou práci na dálku. Vyřešil jsem to tak, že jsem 
všechnu techniku nechal v Česku a na notebooku jen stříhal pro klienty, kteří si něco sami 
natočili. Nakonec jsem zjistil, že jich není úplně málo,“ říká David Janoška, který se záro-
veň živí i jako copywriter.

Co když střih neumíte a chcete se ho naučit? I tady vás nejvíc posune praxe – stří-
hat vlastní videa například v iMovie může dnes začít každý. Teoretické základy 
nastudujte přes tutoriály na YouTube, pročtěte si český blog Střih přes osu, ideálně 
si zaplaťte pár kurzů (online i offline, to už je jedno). Určitě si ale průběžně říkejte o 
zpětnou vazbu od zkušenějších kolegů a ideálně se přidejte k několika menším fil-
movým projektům.

„Nejlepší vzdělání je určitě praxe. Když něco neumím, neznamená to, že to klientovi nemůžu 
nabídnout. Samozřejmě všeho s mírou – animace do Avatara bych asi nenabízel. Pokud se 
ale na spolupráci domluvíme, je to pro mě impulz se danou činnost naučit tak, aby nikdo nic 
nepoznal,“ doplňuje David.

Další filmová postprodukce
Po natočení a sestříhání filmu ještě zdaleka není hotovo. Je potřeba dodat speciální 
efekty, zkompletovat animace, doladit barvy, zvuk a vyrobit titulky. Už jsme na ces-
tách potkali člověka, který se specializoval čistě na color grading pro malé filmové 
produkce. Ve zkratce – upravoval barvy jednotlivých záběrů tak, aby co nejvíce 
podtrhovaly žádanou atmosféru, zvýrazňoval důležité detaily a naopak například 
ztmavením a tlumením barev potlačoval ty části scény, které nejsou pro děj důležité. 
Taková práce je VELMI náročná na přenos dat i výpočetní výkon, nehledě na kvalitu 
monitoru. Přesto jsme ho potkali v coworkingu na ostrově Ko Lanta na jihu Thajska 
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a na pracovní podmínky si rozhodně nestěžoval.

Pokud jste v DaVinci Resolve, After Effects či Motion jako doma, pořiďte si nabušený 
MacBook Pro a můžete vyrazit. Sice se v tomto případě opravdu nemůžete moc často 
přesouvat, ale komu to vadí, když můžete cestovat i několik let v kuse? Samozřejmě i 
postprodukci videa či filmu se můžete průběžně naučit sami. Není to snadné a potře-
bujete pevné nervy, ale jde to. Případně se přihlaste na některý z vícedenních kurzů, 
například color gradingu. Je to dobrý základ, na kterém pak můžete dál stavět.

Tvůrce hudby
Matouš nějakou dobu hledal způsob, jak se živit psaním, focením a hudbou. Hudbu 
vzdal jako první, na českém trhu je to skoro nemožné. Jenže pak potkal člověka, 
který mu úplně změnil perspektivu. Matouši, máš slovo: „Český trh je příliš malý na 
to, aby uživil umělce mimo hlavní proud. A když už, jsou jediným pořádným zdrojem pří-
jmu koncerty, které pro změnu nejde příliš spojit s dlouhodobým cestováním. Pokud si tour 
po Evropě představujete jako úžasné dobrodružství plné poznávání, téměř nemůžete být dál 
od skutečnosti. Jakékoliv turné je plné dřiny, odříkání, nepohodlí a každodenních problémů. 
Pokud chcete něco vydělat, na poznávání a dobrodružství není čas. Poznal jsem osobně něko-
lik kapel, které z koncertních peněz žijí a bylo mi jasné, že takhle nikdy nechci dopadnout.

V zimě 2015/2016 jsem ale potkal týpka, který mi jasně ukázal, že stačí trochu (víc) změnit 
pohled na celou věc. Živí se hudbou, dokonce velmi dobře – vydělával tehdy něco kolem 4 
tisíc dolarů měsíčně. Jak? Využívá své silné stránky, skvělé příležitosti a možnosti globálního 
trhu – skládá hudbu pro televizní pořady a cokoliv se klientům nehodí, nahrává na ‚hudbo-
banky‘, jako například AudioJungle. Vozí si s sebou kytaru, malou MIDI klaviaturu, počítač, 
malý mixážní pult a pár mikrofonů. To mu bohatě stačí. Kombinuje přitom aktivní příjem od 
klientů, pro které skládá hudbu na zakázku, s téměř pasivním příjmem z online prodeje své 
hudby. Dnes totiž téměř každá firma vytváří různá instruktážní videa, videoreklamy, pod-
casty či znělky, kde všude samozřejmě potřebují hudební podklad. Stejně jako na fotobankách 
je možné na ‚hudbobankách‘ prodávat hudbu stále a stále dokola a čím víc se jí prodá, tím lepší 
pozice má v žebříčcích popularity a vyhledávání, takže ve výsledku se jí prodává ještě víc.“

Pokud je hudba vaše silná parketa, projděte si soubory, které se na AudioJungle nej-
lépe prodávají a zamyslete se, co byste pro firmy mohli vytvořit vy. Často vám z 
celého Matoušem jmenovaného vybavení stačí k tvorbě pouze počítač s vhodným 
programem. K získávání klientů pro kreativnější a lépe placenou práci pak pomůže 
například profil a skladby volně k použití na freemusicarchive.org.

O zkušenosti se podělil i Jaroslav Vyhnička, herní a filmový skladatel, fotograf a 
manager, který má svůj vlastní sólo hudební projekt Coldnoise: „Už ako malého chlapca 
ma veľmi lákala hudba a rád som ju počuval. Obdivoval umelcov, ktorí dokázali tvoriť sami 
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bez toho aby potrebovali kapelu. Tým pádom u nich nevznikali žiadne konflikty a robili veci 
tak ako chceli. Postupne som skúšal a publikoval prvé skladby. Časom sa ich nazbieralo viac, 
pridala sa práca pre filmy, spoznanie tých správnych ľudí, ktorí ma nasmerovali a pomohli. 
A to je aj výhoda tejto prace je to koníček a dá sa povedať, že sa neustále hráme. Hráme sa s 
tónami, melódiami, emóciami. To ma na tom očarilo.

Najhorsie sú vždy začiatky. Neúspech býva väčší ako úspech, to veľa krát odradí. Taktiež ľudia 
už v bežnom živote sa k sebe vedia správať veľmi nepekne, to isté platí aj v kreatívnej oblastí.  
Netreba sa nechať znechutiť a odradiť. Nik múdry sa nenarodil, učime sa celý život a každý 
môže dosiahňút svojho cieľa, už dávno neplatí, že je to o talente.

Určite si treba dať pozor, čo podpisujete a s kým.  Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia pod-
píšu zmluvu a tá je nevýhodná, alebo  strácaju určité práva v  duševnom vlastníctve. Sám som 
sa popálil v začiatkoch.  Taktiež v budúcnosti je dobré sa vždy krýt zmluvne. S niekym spolu-
pracujete, nahrávate, kupujete, dávate súhlas na použitie. Vždy zmluva. Nemusí byť profi, ale 
máte dôležité potvrdenie, nemôže nik povedať ‚ale my sme sa dohodli inak‘.

Ak hovoríme o vzdelaní, mam len zakladnú umelecku školu, ale tú som nedokončil. Som 
samouk,  ale priznám sa mám okolo seba skvelých ľudí, ktorí ma smerovali a učia. Medzi nich 
radím hlavne Alexandra Guirauda. Ja to Francúz, ale tvoríme spolu tím už 4. rok. Ja sa starám 
o vybavovanie zákazok, on je produkčna jednotka a mozog hudby. Výhoda je, že naše hudobné 
žanre sa prekrývaju, a vzniká tak priestor pre nové veci.

Nevýhoda filmového a herného skladateľa je v tom, že je závislý na zákazkách. Ak nie je práca, 
tak nie je príjem. Pre tieto prelomové obdobia sa využíva pasívny príjem, ten sa dá získat na 
tzv. placementoch – vytvorí sa album, ten poskytuje spoločnosť klientom a následne z toho 
plynie pasívny príjem. No momentalne, keďže ešte študujem, je to určité privyrobenie, niečo 
ako brigáda. Poznám mnoho skladateľov ktorí popri hudbe robia ja niečo iné na privyrobenie, 
pretože ak máte rodinu, nie je rozumné žit v neistote. Čiže je dobre kombinovať hudba, nahrá-
vacie štúdiu, manažerstvo, marketing,... v tedy nápadovo nevyhoriete a zároveň budú vačsia 
istota. Ja osobne kombinujem hudbu s fotografovanim a manažérstvom.“ 

Architekt
Že potřebujete obří rýsovací prkna a drahou kancelář s výhledem na Hrad? Ale 
kdeže… I práce architektů se dnes z velké části přesunula na počítače a tablety a 
někteří toho velmi rádi využívají, aby mohli trávit alespoň část roku na cestách. 
Matouš jednoho takového potkal na Srí Lance: „Australani jsou závislí na surfování a co 
si budeme povídat – australské vlny jsou jedny z nejlepších na světě. Jenže Austrálie také umí 
být pěkně drahá. Jacopo, se kterým jsem nějakou dobu bydlel ve stejném guesthousu na jihu 
Srí Lanky, pracuje jako architekt na volné noze a když může, mizí z Austrálie do levnějších 
koutů světa, kde je také teplo a vlny. Na začátku projektu se vždy musí potkávat s klientem a 



sladit představy, následná práce už ale jde bez problémů dělat na dálku. Díky tomu, že velkou 
část roku pracuje z výrazně levnějších zemí, než ze kterých ho platí, mu bohatě stačí pracovat 
pár hodin denně a zbytek času si bez omezení užívat života. Proto také na Srí Lance většinu 
času jen surfoval a za dva týdny jsem ho pracovat viděl jen třikrát.“

Profese architekta patří mezi jednu z mála, kde skutečně potřebujete vysokou školu 
(a také celkem velkou praxe), na tom ale není nic špatného. Pokud vás dlouhodobé 
cestování láká, stojí i těch pár let na škole výměnou za svobodný zbytek života za to. 

Interiérový designér
Nemusíte rovnou stavět celé domy. Rolí interiérového designéra je navrhnout prostor 
bytu či například kavárny tak, aby se v něm všichni cítili dobře a prostor zároveň 
splňoval danou funkci. Měl by umět z na první pohled naprosto beznadějného a 
zoufalého prostoru vytvořit příjemné pěkně vyhlížející místo, kde se budete dobře 
cítit a nebudete se bát jej používat. Design interiéru by ideálně měl vzít v potaz cel-
kovou architekturu stavby, sledovat určitý koncept a odpovídat životnímu stylu uži-
vatele. Pokud se takovým designerem chcete stát, budete řešit výběr a uspořádání 
podlahy, schodišť, vestavných prvků a mobiliáře, pracovat s jejich materiálem i bar-
vami. Vaším úkolem také bude vybrat správné osvětlení, ozvučení a v dnešní době i 
ovládání elektronických zařízení.

Opět platí, že bez návštěvy samotného prostoru se asi většinou neobejdete, velkou 
část práce se však dá odvést na dálku. Jako interierový designer se navíc obejdete bez 
formálního vzdělání, i když bez předchozích zkušeností to samozřejmě opět nepůjde. 

Módní návrhář
Nápady můžete realizovat i po cestě. Vlastní oblečení pak prodáváte na internetu, na 
místních trzích, v místních buticích nebo online na druhý konec světa. Výroba mód-
ních kousků navíc bývá v zahraničí často levnější – jednak kupujete látky za nižší 
ceny, a také švadleny berou nižší plat.

Potřebujete propagaci? Dohodněte s místní dílnou, že uspořádáte módní přehlídku. 
Promo akce přiláká spoustu zvědavců a potenciálních kupujících. Kromě módních 
kousků můžete navrhovat a vyrábět uniformy pro zaměstnance restaurací, hotelů 
nebo nové svatební šaty do salónů.

Pobyt v cizí zemi vás nejspíš inspiruje k nové tvorbě – celé kolekci nebo nové značce. 
Třeba dostanete nápad, jak módou zrecyklovat spoustu plastu a začnete z něj šít 
oblečení. Všimnou si vás média a máte o zákazníky postaráno.



Další kopu profesí najdete v celé knize....

Hodinový manžel
Poradíte si s elektřinou, stavebními pracemi, instalatéřinou, nebo prostě jen máte 
zlaté české ručičky? Zkuste své dovednosti vyměnit za jídlo, ubytování nebo mzdu. 
Například na HelpX najdete nabídky drobných služeb výměnou za ubytování nebo 
jiné protislužby. Podobně to funguje i v mnoha bungalovech v zemích jihovýchodní 
Asie, stačí se jen poptat. Vděčné vám budou místní penziony, hostely, hotely a různé 
instituce. Šikovný Čech tu často zazáří svými schopnostmi, ale i pracovním nasaze-
ním. Opravíte, co je potřeba, užijete si pohostinosti a můžete jet zase dál.

Jako hodinový manžel se můžete živit na volné noze. Například v Česku se obje-
vila služba Super soused pro handymany. Poptávka po profesionálních hodinových 
manželích je zejména ve Velké Británii, Austrálii a Spojených státech.

Sběrač ovoce a pracovník na farmě
Mezi baťůžkáři a cizinci obecně je sběr ovoce oblíbený především v Austrálii. Mzdu 
dostanete celkem rozumnou a i když vás čeká dřina, je v tomto odvětví velká 
poptávka a ze sběračů se většinou stává skvělá parta. Protože konečně i Čechům 
schválili Work&Travel víza, můžete jet pracovat tam. Pro nás je ale asi nejlepší Nový 
Zéland, kam se každoročně víz uděluje větší počet a i když dostanete o něco méně 
zaplaceno, pořád můžete strávit až rok v jedné z nejkrásnější zemí světa a možná si 
našetřit na další cesty. 

Ale cesta k protinožcům není jediná možnost. Co třeba jet sbírat jahody v Norsku, 
oplocovat pozemek v Itálii, sbírat víno ve Francii či pracovat na farmách v USA? 
V EU můžete cestovat a pracovat libovolně, do zemí mimo EU potřebujete jen pra-
covní vízum. Obvykle se práce domlouvá předem on-line, řadu amerických poptávek 
například najdete přes Pick Your Own, jinak ale většinou oslovujete konkrétní farmy. 
Pokud jste už v zahraničí a ocitnete se na farmě, kde jim zrovna chybí pomocné ruce, 
nejspíš vás tu zaměstnají, třeba i načerno a vy dostanete peníze na ruku.

„Dozvěděla jsem se dobrý způsob, jak získat práci na vinicích,” prozradila Markéta Mandí-
ková v rozhovoru pro Travel Bibli. „Jeden místní nám poradil stránku www.nzwine.com, 
kde je k dispozici úplný seznam všech vinic na Severním i Jižním ostrově Nového Zélandu 
a každý region uvádí kontakt ke konkrétním vinicím. Jen jsme vybrali oblast, kde jsme chtěli 
pracovat, a napsali všem vinicím. V každém regionu jich je okolo 200, nebo i víc,” říká Mar-
kéta a pokračuje: „Na Zélandu to není jako v ČR, že pošlete 50 mailů a odepíše vám jeden. 
Z dvou set vinic odepíše většina, i když už brigádníky mají. Když ne, dají vám info, kam se 
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máte obrátit. Tohle mají opravdu dobře vyřešené. Na ostatních sadech jsme hledali tak, že jsme 
sedli do auta a objížděli je. Na sběru třešní se vyplňují on-line formuláře. Určitě je dobré být 
v dané lokalitě předem. Např. když vím, že se 5. prosince začínají sbírat třešně, už začátkem 
prosince objíždím sady a ptám se po brigádě. Ona je totiž práce pro velký zájem hned pryč.”

Někdy se zdá, že placené pozice na farmách převálcoval dobrovolnický projekt 
WWOOF či portály jako Workaway. Není to tak. Někteří farmáři si raději zaplatí 
zaměstnance nebo brigádníka – jednak se nemusí starat o to, kde batůžkář spí a co 
jí, navíc pro něj člověk pracuje celý den, často i s větším nasazením a po delší dobu. 

„Na internetu najdete i negativní recenze na práci na farmě, jedná se hlavně o stížnosti na 
zaměstnavatele nebo na náročnost práce,” říká Ondřej Biederman a doporučuje: „V tako-
vých případech si určitě zjistitěte osobní zkušenosti, jinak je to risk. Co se týká náročnosti 
práce, počítejte s velmi brzkým vstáváním, bydlením v karavanu na manželské posteli se spo-
lubydlícím, deset hodin v práci denně včetně sobot, a když si chcete opravdu vydělat, bolest 
zad, rukou, kolen, trochu bahna v řádcích, když sbíráte jahody. Ale žádná práce není růžová, 
ne? To nejlepší jsou nakonec zážitky a přátelství, která si díky práci odvezete domů.“ 

..... Zaujala tě ukázka? A co teprve celá kniha ....
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