












Oficiálně sice Metrostav vznikl až v roce 1971, za 
symbolický okamžik jeho zrození však můžeme 
považovat první úder pneumatického kladiva 
do vozovky v Opletalově ulici, který se odehrál 
7. ledna 1966 a slavnostně zahájil výstavbu 
podpovrchové tramvaje v Praze. Akce se zúčastnil 
i generální ředitel Vodních staveb, později ministr 
stavebnictví Karel Polák (druhý zprava).



Mnohokrát si člověk přeje, aby život neutíkal 
tak rychle. Před očima se mu objevují přátelé, 
kolegové, spolupracovníci, pro mnohé z nich 
přitom jejich profesní život začínal během 
minulých padesáti let třeba zrovna v Metrostavu. 
Všichni, kteří firmou za dobu její existence 
prošli, mají zásluhu na tom, že Metrostav žije dál 
a připomíná si půlstoletí své existence. Právě 
o nich a pro ně především je tato kniha.







Upřímné poděkování patří všem 

nejmenovaným bývalým i současným 

Metrostavákům, kteří pro tuto knihu 

pomohli shromáždit a utřídit materiály. 
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V létě roku 1965 se vláda tehdejší 

Československé socialistické republiky 

rozhoduje vybudovat v Praze systém 

podpovrchové dopravy. První dva roky se 

počítá s variantou podpovrchových tramvají, 

pro něž se také v březnu 1967 začínají stavět 

hloubené stanice Muzeum a Hlavní nádraží. 

Na základě hned několika expertiz se však 

brzy ukáže, že toto řešení není schopno do 

budoucna zajistit hlavnímu městu potřebnou 

přepravní kapacitu. Ještě v létě téhož roku 

proto dochází ke změně zadání s tím, že 

se v Praze bude stavět metro. Generálním 

dodavatelem jeho stavební části zůstává 

národní podnik Vodní stavby, který měl 

zajišťovat i původně plánovanou variantu 

s podpovrchovými tramvajemi, investorem je 

Dopravní podnik a projektantem Pražský ústav 

dopravního a inženýrského stavitelství (od roku 

1971 Metroprojekt). Vodní stavby pak 1. ledna 

1968 na obří a několik dekád trvající zakázku 

vyčleňují závod 04 – Metro, základ budoucího 

Metrostavu.

Již začátkem srpna roku 1968 zahajují 

pracovníci závodu 04 – Metro přípravné 

práce pro ražení tunelu mezi pankráckým 

předmostím tehdejšího mostu Klementa 

Gottwalda (dnes Nuselský most) a náměstím 

Hrdinů. Ve Štětkově ulici vzniká montážní 

jáma, do níž na přelomu listopadu a prosince 

nainstalují spolu s montéry ze Sovětského 

svazu nemechanizovaný razicí štít. Ten bude 

na území tehdejšího Československa použit 

1968— 1974
ZROZENÍ FIRMY A VÝSTAVBA 
PRVNÍHO ÚSEKU METRA

1. leden
Národní podnik Vodní 
stavby zřizuje závod 
04 – Metro a závod 
07 – Speciální zakládání 
staveb se zaměřením 
na výstavbu pražského 
metra.

30. září
První prorážka traťového 
tunelu pražského metra, 
šlo o část prvního úseku 
trasy C ze Štětkovy 
ulice na náměstí Hrdinů 
v Praze 4.

19
6

8

19
69



vůbec poprvé a dá se do pohybu 20. ledna 

1969. Tunel mezi stanicemi Gottwaldova 

(dnes Vyšehrad) a Pražského povstání v délce 

454 metrů prorazí zhruba za osm měsíců. Při 

řešení problému, jak co nejrychleji a nejlevněji 

nasadit štít na ražbu druhého tunelu, přijdou 

čeští inženýři s originálním postupem, který 

dosud nebyl aplikován ani nikde v zahraničí. Štít 

nedemontují, ale pouze vyvalí od ústí tunelu po 

vyhloubené rampě. Potom jej po dřevěné rampě 

přesunou na tahač o nosnosti 110 tun a převezou 

k novému nasazení. Stejný postup následně 

využijí i v případě dalších tunelů budovaných 

nemechanizovaným razicím štítem na prvním 

úseku trasy C mezi stanicemi Mládežnická (dnes 

Pankrác) a Budějovická.

Na úseku mezi Hlavním nádražím a Sokolovskou 

(dnes Florenc) pak bude použit další unikátní 

a inovativní postup, když se štítový komplex 

otočí přímo v zastropené stanici Sokolovská 

a rovnou se může začít razit opačným směrem. 

Práce v tunelech mezi Hlavním nádražím 

a Sokolovskou patří na prvním úseku trasy 

C mezi ty vůbec nejobtížnější, protože zde 

dochází ke značnému výronu spodní vody (za 

nesníženého stavu zasahuje až 4 metry do 

průřezu tunelu). Aby se její hladina snížila, je 

nutné v kolejišti dnešního Masarykova nádraží 

vyhloubit 42 odčerpávacích studní. Původně 

dokonce hrozilo, že budou muset být studně 

podél celé délky tunelu. Ve Výzkumném 

ústavu vodohospodářském při Vysokém učení 

1. leden
Národní podnik Vodní 
stavby zřizuje při svém 
ředitelství speciální 
útvar „Generální 
dodavatelství metra“.

19
70

12. srpen
Uspořádán první den 
otevřených dveří na 
stavbě pražského metra. 
Navštívilo ho 40 000 lidí.
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technickém v Brně se však podařilo chování 

spodní vody nasimulovat v laboratorních 

podmínkách a určit, kolik studní bude stačit 

a kde mají stát. Podobná spolupráce se 

špičkovými vědci a akademickou obcí vůbec 

bude pro Metrostav typická i pro další roky 

a trvá dodnes. 

 Vedle samotné ražby tunelů a budování 

stanic metra se Vodní stavby jako generální 

dodavatel stavební části musí vypořádat 

s řadou dalších úkolů. Jde například o rozšíření 

základny na Rohanském ostrově, kde postupně 

vzniká betonárka, armozávod, tesárna, strojní 

dílny a zázemí pro dopravu, nebo zajištění 

ubytovacích kapacit pro dělníky a techniky 

v hostivařském areálu Vltava. K jednání 

s investorem, projektantem a městem Praha 

záhy přibude i nutnost koordinace dalších 

dodavatelů stavebních prací (na výstavbě 

trasy se podílely například ještě podniky 

Vojenské stavby, Výstavba kamenouhelných 

dolů Kladno a závody Vodních staveb). Proto 

na ředitelství podniku 1. ledna 1970 vzniká 

útvar Generální dodavatelství metra, který má 

právě tuto činnost na starosti. Nároky na plnění 

termínů a celkový rozsah zakázky si však již 

za rok vyžádají zřízení samostatného podniku. 

K 1. lednu 1971 se proto Vodní stavby mění na 

oborový podnik a jako k nim přidružený vzniká 

národní podnik Metrostav vytvořený sloučením 

závodu 04 – Metro, Generálního dodavatelství 

metra, závodu 03 – Želivka a dvou výrobních 

útvarů závodu 05 – Praha‑Krč. Kromě stěžejních 

prací na metru, jež jsou v té době hlavním 

předmětem činnosti Metrostavu, řeší nový 

1. leden
Z Vodních staveb vznikla 
výrobně‑hospodářská 
jednotka a její součástí 
je i nově vzniklý národní 
podnik Metrostav 
v čele s Ing. Jaroslavem 
Trpišovským.

19
71

25. květen
Uvedení do provozu 
první etapy vodního 
díla Želivka.

19
72



podnik v prvních letech své existence především 

dokončení rozestavěné vodní nádrže Želivka 

(proběhlo v roce 1972) a stavby odbavovací 

haly hlavního nádraží a budovy centrálního 

dispečinku pražské hromadné dopravy.

Prvním ředitelem se stává v té době 

dvaačtyřicetiletý absolvent fakulty ČVUT 

Jaroslav Trpišovský, který ve Vodních 

stavbách postupně prošel pozicemi 

technika, stavbyvedoucího, vedoucího 

výroby, technického a výrobního náměstka 

a technického ředitele. Již pod jeho vedením 

se podaří úspěšně a v termínu dokončit první 

úsek trasy metra C mezi stanicemi Sokolovská 

a Kačerov. Ten je slavnostně uveden do 

zkušebního provozu 2. ledna 1974 a 9. května 

téhož roku začíná sloužit Pražanům.

V kostce
Na konci šedesátých let se v Praze začíná budovat 

metro. Realizací jeho stavební části je pověřen 

národní podnik Vodní stavby. Ten začíná počátkem 

roku 1969 nemechanizovaným štítem sovětské 

výroby razit tunely a zakládat jednotlivé stanice 

i se zázemím. Nároky na obří zakázku si postupně 

vyžádají vznik samostatného specializovaného 

podniku. K 1. lednu 1971 tak vzniká národní podnik 

Metrostav, jehož prvním ředitelem se stává 

Ing. Jaroslav Trpišovský.

19
74

9. květen
První část trasy C mezi 
Sokolovskou a Kačerovem 
je slavnostně uvedena do 
provozu s cestujícími.
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Hráz vodního díla Švihov

Největší vodárenská nádrž v ČR má 
sypanou hráz, která dosahuje výšky 
58 metrů, délka koruny hráze činí 
860 metrů a je součástí vodního díla 
Želivka zásobujícího Prahu a část 
Středočeského kraje pitnou vodou.

1972
(uvedený rok se vždy vztahuje k době  

pořízení fotografie, nikoliv k zahájení  

či dokončení stavby)
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Úpravna vody Hulice

Součástí vodního díla Želivka je také 
úpravna vody ležící u vodní nádrže. Voda 
odtud proudí 2,6 metru širokým tlakovým 
štolovým přivaděčem tunel Želivka až 
do 52 km vzdálené Jesenice. Jde o jeden 
z nejdelších vodovodních tunelů světa, 
ražený předchůdcem dnešní Subterry, 
národním podnikem Výstavba dolů 
uranového průmyslu.

1972

Hotelový komplex Vltava, Praha

Naši mimopražští zaměstnanci, kteří 
pracovali v hlavním městě, bydleli 
v hostivařském hotelovém areálu 
Vltava. Bylo to moderně pojaté zařízení 
s restauracemi pro celodenní stravování 
či společenským domem. Zařízení 
doplňovala nedaleká sportoviště a bazén. 
Podíleli jsme se na jeho dostavbě.

1971
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Deponie štěrkopísku pro betonárku 
stavebního dvora Rohanský ostrov

Abychom mohli realizovat tak velkou 
zakázku, jakou bylo pražské metro, 
potřebovali jsme k tomu odpovídající 
zázemí. Našli jsme ho na Rohanském 
ostrově, který měl tu výhodu, že bylo 
možné materiál dopravovat po Vltavě 
až přímo ke stavebnímu dvoru.

1971
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Přeložky nad stanicí Muzeum

Stanice Muzeum byla hloubena z povrchu, 
což představovalo velký zásah do života 
centra města. Proto práce probíhaly 
po etapách, aby se v místě nezastavila 
tramvajová doprava, zřídili jsme hned 
několik přeložek kolejí.

1972

Tunel z Hlavního nádraží

Na dvoukolejný hloubený úsek ze směru 
od Muzea navazují za stanicí Hlavní nádraží 
dva ražené tunely vedoucí na Florenc. Toto 
uspořádání bylo důsledkem změny koncepce 
z tramvaje na metro.

1972
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Prorážka tunelu metra

Vůbec první prorážka tunelu pražského 
metra se uskutečnila mezi stanicemi 
Gottwaldova (Vyšehrad) a Pražského 
povstání. Razit se začalo ze stavební jámy 
vyhloubené v ulici Štětkova a práce na tomto 
úseku trvaly zhruba osm měsíců.

1969

Staveniště budoucí stanice Gottwaldova  
(dnes Vyšehrad)

Dlouho jediná stanice pražského metra 
s přímým výhledem i výstupem ven 
vznikla ve vnitřním prostoru tubusu 
mostu Klementa Gottwalda (dnes 
Nuselského). Původně byla navržena na 
parametry podpovrchové tramvaje, se 
změnou koncepce metra však musela být 
výškově upravena. 

1972
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Montážní jáma v ulici Štětkova, Praha

K montáži razicího štítu, který po částech 
dorazil od výrobce, došlo ve stavebním 
dvoře ve Štětkově ulici na Pankráci. Odtud se 
také odvážela rubanina z tunelů. 

1969

Armatura stropu stanice Muzeum

Naši železáři při pokládání armatury stropu 
stanice Muzeum, jejíž stropy jsou neseny 
hlavicemi na sloupech. Šlo o unikátní 
technologii profesora Wünsche z pražského 
ČVUT použitou také při stavbě obchodního 
domu Kotva. 

1972
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Staveniště budoucí stanice Budějovická

Na místě někdejšího Budějovického 
náměstí byla vyhloubena 286 metrů 
dlouhá a 10,2 metru široká stanice. 
Součástí projektu byla i vůbec první 
mostní stavba, kterou jsme realizovali.

1972



Čelba tunelu před stanicí Budějovická

Pod ochranou nemechanizovaného 
razicího štítu hloubili dělníci plný profil 
traťového tunelu. Horninu pak po 
kolejích vyváželi k ústí tunelu.

1972



32 / 33 1968—1974

Staveniště mezi Muzeem a Hlavním nádražím

Na tomto místě nad stanicí Muzeum vznikne 
v roce 1978 další úsek severojižní magistrály, 
jedné z klíčových dopravních tepen města. 
V době pořízení snímku nestála ještě ani 
odbavovací hala hlavního nádraží, kterou 
jsme dokončili v roce 1977.

1973

Převoz razicího štítu

Až do doby, kdy se začalo pracovat na 
pražském metru, bylo vždy po skončení 
ražby nutné štít rozmontovat, po částech 
převézt na další místo a tam opět smontovat. 
Teprve naši technici vymysleli, jak ho vyvalit 
z jámy a transportovat v celku.

1970
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První zkušební jízda na trase C

Až do 29. prosince 1973 jezdil po 
dokončených kolejích prvního úseku 
trasy C pouze lokotraktor. Toho dne bylo 
spuštěno napájení kolejí a vyjel na ně 
skutečný vůz metra. Veřejnosti pak tento 
úsek začal sloužit 9. května 1974.

1973

Manažeři zodpovědní za stavbu metra

Při první zkušební jízdě na úseku I.C nemohli 
chybět tři muži, kteří měli celý stavební 
projekt na starost. Zleva stojí ředitel 
národního podniku Metrostav Ing. Jaroslav 
Trpišovský, generální ředitel výrobní 
hospodářské jednotky Vodní stavby (spadal 
do ní i Metrostav) Karel Polák a technický 
náměstek Metrostavu Ing. Josef Novák.

1973
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Odpočítávání dnů zbývajících  
do zahájení provozu metra

V sedmdesátých letech minulého století 
si firmy s budováním vztahů s veřejností 
obvykle příliš nelámaly hlavu. Investor však 
již v té době nacházel originální a účinné 
způsoby, jak s občany hlavního města 
komunikovat. 

1974



Kolona tramvají na Národní třídě, Praha

Předtím, než zde byl vybudován vnitřní 
trojúhelník stanic metra, přestávala městská 
hromadná doprava v centru Prahy stačit 
potřebám stále se zvyšujícího počtu 
obyvatel hlavního města. Pražanům tak 
znepříjemňovaly život dlouhé kolony 
stojících tramvají.

1974
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Stanice Gottwaldova (dnes Vyšehrad)

Dlouho jediná stanice pražského metra 
s přímým výhledem i výstupem ven vznikla 
ve vnitřním prostoru nosné konstrukce mostu 
Klementa Gottwalda (dnes Nuselského). Ta 
byla původně navržena, aby unesla zatížení 
tramvajovými soupravami, pro vozy metra 
však musela být osazena ocelovým roštem, 
který přenáší zatížení do pilířů mostu.

1974



Montáž mechanizovaného štítu

Před našimi techniky a dělníky stál 
nelehký úkol smontovat a uvést do 
provozu mechanizovaný razicí štít, se 
kterým nikdy přetím nepracovali. 

1974



2



2
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Po úspěšném otevření prvního úseku mezi 

stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a Kačerov 

pracuje Metrostav během druhé poloviny 

sedmdesátých let na všech třech trasách 

pražského metra. Na klíčovou zakázku je 

pochopitelně vázána naprostá většina kapacity, 

jíž firma disponuje. Aby se objem prací vůbec 

dal zvládnout a také kvůli horším geologickým 

podmínkám v podloží pod Vltavou a na Starém 

Městě, jsou ze Sovětského svazu pořízeny dva 

nové mechanizované razicí štíty s prováděním 

monolitického ostění tunelů z lisovaného betonu 

přímo v podzemí za razicím štítem. Toto ostění 

hodnotí provozovatel metra Dopravní podnik 

hl. m. Prahy i po čtyřiceti letech provozu jako 

jedno z nejkvalitnějších. Montáž prvního štítu, 

který v následujících dvou letech prorazí pravý 

tunel pod Vltavou a bude pokračovat přes 

stanici Staroměstská až na Můstek, začíná na 

pražském Klárově v dubnu 1975 a o dva měsíce 

později už se štít dává do pohybu. Druhý štít 

pak bude nainstalován a uveden do provozu 

začátkem roku 1976 a prorazí levý tunel mezi 

stanicemi Malostranská a Staroměstská.

Použití mechanizovaných štítů pod Vltavou 

a na Starém Městě se neobejde bez problémů, 

s nimiž si Metrostav dokáže poradit především 

díky invenci a nasazení svých techniků a dělníků. 

Největší geologické poruchy způsobené 

charakterem prorážené horniny, stupněm 

jejího tektonického porušení či proměnlivou 

tvrdostí bude nutné sanovat plošnou injektáží 

z povrchu, před mechanizovanými štíty se musí 

1975—1980
STAVBA METRA JEDE  
NA PLNÉ OBRÁTKY

12. srpen
Na pražském 
Klárově ukončena 
montáž prvního 
mechanizovaného 
štítu pro ražbu 
tunelu pod Vltavou. 

1. červen 
Na trase I.A proražen 
pravý traťový tunel 
pod Vltavou.

19
75

19
76

18. říjen
První mechanizovaný 
štít TŠčB-3 dorazil do 
stanice Staroměstská.



razit předstihové štoly a z nich se pak kotví 

a injektuje nadloží. Oproti úseku I.C má první 

úsek trasy A převážně jiný charakter, což si 

vyžádá nejen využití nových razicích štítů, ale 

i nasazení další, doposud na stavbě metra u nás 

nepoužívané techniky. Jde o erektory pro ražbu 

staničních a eskalátorových tunelů (např. stanice 

Staroměstská), klepetové nakladače a drapáky 

pro nakládku rubaniny nebo hydraulickou 

ruku, jež se osvědčí při montážích ostění 

v klenbě středního staničního tunelu na Můstku. 

Využitím nové techniky a inovativních postupů 

zabraňujících sedání nadloží způsobeného 

seismickými otřesy při ražení tunelů se 

Metrostavu podaří minimalizovat škody na 

statice a konstrukci hlavně historických budov 

v hustě zastavěných oblastech centra města.

Souběžně s prvním úsekem trasy A probíhá 

prodloužení trasy C ze stanice Kačerov na 

Jižní Město. Druhý úsek měří 5,6 kilometru 

a zahrnuje stanice Primátora Vacka (dnes 

Roztyly), Budovatelů (dnes Chodov), Družby 

(dnes Opatov) a Kosmonautů (dnes Háje). Práce 

se v tomto případě přesouvá z hustě zastavěné 

oblasti do nezastavěných území, což Metrostavu 

značně usnadňuje práci. Všechny stanice tak 

mohou být postaveny v otevřených stavebních 

jámách hloubených z povrchu a při ražbě tunelů 

není potřeba jít do velké hloubky. Budování 

druhého úseku trasy C začíná 1. února 1975, 

uveden do provozu pak bude 7. listopadu 1980, 

přitom v roce 1979 se již začíná s prodlužováním 

„céčka“ i druhým směrem, kde v následujících 

letech přibudou stanice Vltavská a Fučíkova 

1. leden
Ředitelem n. p. Metrostav 
se stává Ing. Karel Bláha.

19
77

červenec
Zprovoznění nové 
odbavovací haly na 
pražském hlavním 
nádraží.
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(dnes Nádraží Holešovice). Pro desítky tisíc 

obyvatel žijících na největším českém sídlišti 

představuje zprovoznění úseku mezi stanicemi 

Kačerov a Kosmonautů ohromné ulehčení do 

té doby velmi složité dopravní situace. Už se 

nemusí do jiných částí Prahy komplikovaně 

dostávat přeplněnými autobusy, nové stanice 

metra se navíc v oblasti sídlištní zástavby stávají 

přirozenými centry společenského života, kolem 

nichž vznikají obchody, kina či restaurace.

Ve druhé polovině sedmdesátých let zahajuje 

Metrostav také budování prvního úseku linky 

B vedoucího ze Smíchova do Karlína, jehož 

dokončením bude později uzavřen tzv. vnitřní 

trojúhelník pražského metra. Trasa B podélně 

sleduje oba břehy Vltavy a opět se tu uplatňují 

metody snižování hladiny spodní vody 

systémem vrtaných studní nebo zpevňování 

nadloží chemickými injektážemi, které si 

Metrostav už dříve vyzkoušel při ražbě tunelů 

na Florenci či mezi stanicemi Malostranská 

a Staroměstská. Přípravné práce pro stavbu 

úseku I.B začnou v polovině roku 1977, vlastní 

stavba pak 1. ledna 1979.

Vzhledem k vytížení, které role generálního 

dodavatele metra pro firmu představuje, zvládá 

Metrostav v tomto období realizovat jen velmi 

málo dalších zakázek. Mezi ty klíčové patří 

především výstavba odbavovací haly a následná 

rekonstrukce areálu hlavního nádraží a jeho 

1. březen
Dochází k delimitaci 
závodu 02 
národního podniku 
VKD Kladno do n. p. 
Metrostav.

19
79

12. srpen
Trasa I.A pražského 
metra uvedena 
do provozu 
s cestujícími.

19
78

srpen
Dokončení I. etapy 
výstavby centrálního 
dispečinku v ulici  
Na Bojišti.



napojení na metro, jehož stanice s odbavovací 

halou bezprostředně sousedí. Práce probíhají 

v letech 1972–79 bez přerušení provozu 

nádraží, což je při množství cestujících, které 

toto největší pražské nádraží denně odbaví, 

mimořádně obtížné. Dalším významným 

objektem, který Metrostav v daném období 

v hlavním městě postaví, je centrální dispečink 

městské dopravy v ulici Na Bojišti, jehož první 

etapa bude uvedena do provozu v srpnu 

1978. Stejně jako v případě výstavby ostatních 

pozemních budov a objektů působí Metrostav 

na zakázce jako generální dodavatel, přičemž 

železobetonové části realizuje sám a na montáž 

ocelové nebo prefabrikované konstrukce si 

najímá specializované subdodavatele.

V kostce
Do druhé poloviny sedmdesátých let vstupuje 

Metrostav jako firma, která už má s budováním 

metra dostatek zkušeností a zvládá čím dál větší 

objem práce. Aby byla schopna dělat na všech třech 

trasách současně, vybavuje se novou technikou, 

především pak dvěma mechanizovanými razicími 

štíty. Dochází také ke změně ve vedení podniku 

způsobené tím, že se generální ředitel výrobní 

hospodářské jednotky Vodní stavby Karel Polák 

stává ministrem stavebnictví, na jeho místo 

přechází dosavadní ředitel Metrostavu Ing. Jaroslav 

Trpišovský a jeho původní pozici zaujímá Ing. Karel 

Bláha, dosavadní technický ředitel národního 

podniku Vodní stavby.

7. listopad
Trasa II.C pražského 
metra uvedena 
do provozu 
s cestujícími.

19
80

20. prosince
Trasa II.A uvedena 
do provozu 
s cestujícími.



46 / 47 1975—1980

Stavební jáma budoucí stanice  
Primátora Vacka (dnes Roztyly)

Druhý úsek trasy C mířil z Kačerova na 
Jižní Město a vedl řídce zastavěným nebo 
úplně nezastavěným územím. Stavbaři tak 
mohli pracovat v příznivějších podmínkách 
a stanice i tunely hloubit z povrchu.

1977

Hrubá stavba budovy centrálního  
dispečinku MHD v Praze

Po spuštění metra se centrální 
dispečink, odkud by se řídila hromadná 
doprava po celém městě, ukázal jako 
nepostradatelný. Rozsáhlá a objemná 
budova v brutalistním stylu vznikala 
v několika etapách v ulici Na Bojišti na 
místě, kde předtím stálo hned pět domů.

1976
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Zázemí staveniště v proluce Myslbek

Plocha bývalého parčíku v proluce Myslbek 
byla využita pro zařízení staveniště a těžní 
šachtu pro ražby stanice Můstek na trase 
A a B a navazujících traťových tunelů.

1975

Staveniště budoucí stanice Leninova  
(dnes Dejvická)

Stanice Leninova se stavěla z povrchu 
netradičním způsobem, prostor budoucí 
stanice byl nejdříve zastropen a potom 
vytěžen odspoda. Musely zde také být 
vyhloubeny odstavné koleje, protože v té 
době to byla konečná stanice trasy A.

1975
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Injektáž nadloží při podchodu  
Vltavy tunelem

Tunel mezi stanicemi Malostranská 
a Staroměstská jsme razili pod korytem 
řeky Vltavy. Aby se nadloží nepropadlo, 
bylo nutné horninu zpevnit injektáží 
prováděnou z pontonu umístěného  
na hladině Vltavy.

1975

Ražba eskalátorového tunelu  
ve stanici Staroměstská

Stejně jako Malostranská má 
i Staroměstská jen jeden eskalátorový 
tunel, jímž se cestující dostávají od 
nástupiště k vestibulu.

1976





52 / 53 1975—1980

Nová scéna Národního divadla, Praha

Ve druhé polovině sedmdesátých let tvořily 
drtivou většinu našich zakázek tunely, stanice 
a zázemí pražského metra. Jedním z mála 
dalších projektů, na nichž jsme se tehdy 
podíleli, bylo vytvoření základů stavby Nové 
scény Národního divadla.

1977

Přeložky Můstek

Vybudování vestibulu přestupní stanice 
Můstek si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy. 
Muselo například dojít k demolici Domu vlny 
a hedvábí. Na jeho místě po dokončení prací 
na eskalátorových tunelech a přestupních 
chodbách vznikla Univerzální administrativní 
budova, v níž dlouhá léta sídlila část ČKD.

1977
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Čelo mechanizovaného štítu ve stanici 
Staroměstská

Pro ražbu tunelů trasy A pod Vltavou 
byly použity dva nové mechanizované 
razicí štíty s prováděním monolitického 
ostění tunelů z lisovaného betonu 
přímo v podzemí za razicím štítem. 

1976
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Interiér řídicího pracoviště  
centrálního dispečinku

Řídit celou pražskou dopravu začal 
centrální dispečink z nové budovy v ulici 
Na Bojišti ještě před jejím dokončením. 
Zatímco probíhala výstavba nadzemní 
části, v podzemí se již pracovalo.

1978

Ústí eskalátorového tunelu Můstek

Stanice Můstek leží na rozhraní Starého 
a Nového Města, již od dob Karla IV., v těžišti 
obchodního a společenského života. Během 
její výstavby se proto podařilo odkrýt 
hned několik zajímavých architektonických 
památek. Mezi nejvýznamnější patří zbytky 
městských hradeb a můstku přes dávno 
neexistující potok.

1976
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Stavba vestibulu stanice Můstek uprostřed 
Václavského náměstí 

Již předem se počítalo s tím, že Můstek 
bude z celého metra stanicí s největším 
pohybem cestujících. Oba staniční vestibuly 
proto ústí do rozlehlých podzemních pasáží 
s několika výstupy do různých směrů. 
Výstup na Václavské náměstí také přímo 
navazuje na linky tramvajové dopravy.

1976

Nástupiště a kolejiště stanice Můstek

V prvním úseku trasy A byl Můstek jedinou 
trojlodní raženou stanicí sloupového typu 
s plnou délkou střední lodě. Šlo také o první 
stanici, kde byly použity lehké litinové 
sloupy, které tolik nevyplňují interiér stanice 
a nechávají v něm více místa pro cestující.

1977
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Odbavovací hala hlavního nádraží

Stanice metra je s budovou hlavního 
nádraží spojena odbavovací halou, do níž 
vedou z peronu eskalátorové výstupy. 
Znamenalo to pro nás zvýšené nároky na 
koordinaci jednotlivých činností, protože na 
provozovanou stanici navazovaly práce na 
dokončení projektu odbavovací haly.

1977

Parkoviště a magistrála na střeše  
odbavovací haly, Praha

Budova odbavovací haly hlavního nádraží 
umístěná ve Vrchlického sadech neslouží 
pouze jako spojnice mezi stanicí metra 
a historickou budovou nádraží. Na její 
střeše vzniklo rovněž rozsáhlé parkoviště 
a byla sem umístěna severojižní magistrála, 
jedna z nejfrekventovanějších dopravních 
tepen v Praze.

1979





3
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Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých 

let je objem prací na pražském metru největší 

v historii celého projektu. Stavební dvůr na 

Rohanském ostrově se dostává na hranici 

svých možností a také se blíží konec jeho 

životnosti. Metrostav proto v dubnu 1981 

zahajuje výstavbu nového stavebního dvora 

v Horních Počernicích. Do nové dekády 

vstupuje jako podnik, jehož vedení zvládá na 

tehdejší dobu ojedinělý způsob řízení stavební 

zakázky založený na koordinaci velkého 

množství subdodavatelů. Jako generální 

dodavatel stavební části metra musí Metrostav 

u těchto subjektů zajistit jednotný standard 

kvality práce a dodržování harmonogramu 

výstavby, aby bylo možné jednotlivé úseky 

pražského metra předávat do provozu 

v plánovaných a vládou i veřejností ostře 

sledovaných termínech. Zájem Pražanů si 

také vyžádá aktivní komunikaci s veřejností. 

Metrostav od roku 1973 organizuje v nově 

budovaných stanicích dny otevřených dveří, 

na které pravidelně doráží až desítky tisíc 

návštěvníků, v místech dotčených stavebními 

pracemi zase otevírá infocentra, kde pořádá 

besedy či přednášky s místními obyvateli. 

Důležitost stavby pro život hlavního města 

přinášela spolu se zvýšenými nároky na včasné 

dokončení jednotlivých úseků Metrostavu také 

jistá privilegia. V dělnických profesích díky 

tomu v Metrostavu dobu normalizace přečká 

asi pět desítek disidentů, mezi nimi například 

pozdější ministr zahraničí Jiří Dienstbier. 

Charakter personální politiky převzatý od 

Vodních staveb se vyznačuje tím, že si podnik 

1981—1988
TROJÚHELNÍK V CENTRU 
SE UZAVÍRÁ

5. srpen
Uzavřena dohoda mezi vládami 
ČSSR a SSSR, která konstatuje, 
že práce na stanici Moskevská 
v Praze a Pražskaja v Moskvě 
budou zahájeny 1. dubna 1984. 
Hlavním stavbyvedoucím 
stanice Pražskaja v Moskvě 
je jmenován Ing. Jiří Bělohlav 
z Metrostavu.

1. duben
Zahájena výstavba 
nového stavebního 
dvora v Horních 
Počernicích.

březen
Ministerstvo stavebnictví 
ustavuje Metrostav 
vyšším dodavatelem 
stavby Strahovského 
automobilového tunelu.

31. březen
Československá tunelářská 
asociace a s ní Metrostav se 
stávají členem Mezinárodní 
tunelářské asociace ITA/AITES 
a současně hlavním garantem 
připravovaného světového 
kongresu této asociace 
konaného v Praze v roce 1985.

19
81

19
83



důležité lidi vychovává sám z vlastních zdrojů. 

Do vedoucích funkcí se tak postupně prosazují 

schopní a pracovití mistři a stavbyvedoucí, 

kteří v oboru začínali takříkajíc „od píky“, znají 

postupy, technologie i prostředí a jsou zvyklí 

problémům čelit, nikoliv před nimi ustupovat 

nebo se na ně vymlouvat. Pro mladé absolventy 

technických univerzit představuje Metrostav 

atraktivního zaměstnavatele, u něhož mají 

příležitost dostat se k práci s moderními 

technologiemi a profesně se dále rozvíjet. Na 

konci osmdesátých let má podnik okolo 5 tisíc 

zaměstnanců, z nichž čtyři pětiny tvoří dělníci 

a zbytek technicko-hospodářští pracovníci.

Již od začátku stavby prvního úseku trasy C je 

zřejmé, že zakázku nebude možné zvládnout 

bez úzké spolupráce s akademickou sférou. 

Po konzultaci s příslušnými odborníky 

z vědeckých ústavů se mění například 

konstrukční řešení ražených stanic, četnost 

a typ pilířů nebo odvodňování stavby. Díky 

erudici vědců se daří předejít bezpočtu 

mimořádných událostí a minimalizovat 

následky těch, k nimž nakonec došlo. 

V oblasti geodetických prací, hydrauliky, 

elektromechaniky či betonových konstrukcí 

se velmi osvědčí pomoc odborných kateder 

ČVUT Praha. Modelové zkoušky konstrukcí 

ražených stanic pro Metrostav dělá Ústav 

geodetiky a geologie ČSAV, problematika 

vrtání a sbíjení v podzemních stavbách se 

pro změnu řeší s Ústavem pro výzkum rud, 

mechanizované ražení v konkrétních druzích 

hornin zase s Projektovým ústavem dopravních 

a inženýrských staveb. Kooperace s vědeckými 

7. listopad
Trasa III.C 
pražského 
metra uvedena 
do provozu 
s cestujícími.

21. říjen
Do dokončené stanice 
Pražskaja v Moskvě 
přijíždí první vlaková 
souprava. Stanici stavělo 
48 Čechoslováků, z toho 
15 zaměstnanců Metrostavu.

2. listopad
Trasa I.B pražského metra 
uvedena do provozu 
s cestujícími, je tak dokončen 
základní přestupní trojúhelník 
linek v centru města.

19
84

19
85
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pracovišti pomáhá Metrostavu nejen zvládat 

konkrétní těžkosti, ale také mu umožňuje 

vyvinout nové metody a postupy, z nichž se 

často posléze stane ve stavebnictví běžně 

užívaná praxe. Zaměstnanci Metrostavu při 

řešení technických problémů staveb vyvinuli 

inovativní řešení, která jsou chráněna Úřadem 

pro průmyslové vlastnictví. Celkem se jedná 

o 13 patentů a 18 užitných vzorů.

Z hlediska konkrétních projektů je pro Metrostav 

v osmdesátých letech klíčová především 

dostavba prvního úseku trasy B spojující 

Smíchov s Karlínem a uzavírající trojúhelník linek 

A, B a C v centru města. To se podaří v polovině 

dekády, kdy je 2. listopadu 1985 tento úsek 

slavnostně uveden do provozu. O rok dříve 

je pro cestující otevřen také třetí úsek trasy C 

zahrnující stanice Vltavská a Fučíkova (dnes 

Nádraží Holešovice). Jako součást stavby 

tohoto úseku Metrostav na ostrově Štvanice 

vybuduje a v červnu 1986 předá veřejnosti 

centrální tenisový dvorec, na němž hned 

o měsíc později slaví při finále Poháru federace 

triumfální návrat do vlasti slavná česká tenistka 

Martina Navrátilová. Při výstavbě tras III.C, 

I.B a I.A je Metrostavem hned třikrát úspěšně 

proveden podchod tunelů pod Vltavou.

Po dokončení první etapy výstavby metra 

dojde v polovině osmdesátých let k výraznému 

snížení objemu investic plynoucích na stavbu 

metra ze státního rozpočtu. Do roku 1988 

už bude dokončen pouze úsek III.B mezi 

stanicemi Smíchovské nádraží a Dukelská (dnes 

Nové Butovice) a trasa A bude prodloužena 

16. červen
Dokončena 
výstavba 
centrálního 
tenisového 
dvorce na ostrově 
Štvanice, součást 
stavby trasy III.C.

23. říjen
Uváděna do plného 
provozu 2. etapa 
vodního díla Želivka 
(objekty úpravny 
vody s přivaděčem 
a vodojemy v Jesenici).

19
86

19
87



ze stanice Jana Želivského na Strašnickou. 

Ve druhé polovině osmdesátých let proto 

Metrostav postupně přebírá na metru činnosti 

svých finálních subdodavatelů (Vojenské 

stavby, VKD, Vodní stavby) a významným 

zdrojem jeho tržeb se stává i projekt 

Strahovského tunelu. S ražbou prvního tubusu 

se začalo už v roce 1980. 

V tomto období se také objevují první zahraniční 

aktivity Metrostavu. Na jaře roku 1984 zahajuje 

práce na stanici metra Pražskaja v Moskvě 

a v letech 1984–86 provádí rekonstrukci tunelu 

Darbandekhan v Iráku. Od 1. července 1988 se 

národní podnik Metrostav vyčleňuje z výrobní 

hospodářské jednotky Vodní stavby a stává se 

státním podnikem.

V kostce
Během osmdesátých let Metrostav dobudovává 

další zázemí v podobě nového stavebního dvora 

v Horních Počernicích a zároveň dokončuje první 

úsek trasy B, čímž uzavírá základní trojúhelník 

linek metra v centru Prahy. Souběžně s pracemi na 

metru se Metrostav stává generálním dodavatelem 

stavby Strahovského tunelu. K 1. červenci roku 1988 

se Metrostav mění z národního podniku ve státní 

podnik. Zároveň jeho ředitel Ing. Karel Bláha přijímá 

nabídku stát se hlavním architektem města Prahy 

a v čele podniku jej střídá Ing. Jindřich Hess.

9. květen
Ředitel Metrostavu Ing. Karel 
Bláha otevírá dům čp. 573 
na Ovocném trhu v centru 
Prahy. Jedná se o významný 
památkově chráněný objekt 
ze 14. století, zrenovovaný 
na společensko-kulturní 
a manažerské centrum firmy.

1. červenec
Delegáti národního podniku 
Metrostav volí tajným hlasováním 
radu pracovního kolektivu 
a do jejího čela Ing. Jiřího 
Bělohlava. Ministerstvo výstavby 
a stavebnictví ustavuje národní 
podnik Metrostav státním 
podnikem a majetkově i právně 
jej odděluje od VHJ Vodní 
stavby.

5. listopad
Trasa III.B pražského 
metra uvedena do 
provozu s cestujícími.

19
88

30. červen
Ing. Karel Bláha přijímá 
nabídku na přechod do 
pozice hlavního architekta 
hl. města Prahy.

21. říjen
Ing. Jindřich Hess je 
zvolen radou pracovního 
kolektivu ředitelem 
státního podniku 
Metrostav. Funkci 
vykonává od 1. 11. 1988.
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Montáž bednění nad nástupiště stanice Vltavská

Tato stanice navazuje na ražené tunely pod 
Vltavou a její dno se nachází pod úrovní 
hladiny Vltavy. Kvůli podzemní vodě byly 
navrženy měděné izolace. Těžní věž sloužící 
pro stavbu tunelů stála na ostrově Štvanice.

1981

Plný profil Strahovského automobilového tunelu

Ražba plného profilu jižní části ve své době 
nejdelšího městského silničního tunelu v ČR 
probíhala pomocí pološtítu vyvinutého 
a vyrobeného přímo Metrostavem. Od severu 
pak razily horní část tunelu Vojenské stavby. 
Strahovský tunel je součástí ochranného 
systému metra, spojení s trasou B zajišťuje 
speciální štola. V případě nouze by se do 
tohoto krytu vešlo až 15 tisíc lidí.

1988
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Stavební jáma vestibulu metra B  
na Jungmannově náměstí

Před zahájením prací byly 
realizovány provizorní přeložky 
inženýrských sítí, které byly 
vyvěšeny na fasádách domů, 
popřípadě na ocelových 
mostních konstrukcích. Také se 
musela demontovat a odvézt 
socha Josefa Jungmanna, která 
byla po dokončení vrácena na 
své místo.

1983
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Dokončené Jungmannovo náměstí

I když stavba metra představovala 
v osmdesátých letech minulého století 
velký zásah do historického centra 
města, dlouhodobě je nijak nenarušila. Po 
dokončení stanic vnitřního trojúhelníku 
byly všechny stopy po stavební činnosti 
zahlazeny. Na obrázku je vstup do metra 
z Jungmannova náměstí.

1985

Tři profily přestupního uzlu stanice Můstek

Stanice je velice složitá z hlediska přestupů. 
Než byla stanovena její definitivní podoba, 
byl zpracován vůbec největší počet variant 
řešení. Bylo totiž nutné zohlednit také 
složité geologické podmínky a fakt, že se 
při stavbě stanice na lince B pracovalo pod 
trasou linky A, přičemž nesměl být narušen 
její provoz.

1982
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Armatury stropu obchodně‑administrativního 
centra v pražských Holešovicích

Namísto vázané výztuže byly při stavbě 
v Dělnické ulici použity prefabrikované 
kari sítě, což zrychlilo armování. Kvalitně 
provedená stavba ve stylu brutalismu 
slouží po rekonstrukci dodnes pod názvem 
Rosmarin Business Center. Nacházejí se 
tu kanceláře i provozovny nejrůznějších 
volnočasových aktivit.

1981
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Obchodně‑administrativní centrum Holešovice

V ulici Dělnická původně sídlila centrála 
celé výrobní hospodářské jednotky Vodní 
stavby i národního podniku Metrostav. Byla 
to na svou dobu velice moderní budova 
s podzemními garážemi, závodní jídelnou, 
samoobsluhou, restaurací, lobby barem 
a ordinacemi lékařů.

1984

Centrální dispečink Dopravního podniku 
hl. m. Prahy v ulici Na Bojišti

Další ukázka brutalistického stylu, budova 
centrálního dispečinku MHD je zajímavá 
způsobem opláštění. Byl zde použit speciální 
profilovaný plech, který nejdříve částečně 
zkoroduje, ale potom se proces zastaví a jeho 
povrch není potřeba dále ošetřovat.

1983
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Plovoucí zařízení staveniště u pražského 
ostrova Štvanice, Praha

Sloužilo jako sociální zařízení pro stovku 
razičů metra, kteří zde měli k dispozici šatny 
a sociální zařízení. Nemuselo se tak budovat 
odpovídající zázemí na břehu, což ušetřilo 
čas i peníze. V pozadí vidíme již postavené 
tribuny centrálního tenisového dvorce.

1985

Hrubá stavba centrálního tenisového 
dvorce na Štvanici

Plochy bývalých kurtů byly využity na 
zařízení staveniště pro metro, poté se 
postavily nové včetně reprezentativního 
centrálního kurtu s tribunami pro 8 tisíc 
diváků. Tribunu přiléhající k Negrelliho 
viaduktu tvoří konstrukce betonové haly, 
zbytek jsou nosné ocelové konstrukce.

1985
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Stanice moskevského metra Pražskaja, Rusko

V teprve se rozvíjející čtvrti Čertanovo byla 
stanice realizována ve stejném architektonickém 
pojetí hloubených stanic, jaké jsme stavěli 
v Praze. Proto se poněkud vymykala stylu 
ostatních zastávek moskevského metra. Naši 
dělníci se podíleli hlavně na dokončovacích 
pracích, tedy na utváření finální podoby 
vestibulu a stanice.

1985
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Rozestavěný vestibul stanice Náměstí Republiky

V případě vestibulu stanice Náměstí 
Republiky se původně uvažovalo o jeho 
přímém propojení chodbou s obchodním 
domem Kotva. Dokonce byla již v místě, 
odkud měl podchod do Kotvy vést, 
připravena zesílená konstrukce/překlad. 
Nakonec se však od tohoto záměru upustilo.

1983



Skleněné stély ve vestibulu stanice 
Náměstí Republiky

Až do devadesátých let minulého století 
platilo, že pro všechny stanice metra 
byla určitá část rozpočtu rezervována na 
uměleckou výzdobu. Skleněné stély sochaře 
Václava Ciglera byly z vestibulu stanice 
odstraněny při přestavbě průchodu kvůli 
napojení na obchodní dům Palladium.

1985
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Tramvajový provoz v dolní části  
Václavského náměstí, Praha

Až do dokončení trasy metra I.B 
jezdily tramvaje i v nejspodnější části 
Václavského náměstí. Poté zde však byla 
tramvajová doprava zrušena a na místě, 
kde vedly koleje, vznikla pěší zóna.

1983
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Depo metra v Hostivaři

Pro každou linku metra bylo určeno jedno 
depo, to v Hostivaři však kromě linky 
A sloužilo až do otevření depa Zličín i pro 
linku B. V roce 2006 pak byla přímo v areálu 
depa vystavěna stanice metra, která zabírá 
dvě jeho západní koleje, a nástupiště vzniklo 
v prostoru bývalé myčky vozů.

1987

Lanovka v Praze na Petříně

Součástí rekonstrukce lanové dráhy poničené 
masivním sesuvem půdy byla rozsáhlá 
sanace petřínského kopce. Z původní 
lanovky z roku 1891 zůstaly jenom koncové 
stanice, vše ostatní se budovalo nově.

1985
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Náměstí Republiky

Revitalizace náměstí, které předtím bylo staveništěm 
metra. Při výkopových pracích se za bývalými 
hradbami Starého Města našly zlomky nástrojů, 
nádobí a kostí ze 13. století.

1985



Vodní nádrž Trnávka se slalomovou dráhou pod hrází

Tato vodní nádrž byla dokončena na řece Trnávce 
v roce 1981 v návaznosti na vodohospodářská opatření 
v rámci vodního díla Želivka, aby zachycovala hrubé 
nečistoty v přítocích do nádrže Švihov. V roce 1997 byla 
ve spojovací chodbě sdruženého objektu vybudována 
malá vodní elektrárna se dvěma Bánkiho turbínami 
o instalovaném výkonu 165 kW.

1981



4
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Pád režimu koncem roku 1989 odstartuje 

zásadní proměnu celé společnosti, což se 

samozřejmě týká také Metrostavu. Ten se musí 

z velkého státního podniku zvyklého fungovat 

v plánovaném socialistickém hospodářství 

transformovat ve firmu, jež obstojí v novém 

prostředí tržní ekonomiky. Teprve pozdější 

roky a ohromné množství podniků, kterým se 

to nepodaří a skončí v likvidaci, ukážou, o jak 

složitý úkol tehdy šlo.

Hned začátkem února 1990, tedy více než čtyři 

měsíce před prvními svobodnými volbami, 

se vedení Metrostavu schází u prvního z řady 

kulatých stolů a diskutuje o dalším směřování 

firmy. Již na tomto setkání dospějí vrcholní 

manažeři ke klíčovému strategickému 

rozhodnutí, že jejich cílem nebude pouhé 

přežití podniku v turbulentní době, ale že 

z Metrostavu hodlají vytvořit sebevědomou, 

úspěšnou a expandující společnost. Koncem 

června téhož roku zvolí dozorčí rada státního 

podniku do svého čela Ing. Jiřího Bělohlava 

a vyslovuje důvěru stávajícímu řediteli 

Ing. Jindřichu Hessovi.

Pokud má Metrostav v budoucnosti uspět, 

potřebuje rozšířit svoji působnost i do dalších 

stavebních oborů nad rámec prací pro metro 

a Strahovský tunel a stát se univerzální stavební 

firmou. S tím souvisí i potřeba začít získávat 

zakázky nejen v hlavním městě, ale také 

v dalších lokalitách mimo Prahu a výhledově 

i v zahraničí. Pro naplnění diverzifikace 

1989— 1995
PŘECHOD K TRŽNÍMU 
HOSPODÁŘSTVÍ

prosinec
Pod vedením 
ekonomického náměstka 
Ing. Zdeňka Šinovského 
jsou zahájeny práce na 
návrhu privatizačního 
projektu.

27. listopad
Zaměstnanci 
se připojují ke 
generální stávce, 
v podniku vzniká 
Koordinační skupina 
Občanského fóra.

31. prosinec
Státní podnik 
Metrostav se 
transformuje na 
akciovou společnost 
s celkovým počtem 
4 459 zaměstnanců.

listopad
Otevření dalších 
úseků pražského 
metra – trasa II.B, 
Depo Hostivař 
a stanice Skalka 
na trase A.

prosinec
Zahájena rozsáhlá 
rekonstrukce 
Lichtenštejnského 
paláce na 
Malostranském 
náměstí v Praze.

19
89
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výrobního programu je nutno zvládnout řadu 

nových technologií, stavebních postupů apod. 

To vše je náročné, ale schopný management 

si s tím postupně poradí. Stejně důležité je 

začít pracovat s desítkami nových investorů, 

učit se jejich způsobu práce a vyhovovat jejich 

požadavkům. To je potřeba zvládnout a ukázat, 

že Metrostav chce být seriózním partnerem.

Dalším významným předpokladem pro úspěšné 

plnění záměrů v transformaci společnosti 

bylo přesvědčit o jejich správnosti co nejvíce 

zaměstnanců. Řada setkání s managementem 

i s ostatními pracovníky a zástupci odborů 

vedla k tomu, že vedení postupně získávalo 

jejich důvěru a podporu v naplňování zásadních 

změn. To byl jeden z rozhodujících faktorů, které 

vedly k úspěchu. Bylo totiž potřeba dosáhnout 

toho, aby většina zaměstnanců spatřovala 

v Metrostavu svoji spolehlivou a perspektivní 

firmu, v níž lze uplatnit, a dokonce i rozvíjet 

vlastní schopnosti a vědomosti a také mít jistotu 

stabilního příjmu. Ideálně by se zaměstnanci 

měli chovat k podniku jako ke svého druhu 

rodinné firmě. I tu chceme zachovat pro další 

generace a rádi a s hrdostí v ní pracujeme.

První z cílů, rozšíření působnosti, začíná podnik 

plnit ještě v roce 1990, když v prosinci zahajuje 

v Praze na Malostranském náměstí rozsáhlou 

rekonstrukci Lichtenštejnského paláce, přičemž 

v dalších letech budou následovat Hartigovský 

palác, Nostický palác a řada dalších památkově 

chráněných objektů. Metrostav tak vstupuje do 

21. leden
Koná se první zasedání 
představenstva 
Metrostav a.s. Předsedou 
je zvolen Ing. Jindřich 
Hess, předsedou 
dozorčí rady se stává 
Ing. Ladislav Machoň.

31. červenec
Založena 
první dceřiná 
společnost 
Terramet s.r.o.

1. červenec 
Ustavena centrála 
Metrostav a.s. v čele 
s generálním ředitelem 
a výkonnými řediteli. 
Provozní jednotky se 
transformují na divize 
v čele s řediteli divizí.

březen 1991 
Ustaven Senior 
klub Metrostavu. 

25. září
Podpis smlouvy na 
ražbu dálničních 
tunelů v Turecku 
mezi Metrostavem 
a turecko‑americkou 
firmou Kutlutas‑ 
‑Dillingham.

19
91

Věděli jsme, že musíme Metrostav udržet 

pohromadě a nedopustit, aby se rozpadl na 

několik malých firem. Bylo nám tehdy jasné, že 

rozhodnutí, která uděláme, ovlivní budoucnost 

tisíců zaměstnanců na několik desítek let.

Ing. Jindřich Hess
ředitel v letech 1988–2001

31. říjen
Metrostav předkládá 
Ministerstvu 
průmyslu a obchodu 
návrh vlastního 
privatizačního 
projektu.
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segmentu rekonstrukcí historicky mimořádně 

cenných objektů. Souběžně s rekonstrukcí 

Lichtenštejnského paláce probíhá také stavba 

šestipodlažního sídla společnosti Sazka v ulici 

K Žižkovu v pražských Vysočanech. Jedná se 

o první velkou generální zakázku Metrostavu 

v pozemním stavitelství. Budova je dokončena 

a úspěšně předána investorovi v roce 1993. 

Poměrně rychle se firmě podaří expandovat i do 

zahraničí. Už v září 1991 podepisuje kontrakt 

na ražbu dvou dálničních tunelů v Turecku 

dlouhých kilometr a půl. Práce začínají 

v listopadu a zhruba rok se na nich podílí 

50–70 techniků a dělníků přímo z Metrostavu. 

Zvládli ražbu silničního tunelu technologií NRTM 

(Nová rakouská tunelovací metoda) ve složitých 

geologických podmínkách. Bohužel úspěšné 

dokončení celého projektu překazily finanční 

problémy investora. I tak jsme získali cenné 

zkušenosti a reference. Ocenit je nutno i včasný 

přesun a ubytování tolika našich pracovníků 

do oblasti, kde se stavělo.

Nezbytnou podmínkou toho, aby se Metrostav 

v prvních porevolučních letech mohl rozvíjet, 

bylo udržet firmu pohromadě a nedopustit 

její rozpad na několik menších subjektů. 

Prvním krokem, který tomu zabránil, byla 

transformace státního podniku na akciovou 

společnost k 31. prosinci 1990. Ta přináší 

decentralizaci řízení a změnu organizační 

struktury, kdy se z provozních jednotek 

8. únor
Založení druhé 
dceřiné společnosti 
Metros s.r.o.

červenec 
Realizace systému 
manažerské výchovy 
pracovníků.

30. červen 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu přijímá projekt 
privatizace Metrostavu. 
Část akcií společnosti je 
zařazena do první vlny 
kuponové privatizace.

31. leden 
V první vlně kuponové 
privatizace prodáno 
48 % akcií společnosti.

19
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stávají divize, každá s vlastním ředitelem. 

V polovině roku 1992 dochází k privatizaci 

Metrostavu a o dva roky později také k založení 

vnitropodnikové banky. Díky ní dochází 

k optimalizaci finančních toků, zhodnocení 

volných prostředků, ale také k objektivnímu 

hodnocení a financování jednotlivých divizí. 

Ty jsou totiž nyní samostatnější a musí začít 

plánovat svou činnost na delší období a mít 

vlastní divizní strategii. Společnost nejen že 

zůstává pohromadě, ale začíná také zakládat 

dceřiné společnosti. Tou první je Terramet s.r.o. 

z července 1991, druhou v únoru 1993 

Metros s.r.o. (dnes M‑stavebniny) a třetí pak 

firma na výrobu a rozvoz betonových směsí 

TBG Metrostav s.r.o. (srpen 1995).

V kostce
V polovině 90. let upevňuje akciová společnost 

Metrostav své postavení mezi předními stavebními 

firmami České republiky. Ve výrobním programu již 

převažuje výstavba v segmentech průmyslových, 

občanských, bytových, silničních a ostatních 

pozemních staveb, přesto si společnost udržuje 

dominantní postavení ve výstavbě podzemních 

objektů a železobetonových konstrukcí. Úspěšně 

zvládá Novou rakouskou tunelovací metodu 

a vybavuje se moderní stavební technikou. Počet 

zaměstnanců v závěru roku 1995 řízeně klesá na 

3 382 lidí.

29. říjen 
Dokončení 
provozně‑ 
‑administrativní 
budovy Sazka 
v Praze‑Vysočanech.

9. srpen 
Založení dceřiné 
společnosti 
TBG‑Metrostav s.r.o.

31. říjen 
Dokončení stáčírny 
HBSW / Dobrá voda 
v Nových Hradech.

1. červenec
Zahájení 
developerské 
činnosti v rámci 
úseku ředitele 
rozvojových 
programů.

19
9

5

29. srpen
Vyhlášen kodex 
zaměstnanců 
definující morální 
normy akciové 
společnosti 
Metrostav.

19
9

4
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Jeden ze vstupů do stanice Palmovka

Ze stanice vedou dva vestibuly spojené 
s nástupištěm eskalátory. První vestibul vede 
na pěší zónu ke křižovatce Palmovka, druhý 
směřuje k místnímu autobusovému nádraží 
na náměstí Bohumila Hrabala. V pozadí 
stojí budova Komerční banky, kterou jsme 
také stavěli.

1995

Restaurace McDonald’s v Praze na Florenci

Druhá restaurace řetězce McDonald’s v Praze 
a první nově postavená vznikla přímo pod 
magistrálou na pražské Florenci. Stavební 
práce komplikoval fakt, že probíhaly pod 
mostním objektem magistrály fungujícím 
v plném provozu. Po této stavbě jsme 
realizovali i další provozovny řetězce.

1993
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Staveniště stanice Lužiny s pohledem  
na hloubené tunely

Trasa V.B pražského metra protínající 
Jihozápadní Město byla podobně jako trasa 
II.C na Jižní Město stavěna z povrchu.

1990

Kanalizační sběrač v německém Norimberku

V devadesátých letech minulého století už 
se nám dařilo získávat zakázky i v zahraničí, 
zatím však hlavně jako subdodavatel 
dílčích prací. Přesně takovou zakázkou byla 
dodávka definitivní obezdívky přivaděče 
Pegnitztalsammler v Norimberku. Šlo o naši 
první stavbu, při níž jsme v tunelu použili 
pro realizaci definitivní obezdívky systémové 
bednění.

1992
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Budova Komerční banky v Praze na Smíchově

Na nároží ulic Štefánikova a V Botanice 
jsme podle návrhu architekta Karla Pragera 
postavili netradiční budovu ve tvaru 
komolého jehlanu, ve které sídlí Komerční 
banka. Na stavbu navazují dva vedle stojící 
bytové domy koncipované v podobném 
duchu inspirovaném brutalismem.

1989
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Bytové domy v německém Kelkheimu

Dodávka celého objektu na klíč byla v letech 
1992–1993 naší největší pozemní stavbou. Na 
stavbě pracovalo více než 60 zaměstnanců 
a šlo o jeden z našich prvních průniků na 
zahraniční trhy.

1993

Rekonstrukce Plzeňské banky

Zkušenosti z rekonstrukcí historických budov 
(například Lichtenštejnského paláce či domu 
na Ovocném trhu v Praze) využil Metrostav 
i v případě Plzeňské banky. Na budově sídlící 
na náměstí Republiky v Plzni provedla firma 
rekonstrukci vnitřního traktu s pavlačemi.

1995
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Vestibul stanice Strašnická

Atypický vestibul, který byl postaven 
jako samostatná stavba a stal se 
dominantou náměstíčka ve Starých 
Strašnicích. Svého času byla 
Strašnická konečnou stanicí.

1990



Stáčírna Dobré vody v Byňově u Nových Hradů

Při průzkumných vrtech zjišťujících stav pitné 
vody byla v blízkosti jihočeského Byňova 
objevena velká zásoba podzemní vody. Byla 
zde proto postavena první stáčírna obyčejné 
(nikoliv minerální) vody.

1992
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Lichtenštejnský palác v Praze

Jedna z prvních námi prováděných 
rozsáhlých a kompletních rekonstrukcí 
památkového objektu. Na této stavbě vyrostl 
náš tým techniků a specializovaných dělníků 
schopných pracovat na rekonstrukcích 
památkově chráněných staveb. Na projektu 
spolupracovala řada umělců, například 
zábradlí v interiéru a modré kovové patníky 
před palácem jsou dílem sochaře Karla 
Nepraše.

1993
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Administrativní budova Sazky v pražských 
Vysočanech

Zajímavá kombinace dvou technologií 
použitých pro zhotovení nosných konstrukcí 
budovy. Spodní stavba a čtyři komunikační 
jádra jsou ze železobetonu, zbývající 
svislé a vodorovné prvky skeletu včetně 
rozměrného středového světlíku z oceli. 
Rozlehlé vnitřní atrium bylo již od počátku 
bohatě ozeleněno, čímž budova vybočovala 
z tuzemského standardu své doby.

1994
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Obchodně‑servisní středisko Phoenix‑Zeppelin, 
Modletice

U středočeských Modletic jsme vybudovali 
kompletní středisko i s příjezdovými 
komunikacemi. Stavba vznikla tak říkajíc na 
zelené louce a funguje dodnes.

1995

Dceřiná společnost Terramet v Horních 
Počernicích

Vůbec první dceřinou společností, kterou 
jsme v roce 1991 založili, byl Terramet. Firma 
se specializuje na prodej a pronájem stavební 
a manipulační techniky a v současné době 
patří do rakouského holdingu TERRA.

1991
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Výrobní hala firmy Coca‑Cola v pražských 
Vysočanech

První výrobní závod na Coca-Colu v České 
republice jsme postavili v pražských 
Vysočanech. Do té doby fungovala na našem 
území jen stáčírna v Brně, která už kapacitou 
nestačila uspokojit narůstající poptávku.

1994

Západní portál silničního tunelu Hřebeč

Hřebečský tunel byl prvním silničním 
tunelem v ČR prováděný Novou rakouskou 
tunelovací metodou (NRTM). Stojí na 
frekventovaném silničním tahu, takže se 
zrychlil průjezd tranzitní dopravy a ulevilo se 
nedaleké obci. Přispěli jsme také na opravu 
kostela nad tunelem.

1995





114 / 115 1989—1995

Budova Pragobanky v pražských 
Strašnicích

V první polovině devadesátých let 
vznikalo velké množství nových 
bankovních ústavů a rostla poptávka 
po vhodných budovách. Jednu 
takovou jsme postavili pro dnes 
již neexistující Pragobanku ve 
strašnické části Vinohradské ulice.

1995
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Tubus metra mezi stanicemi  
Luka a Lužiny

Na úseku linky B přemosťujícím 
údolí Prokopského potoka byl 
vyprojektován prosklený tubus 
usazený na betonových pilířích.

1994



Tepelný přivaděč Mělník–Praha

Přivaděč odvádí zbytkové teplo z elektrárny 
Mělník do Prahy, kde se toto teplo využívá 
pro vytápění a ohřev vody. Dodali 
jsme stavební část a zakázka přispěla 
k diverzifikaci našeho výrobního programu 
mimo metro a podzemní stavby.

1995
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Rekonstrukce Novotného lávky u Karlova mostu

Lávka s pomníkem Bedřicha Smetany 
kryje na pravém břehu Vltavy vchody do 
historických budov Sovových mlýnů a je 
odsud krásný výhled na Pražský hrad. Nejen 
na tomto místě jsme citlivou rekonstrukcí 
přispěli ke zlepšení vzhledu historického 
centra Prahy.

1995

Stanice metra Lužiny

Pohled na peron stanice Lužiny 
z proskleného stropu nacházejícího se 
na úrovni chodníku. Nástupiště této 
hloubené stanice zdobí stromy uzavřené 
ve skleněném plášti.

1994





5
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Ve druhé polovině devadesátých let zpomaluje 

hospodářský růst země a do státního rozpočtu 

přichází méně financí, než vláda premiéra 

Klause předpokládala. Ta proto přijímá ve dvou 

vlnách v dubnu a květnu roku 1997 soubor 

úsporných opatření (tzv. Klausovy balíčky), 

s nimiž souvisí rozsáhlé rozpočtové škrty. 

Dopadají i na další výstavbu metra. Do roku 

1998 ještě Metrostav dokončuje a otvírá čtvrtý 

úsek trasy B mezi stanicemi Českomoravská 

a Černý Most (stanice Hloubětín a Kolbenova 

se pak dostavují ještě po uvedení úseku do 

provozu a začínají sloužit veřejnosti v roce 1999, 

respektive 2001). Poté se však budování dalších 

úseků zastaví a Metrostav přichází o podstatný 

zdroj příjmů. Práce na metru v roce 1998 

představují pouze 25 % výrobní náplně podniku. 

Propad proti objemu ze začátku devadesátých 

let tak činil až  65 %. Tato ztráta staví vedení 

společnosti před náročný úkol. Diverzifikace 

firmy, která začala už v první polovině 

devadesátých let, musí být nyní ještě rozsáhlejší 

a efektivnější. Metrostav se potřebuje uplatnit 

zejména v segmentech, které doplní stávající 

výrobní náplň nebo ve kterých se generují velké 

a náročné zakázky, jež umožní další odborný 

a technologický růst firmy.

1996— 2001
PŘEROD V UNIVERZÁLNÍ 
STAVEBNÍ FIRMU

červenec
Dokončena rekonstrukce 
a dostavba fotbalového 
stadionu FC Sparta v Praze 
na Letné. V dalších letech 
společnost realizuje 
další sportovní areály 
v Praze, Karlových Varech, 
Pardubicích, Hradci Králové, 
Plzni či Ostravě-Porubě. 

20. srpen
Založení 
organizační 
složky 
v Bratislavě.

18. květen
Metrostavák 
a horolezec Josef 
Nežerka zdolal 
Mount Everest 
a na vrcholu 
rozvinul firemní 
vlajku.

2. prosinec
Uveden do provozu 
Strahovský 
automobilový tunel.

12. prosinec
Založení akciové 
společnosti 
Metrostav 
Slovakia.

31. prosinec
Koupě většinového 
podílu v akciové 
společnosti Dopravní 
stavby Olomouc, čímž 
Metrostav získává 
přístup k know-how 
v oblasti dopravního 
stavitelství.

19
9

6

19
97

listopad
Do provozu uveden 
silniční tunel Hřebeč 
u Svitav. Jde o první 
silniční tunel v ČR 
ražený Novou 
rakouskou tunelovací 
metodou.



Z hlediska rozvoje se také jeví jako velice 

zajímavá developerská činnost, kdy firma 

zároveň působí i jako investor. Mezi významné 

projekty, na nichž si Metrostav otestuje 

funkčnost a profitabilitu takového postupu, patří 

v letech 1996–1998 především areál bytových 

domů o celkové kapacitě 470 bytů v pražských 

Jinonicích v ulici U Kříže (realizovaných 

dceřinou firmou GAMA – Metrostav a.s.) 

a komerčně-administrativní centrum Thámova 

(získává prestižní cenu Stavba roku). Poté, 

co se příslušný segment ukáže jako velice 

perspektivní, vzniká k 1. lednu 1999 v Metrostavu 

samostatná Divize developerských aktivit. 

Již v její režii vzniká v roce 2000 například 

další administrativní centrum Palmovka Park 1 

v Koželužské ulici v Libni. Povedená budova 

architekta Josefa Pleskota se od srpna 2000 

stává sídlem centrály Metrostavu. Koncem roku 

2013 se do ní nastěhuje dceřiná společnost 

Subterra a centrála Metrostavu se spolu 

s vedením jednotlivých divizí přemístí do nově 

postavené protější budovy Palmovka Park 2. 

Metrostav Development má od svého založení 

výborné výsledky. Za dobu své existence 

společnost dokončila a předala do užívání více 

než 2 800 bytů a přes 50 tisíc čtverečních 

metrů komerčních ploch v řadě rezidenčních 

a administrativních projektů.

leden
Ustavení nové 
organizační 
jednotky Divize 
developerských 
aktivit.

červen
Raziči Metrostavu 
uskutečňují první 
prorážku mimořádně 
náročného železničního 
tunelu Euerwang–Süd 
v Německu.

8. listopad
Uvedena do provozu 
s cestujícími trasa 
IV.B pražského metra 
z Vysočan do oblasti 
Černého Mostu.

26. březen
Zahájení stavby 
hypermarketu 
Tesco v pražských 
Letňanech.

19
9

8

19
9

9

17. září
Získ titulu Bezpečný podnik, 
mezinárodně platného certifikátu 
řízení jakosti na generální 
dodávky staveb a certifikátu NBÚ. 
Metrostav toto ocenění dostává 
jako historicky první stavební 
podnik v ČR.
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Dalším oborem, na který se společnost 

zaměřuje, je silniční trh. Jako první stavební 

společnosti v republice se Metrostavu v roce 

1998 podaří získat mezinárodní certifikát 

kvality pro generální dodavatelství staveb, což 

mu spolu s titulem Bezpečný podnik zajišťuje 

dobrou výchozí pozici v soutěžích o veřejné 

zakázky. Zpočátku jde především o tzv. umělé 

objekty, především mosty, přeložky a tunely. 

Zásadní průlom do segmentu silničních 

staveb se podaří na přelomu tisíciletí, kdy 

Metrostav ve sdružení firem získává velkou 

zakázku v podobě stavby č. 517 expresního 

vnějšího pražského okruhu Řepy–Ruzyně. 

Hlavním objektem stavby je přes kilometr 

dlouhá betonová mostní estakáda se dvěma 

sjízdnými rampami. Práce začnou v roce 

1999 a trvají až do roku 2001, kdy je zakázka 

předána investorovi. Již během realizace je však 

zřejmé, že tento vývoj si vyžádá v Metrostavu 

vznik celé divize specializované na silniční 

stavitelství, která vzniká v únoru 2001. Pro 

úspěch v tomto odvětví je velice důležitá 

kooperace se slovenským Doprastavem, 

který při společném vstupu do tendrů přináší 

reference na dopravní stavby, zatímco 

Metrostav je silný především v umělých 

objektech. Vzájemná spolupráce začala již 

31. srpen
Centrála firmy se stěhuje 
z pronajatého objektu 
na adrese Dělnická 12 do 
vlastního, nově postaveného 
objektu Koželužská 2246 
v Praze 8.

21. září
Zahájení výstavby 
trasy IV.C1 
pražského metra.

31. srpen
Úspěšné završení 
procesu privatizace, 
většinový podíl akcií 
Metrostavu kupuje 
společnost Doprastav 
Bohemia a.s.

15. říjen
Zahájení výstavby 
budov Velvyslanectví 
Čínské lidové republiky 
v Praze-Bubenči.

20
0

0



v roce 1996, kdy Doprastav pomáhal Metrostavu 

proniknout na slovenský trh. V prosinci 1996 

pak byla založena dceřiná společnost Metrostav 

Slovakia, v jejíchž orgánech byli zástupci 

Metrostavu i Doprastavu. Mezi prvními výsledky 

spolupráce byla rekonstrukce železničního 

tunelu Telgárt v roce 1997, o rok později získává 

Metrostav Slovakia první velkou zakázku na 

ražbu průzkumné štoly na dálničním tunelu 

Višňová. Ke 31. lednu 2001 nakonec dochází 

i ke kapitálovému propojení Metrostavu 

a Doprastavu. 

V kostce 
Do nového tisíciletí vstupuje Metrostav jako 

stabilizovaná stavební společnost s perspektivou 

dalšího růstu a reálnou možností expanze na další 

trhy. Mění se vlastnická struktura firmy a začíná 

také narůstat počet zakázek zajišťovaných 

tzv. inženýrským způsobem. Zvyšují se tak 

počty a finanční objemy staveb realizovaných 

prostřednictvím stále většího počtu subdodavatelů. 

V procesu transformace bylo dosaženo dobrých 

výsledků, ale je to pouze základ pro další rozvoj. 

V budoucnu čeká vedení společnosti náročná cesta 

za splněním strategických cílů. To už však bude 

úkol pro nového generálního ředitele Ing. Jiřího 

Bělohlava (doposud v Metrostavu působil jako 

výrobně-technický ředitel), protože Ing. Jindřich 

Hess odchází na pozici viceprezidenta DDM Group.

leden
Firma si připomíná 
30. výročí svého 
založení.

březen
Úspěšně dokončena ražba 
západní tunelové trouby 
automobilových tunelů 
Mrázovka (součást Městského 
automobilového okruhu Prahy).

31. říjen
Ing. Jindřich Hess 
odstupuje na vlastní 
žádost z pozice 
generálního ředitele, 
střídá jej Ing. Jiří 
Bělohlav.

29. říjen
Uveden do provozu 
SOKP Řepy–Ruzyně.

31. říjen
Uskutečněn přesun 
prvního železobetonového 
tubusu trasy IV.C 
pražského metra a jeho 
uložení pod dno Vltavy 
(Holešovice–Troja). 

20
0

1
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Strahovský automobilový tunel, Praha

Dokončení Strahovského tunelu usnadnilo 
řidičům cestu z Dejvic, Bubenče, Břevnova 
či Střešovic na Smíchov a ulevilo hustotě 
provozu na Malé Straně. Na severní straně 
byl později na Strahovský tunel navázán 
tunelový komplex Blanka vedoucí až na 
druhou stranu Vltavy do Troje. Na jižní 
straně je na něj navázán tunel Mrázovka.

1997

Výdechový objekt Strahovského tunelu

Nachází se v neobydlené části Strahova 
v blízkosti Velkého strahovského stadionu 
a zabezpečuje odvětrávání Strahovského 
automobilového tunelu. V pozadí je vidět 
budova řídicího centra pro Strahovský tunel, 
která je stejně jako výdechový objekt dílem 
architekta Jiřího Trnky.

1997
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Hotel Bristol v Karlových Varech

Jedna z našich prvních rekonstrukcí hotelu 
provedených mimo hlavní město se odehrála 
v centru Karlových Varů. Šlo přitom o práci 
na hotelu lázeňského typu, který má v sobě 
například i krytý bazén a zázemí pro různé 
lázeňské procedury. Pro nás to znamenalo 
další krok na cestě k postupnému pronikání 
do regionů mimo hlavní město.

1996

Rekonstrukce tanečního sálu Hartigovského 
paláce na pražské Malé Straně

Poté, co jsme se osvědčili při rekonstrukci 
Lichtenštejnského paláce, se nám podařilo 
získat zakázku i na práci na sousedním 
Hartigovském paláci. V sídle Hudební 
a taneční fakulty Akademie múzických 
umění jsme provedli mimo jiné kompletní 
rekonstrukci tanečního sálu.

1996





130 / 131 1996—2001

Developerský projekt Thámova v Praze

Komerčně‑administrativní centrum v ulici 
Thámova bylo naším developerským 
projektem stavěným už rovnou se záměrem 
následného prodeje. V horních dvou patrech 
kancelářské budovy se nacházejí byty, do 
nichž vede samostatný vstup boční věží. 
Oceněno titulem Stavba roku 1998.

1998

Palác EURO na Můstku, Praha

V souvislosti s výstavbou vestibulu 
stanice Můstek musela být zbourána 
budova tehdejšího maďarského kulturního 
střediska. Ve vzniklé proluce jsme pak na 
začátku nového tisíciletí postavili moderní 
administrativně‑obchodní Palác EURO, 
jehož součástí je i vstup do metra.

2001
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Rekonstrukce Besnického železničního 
tunelu na Slovensku

Železniční tunel spojující na Slovensku 
Pohroní se Spiší fungoval mezi 
Telgártem a Dobšinskou ledovou 
jeskyní již od září roku 1934. Po více 
než šesti desítkách let provozu si proto 
zasloužil rekonstrukci.

1997



Malá vodní elektrárna Libčice-Dolany

Jedna z prvních vodních elektráren, kterou 
jsme postavili či zrekonstruovali, se nachází 
na Vltavě mezi městem Libčice nad Vltavou 
a vesnicemi Dolánky na pravém břehu 
a Dolany na levém břehu. Je umístěna 
v prostoru bývalé vorové propusti vedle 
stávajícího levobřežního pilíře jezu.

1998
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Průzkumná štola tunelu Višňové na Slovensku

Staveniště s portálem průzkumné štoly 
dálničního dvoutubusového tunelu, který se 
po svém dokončení s délkou 7 520 metrů 
stane nejdelším provozovaným tunelem na 
Slovensku. Nachází se na dálnici D1 na úseku 
Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

1998



Bytový komplex U Kříže, Praha

Ve druhé polovině devadesátých let 
minulého století jsme si vyzkoušeli 
profitabilitu developerských aktivit v oblasti 
rezidenčního bydlení. V rámci obytného 
komplexu U Kříže jsme postavili jako vlastní 
developerský projekt 476 bytů, 4 nebytové 
prostory a 500 parkovacích stání. Oceněno 
titulem Stavba roku 1999.

1998



136 / 137 1996—2001

Stanice metra Rajská zahrada

V této prosklené stanici na lince B vyjíždí 
vozy metra na povrch a dále pokračují 
mostním tubusem sloužícím zároveň jako 
protihluková stěna směrem k Černému 
Mostu. Jako jediná stanice pražského metra 
má Rajská zahrada dvouúrovňové nástupiště. 
Oceněno titulem Stavba roku 1999.

1998
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Výrub železničního tunelu Euerwang, Německo

Práce na 1 854 metrů dlouhém úseku tunelu 
pro rychlodráhu ICE (Intercity‑Express) 
jsme prováděli jako subdodavatel. Dělníci 
zde narazili na mnoho krasových jevů 
a druhohorních mořských usazenin. 

1999
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Dům na pražském Ovocném trhu

Zdevastovaná budova bývalé koleje 
Václava IV., do níž na Ovocném trhu 
ústí Pánská (dříve Rathova) pasáž, byla 
Metrostavu přidělena jako součást zařízení 
staveniště pro stavbu metra. Po citlivé 
rekonstrukci slouží v současné době jako 
společensko‑administrativní centrum 
Metrostavu. Vlastní developerský projekt. 
Oceněno titulem Stavba roku 1997.

1996

Palmovka Park 1, Praha

Moderní budova navazující na blok domů 
s automatem Svět se po svém dokončení 
v roce 2000 stala naším sídlem. Po 
přestěhování firmy do novější, protější 
budovy slouží tento developerský projekt 
dceřiné akciové společnosti Subterra.

2000
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Corso Karlín, Praha

Původně průmyslová čtvrť Karlín se začala 
po povodních v roce 2002 měnit a vyrůstaly 
zde zajímavé kancelářské budovy. Naše 
rekonstrukce bývalé tovární haly ČKD 
byla hodnocena jako jedna z prvních 
a vzorových přeměn brownfieldu na moderní 
administrativní budovu. Oceněno titulem 
Stavba roku 2001.

2000

Hypermarket Letňany, Praha

Ve své době největší hypermarket 
v ČR vznikl v pražských Letňanech. 
Tato zakázka pro nás představovala 
také cennou referenci a průnik do 
oblasti staveb obchodních center.

1999
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Byty Cibulka, Praha

Projekt vznikl rovněž na místě brownfieldu, 
tentokrát na místě někdejší továrny ZPA. 
Náš developerský projekt se skládá ze čtyř 
bytových domů (celkem 118 bytů) a součástí 
areálu je i částečně veřejný park navazující na 
jižní straně na les.

2001

Divadlo Minor ve Vodičkově ulici v Praze

Rekonstrukcí dříve zdevastovaného kina 
Skaut vznikl divadelní prostor se sálem, který 
má kapacitu 206 diváků a který je možné 
uspořádat jako poloarénu nebo arénu. 
Divadlo Minor sem přesídlilo z budovy na 
Senovážném náměstí zbourané v rámci 
rekonstrukce Slovanského domu. Oceněno 
titulem Stavba roku 2002.

2001
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Velvyslanectví Čínské lidové republiky  
v ulici Pelléova v Praze

V pražské Bubenči jsme jednak postavili 
hlavní objekt velvyslanectví, jednak jsme 
zrekonstruovali stávající objekty včetně 
unikátního secesního skleníku.

2001
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Betonáž tubusu tunelu, úsek pod Vltavou  
na trase IV.C1

Nepřetržitá betonáž pracovního záběru 
prováděného v jednom cyklu. Betonoval 
se najednou celý profil tunelu, tedy 
základová deska, stěny a strop tubusu. 
Na tomto projektu jsme uplatnili vlastní 
průmyslově využitelné vynálezy i nová 
technická řešení, nyní zapsaná u Úřadu 
průmyslového vlastnictví: patent – PV 2001 
(Způsob zhotovení betonových stavebních 
objektů pod hladinou vodoteče a zařízení 
k provádění tohoto způsobu) a užitný 
vzor – PUV 2001 (Zařízení pro zhotovení 
betonových stavebních objektů uložených 
pod hladinou vodoteče).  

2001

Trasa metra IV.C1, Praha, úsek pod Vltavou 
prováděný technologií vysouvaných tunelů

V případě unikátního řešení úseku mezi 
stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy, 
procházejícího pod Vltavou, byl realizován na 
břehu řeky suchý dok. V suchém doku pak 
byla postavena pojezdová dráha pro bednicí 
formu konstruovanou přímo pro tento tunel.

2001
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Zaplavený dok na trojské straně

Tubus tunelu je připraven k vysunutí. O tom, 
jak výjimečný projekt se nám podařilo 
uskutečnit, svědčí i zisk prestižní ceny 
Outstanding Structure Award 2002 v soutěži 
Outstanding Concrete Structure Award 
(pořádá Mezinárodní betonářská federace 
fib). Oceněno rovněž titulem Vynikající 
betonová konstrukce 2005 (uděluje ČBS) 
a Cenou Inženýrské akademie ČR 2002.   

2001

Staveniště úseku mezi stanicemi Nádraží 
Holešovice a Kobylisy na obou březích řeky

Dokončená betonáž konstrukce jednoho 
tunelu. Současně probíhaly také práce na 
rýze ve dně Vltavy, do které byl tubus tunelu 
následně vysunut.

2001
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Obloukový most na vnějším  
Pražském okruhu

Na budování vnějšího Pražského okruhu 
se podílíme hned několika stavbami. 
Jednou z nich je i moderní obloukový 
most na úseku Řepy–Ruzyně.

2001

Čistírna odpadních vod Boletice (Děčín)

Až do května 2001, kdy byla slavnostně 
uvedena do provozu námi vybudovaná 
čistírna odpadních vod a kanalizace, byl 
Děčín jediným větším městem v České 
republice bez odpovídající čistírny 
odpadních vod.

2001
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Na přelomu tisíciletí se podařilo společnost 

Metrostav úspěšně začlenit do skupiny DDM 

Group a otevřít jí cestu k zakázkám v dalších 

stavebních odvětvích. Firma přechází na 

procesní řízení všech činností, což ulehčuje práci 

jak manažerům, tak technikům a dělníkům na 

stavbách, kteří nyní jasně vědí, kdo má za danou 

činnost nebo úkol zodpovědnost. Stavebnictví 

se už vzpamatovalo z krize, která obor postihla 

na konci devadesátých let minulého století, 

a Metrostavu na začátku milénia rostou tržby 

i objemy zakázek. Stav, kdy každý další rok je 

znovu ekonomicky nejúspěšnějším v historii 

firmy, potrvá až do roku 2007, kdy už se začnou 

projevovat nedostatek kvalifikovaných lidí na 

trhu práce a zvýšení cen energií prodražující 

realizaci zakázek. Během těchto let se 

z Metrostavu stává jedna z nejúspěšnějších 

stavebních firem v České republice. Co se týče 

tržeb a počtu zaměstnanců, je druhou největší 

stavební společností působící na českém trhu. 

Tuto svou pozici ještě posílí vydařenou akvizicí 

stavební společnosti Subterra v roce 2004, 

díky níž Metrostav získává další kapacity pro 

budování železničních a podzemních staveb.

Fakt, že u nás patří firma mezi špičku ve 

svém oboru, ale nestačí. Vzhledem k přijetí 

České republiky do Evropské unie k 1. květnu 

2004 a předpokládanému brzkému vstupu 

dalších velkých hráčů na český stavební trh se 

Metrostav bude muset kvalitou svých služeb 

dostat co nejrychleji na světovou úroveň. 

Znamená to co nejlépe rozvíjet potenciál lidí, 

kteří zde pracují, ještě víc zdokonalit procesy 

a dále zvyšovat technologickou vyspělost 

firmy. Dlouhodobější strategické plány 

vedení se přitom neomezují pouze na Česko, 

2002— 2007
DAŘÍ SE NÁM V ČESKÉ 
REPUBLICE I NA ISLANDU

31. leden
Dokončena 
rekonstrukce bývalé 
tovární haly ČKD Karlín 
na administrativní 
budovy Corso Karlín I.

1. leden
Firma zavádí nový 
systém řízení založený 
na principech 
procesního řízení 
(podle mezinárodní 
normy ISO 9001:2000).

31. červenec
Přesun a uložení 
druhého 
železobetonového 
tubusu trasy IV.C1 
pod dno Vltavy.

31. prosinec
Pražská burza končí 
na základě žádosti 
Metrostavu obchodování 
s jeho akciemi. 
Ke 30. 9. 2003 pak 
dochází ke zrušení kotace 
akcií Metrostav a.s.
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Slovensko a střední Evropu. Koncem roku 2005 

se Metrostavu poprvé podaří získat v západní 

Evropě opravdu velkou infrastrukturální 

zakázku jako generální dodavatel. Jde o ražby 

dvou tunelů na Islandu mezi fjordy Ólafsfjördur 

a Siglufjördur o celkové délce 11 km. Už tady 

osvědčí lidé z Metrostavu schopnost vyrovnat 

se s neočekávanými problémy a kalamitními 

situacemi. Při ražbě totiž narazí na extrémní 

přítoky studené vody vytvářející ohromný 

tlak až 30 atmosfér, který dokonce vypíná 

pojistné systémy na vrtacích strojích. Situaci 

se nakonec podaří zvládnout díky enormnímu 

nasazení dělníků pracujících v nepříjemném 

chladu a za použití chemických injektáží, které 

utěsní průrvy v hornině. Zakázka realizovaná 

v obtížných klimatických podmínkách zajistí 

Metrostavu cenné reference a otevře mu 

do budoucna cestu k dalším projektům ve 

Skandinávii a západní Evropě.

V České republice společnost Metrostav 

i nadále dominuje v segmentu podzemního 

stavitelství, zároveň má však také velmi silné 

postavení v průmyslové, občanské a bytové 

výstavbě, dopravních a pozemních stavbách 

či v rekonstrukcích historických budov. Mezi 

velké a důležité projekty realizované v rozmezí 

let 2002 a 2007 patří například dálniční tunely 

Panenská, Libouchec, Klimkovice a Valík, 

vyražené v Ústeckém, Severomoravském 

a Plzeňském kraji, pražský tunel Mrázovka, 

železniční tunely Nové spojení v Praze a tehdy 

nejdelší železniční tunel Březno u Chomutova. 

Mezi dalšími zajímavými projekty jmenujme 

alespoň rekonstrukci a dostavbu výškové 

8. únor
Společnost Metrostav 
přijímá vlastní morální 
kodex a zásady firemní 
kultury.

30. červen
Na trase IV.C1 
Holešovice–Ládví 
zahájen provoz metra 
s cestujícími.

červen
Metrostav získává 
majoritu v akciové 
společnosti 
Subterra.

květen
Zahájení výstavby 
metra IV.C2 
Ládví–Letňany.

31. srpen
Zahájen provoz 
v automobilových 
tunelech Mrázovka 
v Praze 5.
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budovy City Tower či celosvětově unikátní 

ocelové dvouplášťové nádrže na ropu 

rozšiřující Centrální tankoviště společnosti 

MERO v Nelahozevsi. Velký ohlas u odborné 

veřejnosti po celém světě sklidí unikátní přesun 

celých železobetonových tunelových tubusů 

metra v úseku pod Vltavou mezi stanicemi 

Nádraží Holešovice a Kobylisy. Za něj v roce 

2002 získává Metrostav od Mezinárodní 

železobetonářské federace prestižní cenu fib. 

Také samotná stanice Kobylisy představuje 

v dějinách pražského metra technologicky 

jedinečný počin. Jde totiž o první raženou 

jednolodní stanici, na jejíž sekundární obezdívku 

byl použit samozhutnitelný beton. Mezi výhody 

takového postupu patří zrychlení betonáže, 

lepší kvalita betonu, snížení počtu pracovníků 

i menší objem sanačních prací.

Stejně jako se Metrostav u nás vždy snažil 

patřit ve svém oboru k průkopníkům využívání 

nových stavařských postupů a technologií, byl 

také mezi prvními českými firmami hlásícími se 

ke společenské odpovědnosti. Spolu s dalšími 

společnostmi proto v roce 2003 stojí u zrodu 

klubu firemních dárců Donátor snažícího se 

nastavit v ČR principy firemní filantropie. Ještě 

podstatnější jsou však konkrétní dárcovské 

a sponzorské aktivity Metrostavu na poli 

charity, sportu a kultury. Jako generální 

partner firma dlouhodobě podporuje Dětské 

krizové centrum v Praze, finančně přispívá 

i brněnskému Sdružení pěstounských 

rodin, Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře 

u Pohořelic a řadě dalších neziskových 

organizací. Peníze z Metrostavu putují v tomto 

období také například do Divadla Na Zábradlí 

červen
Dokončení spojovacího 
objektu mezi 
terminálem 1 a 2 letiště 
Ruzyně.

15. září
Zahájení ražby 
automobilových tunelů 
na Islandu v celkové 
délce 11 km. Jde o zatím 
nejnáročnější zahraniční 
zakázku Metrostavu a první, 
kterou firma realizuje jako 
generální dodavatel.

červenec
Dokončena náročná 
rekonstrukce Velvyslanectví 
České republiky v Paříži. 
Dne 28. října je budova 
slavnostně předána.
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6. říjen
Zahájení provozu 
silničního tunelu Valík 
na dálnici D5 u Plzně.



a do Dejvického divadla nebo pomáhají 

filmovým festivalům Jeden svět, Finále Plzeň 

a zlínskému Mezinárodnímu festivalu filmů pro 

děti a mládež. Uměleckoprůmyslové museum 

v Praze zase uspořádá s finanční podporou 

firmy v Jízdárně Pražského hradu retrospektivní 

výstavu Ladislava Sutnara. Sponzorské 

aktivity směřuje Metrostav začátkem tisíciletí 

také do sportu, ať už se to týká špičkových 

sportovců jako Kateřina Neumannová, Martina 

Sáblíková a Barbora Špotáková, nebo podpory 

mládežnického sportu v hlavním městě 

i v regionech. Firma za svou dlouhodobou 

filantropickou aktivitu v roce 2006 získává 

cenu VIA Bona, což je jedno z nejvyšších 

ocenění, jaké lze v České republice za obecně 

prospěšnou činnost obdržet.

V kostce 
První roky nového tisíciletí jsou pro Metrostav 

lety růstu. Daří se mu realizovat zajímavé zakázky 

prakticky ve všech důležitých odvětvích stavební 

výroby. Drží si přitom své dominantní postavení 

v ražbě tunelů, kde mimo Českou republiku získává 

první zahraniční zakázku jako generální dodavatel 

na Islandu. Svůj potenciál především v segmentu 

železničních staveb ještě v roce 2004 posílí akvizicí 

společnosti Subterra. Metrostav je nyní druhou 

největší stavební firmou na českém trhu, má však 

ambici poměřovat se kvalitou práce se špičkou 

západní Evropy. V říjnu 2006 navíc podepisuje 

smlouvu na svou zatím největší zakázku, pražský 

tunelový komplex Blanka. V roce 2007 se začíná 

razit první úsek.

30. říjen
Podpisem kontraktu mezi 
primátorem hl. m. Prahy 
a generálním ředitelem 
Metrostavu startuje výstavba 
pražského tunelového komplexu 
Blanka. Jde o finančně největší 
kontrakt v dosavadní historii 
společnosti.

prosinec
Dokončena mimořádně 
náročná rekonstrukce 
a dostavba toho času 
nejvyšší administrativní 
budovy České 
republiky City Tower 
v Praze 4 na Pankráci.
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21. prosinec
Otevření úseku dálnice 
D8 mezi Ústím nad 
Labem a státní hranicí. 
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Tunel Mlčechvosty

V rámci modernizace železniční trati 
na úseku Kralupy nad Vltavou – Vraňany 
došlo k přeložce části trati mezi zastávkami 
Nové Ouholice a Mlčechvosty. Její součástí 
byl i železniční tunel ražený poprvé v České 
republice metodou NRTM. Oceněno titulem 
Česká dopravní stavba roku 2004.

2002



Návštěvníci dne otevřených dveří Suchou 
nohou pod Vltavou 

O prohlídku druhého tunelu uloženého 
na trase IV.C1 pražského metra pod 
hladinou Vltavy byl takový zájem, že se 
fronta zájemců táhla až ke stanici metra 
Nádraží Holešovice.

2002
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Aquadrom Most

Vznikl přestavbou někdejšího koupaliště 
a kromě koupání v několika krytých 
i otevřených bazénech nabízí také saunu, 
fitness, solárium, minigolf a několik 
sportovních hřišť.

2003



Švandovo divadlo v Praze na Smíchově

Důkladná rekonstrukce divadla podle 
návrhu architekta Davida Vávry probíhala 
několik let. Součástí zakázky byla také 
přestavba sklepního prostoru na zkušebnu 
a malou scénu.

2002
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Chabařovice – křížení dálnice D8 
a železnice 

Železniční most na přeložce trati 
u Chabařovic uvolnil pozemky pro 
část budované dálnice D8 v úseku 
Ústí nad Labem – státní hranice. 

2003

Plavební komora Roudnice nad Labem 

V Roudnici nad Labem jsme provedli 
rekonstrukci a rozšíření velké plavební 
komory, jež je součástí labské vodní cesty. 
Po jejím dokončení má velká plavební 
komora užitnou délku 155 m s rozšířením 
obou ohlaví na 22 m.

2003
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Palác Flora, Praha

Multifunkční objekt obchodního centra 
s multikinem a administrativního centra. 
Taková rozmanitost využití prostoru 
představovala vysoké nároky na akustické 
parametry dělicích konstrukcí. Rovněž 
hlubinné založení v těsné blízkosti stanice 
metra si vyžádalo některá méně obvyklá 
technická řešení.

2003



Villa Park Strahov, Praha

Obytný soubor rodinných domů a bytů 
postavený jako náš developerský 
projekt. Leží v atraktivní lokalitě na 
hraně strahovského kopce v sousedství 
studentských kolejí a v blízkosti 
Velkého strahovského stadionu.

2003
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Stanice metra Kobylisy

Jedná se o první raženou 
jednolodní stanici pražského 
metra, proto zde nejsou žádné 
opěrné sloupy. Nachází se ve 
velkém tubusu s průřezem téměř 
300 metrů čtverečních, z něhož 
vedou eskalátorové tunely do 
vestibulů. Oceněno tituly Česká 
dopravní stavba 2008 a Vynikající 
betonová konstrukce 2005.

2004
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Stanice metra Střížkov

Povrchová stanice Střížkov patří mezi 
stanicemi pražského metra mezi ty vizuálně 
nejvýraznější. Zasklená ocelová konstrukce 
připomíná tvarem obří rybu a propouští na 
nástupiště velké množství přirozeného světla. 
Oceněno titulem Stavba roku 1999 a rovněž 
mezinárodní cenou Best Steel Construction of 
Czech Republic 2009 udělovanou Evropskou 
asociací ocelových konstrukcí (ECCS).

2007

Nový terminál letiště, Praha

Na pražském letišti v Ruzyni jsme působili 
v několika etapách. Šíře námi realizovaných 
zakázek sahá od rekonstrukce pojezdových 
drah přes rozšíření terminálů a odbavovací 
haly pro Schengen až po stavbu hotelu 
a technického zázemí letiště. Oceněno 
titulem Česká dopravní stavba roku 2006.

2004
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Tunel Mrázovka z přemostění Plzeňské 
a Kartouzské na pražském Smíchově

Silniční tunel Mrázovka představuje moderní 
pokračování vnitřního městského okruhu 
v podzemí. Jeho úspěšné provedení nám 
díky dobrým referencím pomohlo získat 
největší zakázku v naší historii – tunelový 
komplex Blanka. Oceněno titulem Česká 
dopravní stavba roku 2005.

2004

Lahovický most

Silniční most, který spojuje Zbraslav 
a Velkou Chuchli a navazuje na 
D4, prošel důkladnou rekonstrukcí 
a rozšířením. Z původního mostu 
zůstaly prakticky jen pilíře.

2004
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Nostický palác, Praha

Další velká a náročná rekonstrukce 
historické budovy s velkým množstvím 
místností, štuky a dalšími historickými prvky 
v interiéru. Máme však tým zkušených 
techniků a řemeslníků, kteří takové zakázky 
zvládnou. V rámci rekonstrukce také vznikla 
v prostorech bývalé konírny koncertní síň. 
Oceněno titulem Stavba roku 2003.

2003
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Rekonstrukce Velvyslanectví ČR v Paříži

Česká ambasáda sídlí přímo v centru 
Paříže na Martových polích již od vzniku 
Československa. Na komplexní rekonstrukci 
historického objektu včetně obnovy 
nalezených fresek a výzdoby pracovalo 
až 120 lidí, především restaurátorů. Její 
kvalita byla oceňována i ze strany místních 
francouzských architektů.

2004
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Měšťanská beseda v Plzni

Zkušenosti z práce na historických budovách 
v Praze či Paříži jsme uplatnili také při 
rekonstrukci Měšťanské besedy v Plzni. Tato 
budova hraje důležitou roli v životě Plzeňanů 
a je považována za symbol města. Oceněna 
titulem Stavba roku 2005.

2005

Justiční palác v Praze Na Míčánkách

V rámci rekonstrukce justičního areálu na 
místě bývalých kasáren vznikla v pražských 
Vršovicích nová stavba Justičního paláce. 
Sídlí zde čtyři pražské obvodní soudy a státní 
zastupitelství.

2005
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Nile House, Praha

Jeden ze tří námi postavených objektů 
na Rohanském ostrově už na první 
pohled zaujme velkým proskleným atriem 
s popínavými rostlinami. Jde také o jeden 
z prvních kancelářských projektů stavěných 
jako nízkoenergetická budova.

2005



Budova E multifunkčního BB Centra, Praha 

V centru budovaném postupně na pražské 
Brumlovce od druhé poloviny devadesátých 
let se střídají administrativní, rezidenční 
i multifunkční objekty. My jsme postavili 
budovu E s tzv. prolamovanou fasádou, na 
níž byly z důvodu blízkosti magistrály použity 
akusticky pohltivé materiály.

2007
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Asanace skládky Chabařovice

Průmyslová skládka chemického 
odpadu Chabařovice o rozloze 41 ha 
byla dlouho považována za jednu 
z nejnebezpečnějších v České republice. 
Úspěšně jsme ji odizolovali, provedli 
odvodnění napojené na čističku vod 
a pak i následnou rekultivaci povrchu.

2007



Protipovodňová opatření v Libni

Při povodni v roce 2002 se voda z Vltavy 
přes potok Rokytka dostala i do libeňských 
domů v nezátopové oblasti. Proto byla v ústí 
potoka do řeky vybudována zvýšená hráz 
s přečerpáváním vody pro případ, že by opět 
hrozilo rozlití Rokytky do okolí.

2005
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Portál tunelu Panenská na dálnici D8

Za pouhé dva a půl roku jsme zvládli 
komplexní provedení (ražba, definitiva, 
technologie i vozovka) nejdelšího dálničního 
tunelu v ČR. Umožnil tak otevření více než 
20 km dálnice v úseku Trmice – státní hranice 
s Německem za neuvěřitelné necelé tři roky 
od zahájení výstavby.

2005

Most přes Rybný potok

Nad údolím Rybného potoka v Krušných 
horách se ve výšce 60 metrů tyčí 
první námi realizovaný vysouvaný 
železobetonový most. Má šířku více než 
30 metrů, délku více než 300 metrů a váhu 
20 tisíc tun. Na snímku právě probíhá 
zátěžová zkouška díla. Oceněno tituly 
Mostní dílo roku 2006 a Vynikající betonová 
konstrukce 2007 (uděluje ČBS), v zahraničí 
získal most čestné uznání v soutěži 
European Concrete Award 2008.

2006
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Hněvkovský tunel

Nejnáročnější ze čtyř tunelů realizovaných 
na trati Česká Třebová – Zábřeh především 
kvůli portálům ležícím ve velmi náročných 
terénních poměrech. V jejich bezprostřední 
blízkosti navíc vede státní silnice, jediné 
spojení obce Hněvkov s okolním světem, na 
níž nesměl být přerušen provoz. Oceněno 
titulem Česká dopravní stavba roku 2006.

2006
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Rekonstrukce Hudebního divadla Karlín, Praha

Masivní povodně z roku 2002 poničily 
také historickou pseudobarokní budovu 
Hudebního divadla Karlín. Během kompletní 
rekonstrukce byla ještě přistavěna moderní 
vstupní část s restaurací a šatnami.

2006
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Dálniční most Trmice

Přes kilometr dlouhá estakáda nevede přímo, 
ale v táhlém oblouku. Nachází se v blízkosti 
Teplárny Trmice a překračuje hned několik 
železničních tratí a vleček, navíc pod ní 
podcházejí i různé obslužné komunikace 
a trakční vedení. Celkem 57 pilířů estakády 
má zajímavý tvar písmene Y.

2006

Výrobní hala Orion, Plzeň

V plzeňské průmyslové zóně Borská pole 
jsme postavili netradiční výrobní halu pro 
kamerové jeřáby firmy Orion. Budova může 
sloužit jako důkaz, že ani průmyslové stavby 
nemusí být šedivé a nudné.

2007
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Velín Vraňany

Novostavba velína ve Vraňanech ležících 
v severní části Středočeského kraje vznikla 
v rámci rekonstrukce zdymadla a stavby 
malé vodní elektrárny pro Povodí Vltavy, na 
níž jsme se rovněž podíleli. Oceněno titulem 
Vynikající betonová konstrukce 2007 
udělovaným Českou betonářskou 
společností.

2006

Plzeňský Prazdroj – stáčírna piva

V Plzni se nám dařilo na začátku 
nového tisíciletí získávat více 
zajímavých zakázek, z nichž hned 
několik bylo realizováno v místním 
světoznámém pivovaru. To je také 
případ haly stáčírny.

2006
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Tunel Valík na obchvatu Plzně

Ražený tunel pod vrchem Val vznikl 
z ekologických důvodů, aby doprava na 
povrchu neohrozila tamní vzácnou faunu. 
Při budování tunelu byla kvůli složitým 
geomorfologickým podmínkám vyražena 
nejprve střední část tunelu, kde po betonáži 
vznikl průběžný opěrný pilíř, poté se po 
stranách razily boční tunely.

2006

Průchod valem Prašného mostu, Praha

Unikátní tunel podle návrhu architekta 
Josefa Pleskota. Trasa je vedena v bývalé 
Tereziánské štole, kterou dříve tekl potok, 
a spojuje horní a dolní část Jeleního příkopu. 
Architekt Josef Pleskot dostal za toto dílo 
cenu Grand Prix Obce architektů a také 
uznávanou mezinárodní cenu Brick Award 
2004 za nejlepší cihlovou stavbu Evropy.

2006
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Komunitní centrum Matky Terezy v Praze

Objekt ležící v ose prostoru tzv. centrálního 
parku v územní části Jižního Města Háje 
vznikl jako součást Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Františka z Assisi na nedalekém 
Chodově. Jsou tu k dispozici společenský sál, 
učebny, klubovny a kavárna, kde se konají 
nejrůznější akce a setkání.

2007



Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou

Rekreační areál pěti budov s celkem 
92 luxusními apartmány s vlastní saunou, 
krbem a jižně orientovanou terasou či 
balkonem s výhledem na park a jezero. 
K areálu přiléhá také kotviště pro plachetnice.

2007
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Portál tunelu na trati Chomutov–Březno

Tento tunel má nízké nadloží, a tak 
se během ražby nemohla vytvářet 
dostatečná horninová klenba. Pro 
výstavbu tunelu byly využity dvě metody – 
původní, projektem navržená metoda 
obvodového vrubu s předklenbou a dále 
námi navržená metoda NRTM s ochranou 
přístropí mikropilotovými deštníky.

2007



Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi

Rozšíření centrálního tankoviště jsme provedli 
prostřednictvím na místě svařovaných 
dvouplášťových ocelových nádrží s pohyblivým 
stropem. Ten stoupá či klesá podle hladiny ropy, 
takže pod ním nezůstává vzduch. Projekt byl 
vyhlášen nejlepší realizovanou stavbou s ocelovou 
konstrukcí v ČR a SR za období 2000–2003, získal 
rovněž titul Nejlepší stavba v oblasti průmyslové 
a technologické konstrukce a další ceny v soutěžích 
Inženýrská akademie České republiky IA ČR 2003 
a Ekologicky realizovaná stavba 2003.

2007
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Hotel Mandarin Oriental, Praha

Rekonstrukce, přestavba a částečná 
dostavba komplexu budov zchátralého 
dominikánského kláštera pro účely luxusního 
hotelu patřícího do mezinárodní sítě 
Mandarin Oriental. Podle původních plánů 
měl být součástí hotelu i přilehlý bývalý 
kostel sv. Máří Magdaleny, nakonec tu však 
vzniklo České muzeum hudby. Oceněno 
titulem Stavba roku 2007.

2006

Tunel Lučice, Chorvatsko

Při práci na tomto tunelu jsme získali nové 
poznatky spojené s ražbou v horninovém 
prostředí, se kterým jsme se v České 
republice do té doby nesetkali. Šlo zejména 
o krasové jevy v délkách od desítek 
centimetrů až po několik desítek metrů.

2007
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City Tower, Praha (budova bývalého 
Československého rozhlasu)

Mimořádně náročná rekonstrukce 
a dostavba toho času nejvyšší 
administrativní budovy v ČR. Budovalo 
se zde třípodlažní podzemní parkoviště 
a současně probíhala rekonstrukce 
a dostavba budovy (zesílení konstrukce, 
půdorysné rozšíření objektu atd.). Za 
zmínku stojí zejména použití unikátních 
ocelových vzpěradel při obou štítech.

2007

Atrium budovy Nile House, Praha

Nízkoenergetická kancelářská budova Nile 
House má odlehčený, vzdušný a moderně 
působící interiér. Přispívá k tomu také točité 
schodiště v atriu se skleněnými schody 
a nosnou ocelovou konstrukcí.

2005
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Zimní stadion v Ústí nad Labem

Ústecký stadion pochází z padesátých 
let minulého století a v průběhu let byl 
už několikrát přestavěn. V současnosti 
má kapacitu až 6 500 diváků, z toho 
4 634 sedících.

2007

Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Rekonstrukce a dostavba areálu Ústřední 
vojenské nemocnice v pražských Střešovicích 
probíhala v několika etapách. Na snímku je 
elegantní a vzdušná centrální vstupní hala 
s proskleným stropem s ocelovou konstrukcí.

2007
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Vodojem Vinice, Plzeň

Výstavba vodojemu o celkovém 
akumulačním objemu 2 × 6 000 m³ 
pitné vody byla součástí většího balíku 
vodohospodářských opatření, která 
jsme v Plzni realizovali ve sdružení 
s dalšími firmami.

2007
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Rekonstrukce hotelu Imperial  
v pražské ulici Na Poříčí

Při celkové rekonstrukci hotelu se v horních 
patrech měnily stropní konstrukce. Hrozilo, 
že dojde k poškození či úplnému zničení 
nesmírně cenné mozaiky v přízemní kavárně, 
proto se celý hotel nad stropem kavárny 
zajišťoval ocelovými táhly.

2007

Fakultní nemocnice Motol, Praha

Šlo o největší rekonstrukci nemocnice za 
provozu ve střední Evropě. U každého 
zdravotnického provozu musela být ve všech 
fázích výstavby zachována plná funkčnost. 
Při výstavbě byla také zhotovena podzemní 
obslužnost všech pavilonů tunelovými 
komplexy s robotickou obsluhou.

2007





7



7



212 / 213 2008—2016

9. září
Investorovi předán 
soubor budov Fakulty 
architektury ČVUT 
v Praze‑Dejvicích.

V polovině září 2008 krachuje v USA čtvrtá 

největší banka Lehman Brothers. Nejde přitom 

jen o největší bankrot v dějinách Spojených 

států, ale také o začátek nejrozsáhlejší bankovní 

a finanční krize od dob Velké deprese třicátých 

let minulého století. V České republice dochází 

zejména v pozemním stavitelství velmi rychle 

k omezení, nebo dokonce zastavení velké 

části projektů ze strany soukromých investorů. 

Následně i česká vláda výrazně redukuje počet 

státních zakázek ve stavebnictví. Je zjevné, že 

obor čeká v následujících letech útlum, na který 

bude Metrostav muset reagovat. 

Podstatné pro zvládnutí prvních roků krize 

je to, že se firmě v předchozích úspěšných 

letech podařilo vytvořit si nejlepší zásobník 

práce za celou dobu své existence. V roce 

2009 má pod smlouvou zakázky za 43 miliard 

korun, což představuje zhruba dvojnásobek 

jejího tehdejšího ročního obratu. Díky tomu 

krize na Metrostav dopadne až v letech 2012 

a 2013, přičemž v nejhorším roce 2016 se firma 

dostane pouze na 77 procent svého někdejšího 

výkonu. Ve chvíli, kdy v České republice zcela 

zásadně ubude stavebních zakázek, soustředí se 

strategické plány vedení firmy zcela logicky na 

expanzi do zahraničí. Při usilování o zahraniční 

projekty má Metrostav výhodu, že není dceřinou 

společností nějaké velké nadnárodní stavební 

firmy, takže se nemusí omezovat pouze na 

země, kde „matka“ nemá zastoupení. 

2008— 2016
ÚTLUM VE STAVEBNICTVÍ 
A EXPANZE FIRMY DO ZAHRANIČÍ

31. prosinec
Dokončení budovy 
Národní technické 
knihovny 
v Praze‑Dejvicích.

8. květen
Zprovoznění 
metra IV.C2 do 
Letňan.

9. duben
Prorážka tunelu 
Ólafsfjördur, čímž byla 
dokončena ražba 11 km 
tunelů budovaných na 
Islandu v rámci projektu 
Hedinsfjardargöng.

1. leden
Ustavena Skupina 
Metrostav, která zahrnuje 
firmu Metrostav a.s. a řadu 
dalších dceřiných 
společností. Prezidentem 
je Ing. Jiří Bělohlav, 
viceprezidentem 
Ing. Zdeněk Šinovský 
a novým generálním 
ředitelem akciové 
společnosti Metrostav se 
stává Ing. Pavel Pilát.
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6. květen
Zprovoznění 
tunelu Klimkovice 
na D47.



Firmě se daří vyhrávat zajímavé tendry ve 

Skandinávii. V říjnu 2010 dokončuje první 

islandskou zakázku, ale již v dubnu téhož roku 

začíná ve Finsku stavět část linky metra mezi 

Helsinkami a Espoo (přístupové tunely, následně 

traťové tunely a později stanici Espoonlahti), 

v roce 2014 úspěšně proniká také na norský 

trh. První zakázkou je silniční tunel Veitastrond 

následovaný později čtyřmi dalšími tunelovými 

zakázkami. Mezi nimi zvláště stojí za zmínku 

přeložka silnice poblíž Trondheimu se dvěma 

tunely a mostem přes Astfjord, s jejíž stavbou 

se začne v roce 2017. Jde o první most přes 

moře, který firma buduje, přesto si v Metrostavu 

troufnou použít unikátní metodu výstavby 

dvou jeho opěr s použitím železobetonových 

studní s průměrem 17 metrů vybudovaných na 

70 metrů dlouhém ponorném pontonu. Ten 

se po zaplavení vnitřních komor sám potopí 

a na něm zbudované studny začnou plavat 

na hladině moře. Následně jsou pak zatopeny 

vodou a ponořeny na předem připravené místo 

na dně moře, kde je stavbaři zasypou balastním 

materiálem a uzavřou krycí železobetonovou 

deskou. Na ni postaví pilíře a na ty pak jeřábem 

z lodi posazují nosníky mostu.

Spolu se Skandinávií se firma soustředí i na 

velké infrastrukturální projekty v Polsku, kde se 

jí v letech 2014–2016 podaří realizovat dálniční 

průtah Varšavou s rozsáhlou rekonstrukcí mostu 

Grota‑Roweckiego přes Vislu. Pro Metrostav 

leden
Zahájení stavby úseku 
pražského metra V.A 
z Dejvic do Motola.

21. březen
Představen první 
mechanizovaný štít pro 
ražbu tunelů pražského 
metra mezi Dejvicemi 
a Motolem moderní 
metodou TBM. 

30. listopad
Zahájení výstavby 
automobilového 
a tramvajového mostu přes 
Vltavu mezi Holešovicemi 
a Trojou. Bude mít délku 
250 m, rozpětí oblouku 
196 m a bude navazovat na 
tunelový komplex Blanka.

22. březen
Ustavena dceřiná 
společnost Metrostav – 
Deutschland GmbH s cílem 
marketingového působení 
na německém a rakouském 
trhu stavebních prací, 
hlavně v oblasti podzemních 
staveb.

20
10

20
11
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31. říjen
Slavnostně otevřen 
multifunkční komplex 
Quadrio nad stanicí 
metra Národní třída.

jde o první velkou polskou zakázku v pozici 

generálního dodavatele. Na podzim roku 2016 

pak firma začíná pracovat na své zatím největší 

zahraniční zakázce, výstavbě jednadvaceti 

kilometrů dálnice S7 u Gdaňsku a stavbě 

vahadlového zdvihacího mostu Sobieszewo 

před ústím řeky Visly do Baltského moře. 

Metrostavu se daří i v Bělorusku, kde v letech 

2011 až 2014 úspěšně realizuje výstavbu dvou 

logistických center Ščitomiriči a Kozloviči.

V souvislosti s expanzí do zahraničí dochází 

také k jednomu symbolickému milníku. V roce 

2013 uskuteční firma svou první zahraniční 

akvizici (pokud tedy nepočítáme Slovensko, 

které v Metrostavu vlastně nikdy nevnímali 

jako zahraničí). V konkurzu krachující firmy 

Alpine Group kupuje její dceřinou společnost 

BeMo Tunnelling GmbH, jež mimo jiné stála 

v 70. letech minulého století u vzniku NRTM, 

která je nejrozšířenější metodou pro konvenční 

tunelování. Touto akvizicí si Metrostav buduje 

jméno a lepší přístup na trh v prostředí 

německého a rakouského stavebnictví, přičemž 

v České republice se již v roce 2011 stává 

největší stavební společností. 

I ve složitém období let 2008–2016 se 

Metrostavu daří dokončovat významné 

projekty, které mají zásadní vliv na život 

obyvatel České republiky. Jen namátkou 

můžeme jmenovat třeba tunel Dobrovského 

20
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17. říjen
Slavnostně otevřeno 
společensko‑ 
‑obchodní centrum 
Galerie Šantovka 
v Olomouci.

20
13

12. listopad
První odstřel velmi tvrdé 
horniny na stavbě 7,9 km 
dlouhého automobilového 
tunelu Nordfjördur na 
Islandu. Tunel se stane 
nejdelším silničním tunelem 
ostrova.

srpen
Akvizice 
společnosti 
BeMo 
Tunnelling 
GmbH.

15. listopad
Slavnostně zahájena modernizace 
20,2 km dlouhého úseku železniční 
trati Rokycany–Plzeň (se dvěma 
4 150metrovými jednokolejnými 
tubusy raženými největším u nás 
použitým mechanizovaným 
komplexem firmy Herrenknecht 
o průměru 10 metrů).



4. duben
Oficiálně zahájen provoz 
v novém úseku trasy 
A pražského metra, která 
byla prodloužena o 6 km 
a čtyři nové stanice 
Bořislavka, Nádraží 
Veleslavín, Petřiny 
a Nemocnice Motol.

14. červenec
Metrostav vítězí ve sdružení 
s norskou společností 
Bertelsen/Garpestad a.s.s. 
v tendru na významnou 
strategickou zakázku na 
výstavbu více než 2 km 
dlouhého tunelu Joberg 
v Norsku.

19. září
Slavnostní otevření 
tunelového 
komplexu Blanka.

v Brně, obří obchodní středisko Galerie 

Šantovka v Olomouci, úsek dálnice D3 mezi 

Táborem a Veselím nad Lužnicí či nemocnici 

v Kladně. Významný je také průnik společnosti 

do segmentu energetických staveb v podobě 

výstavby nového bloku v areálu elektrárny 

Ledvice, po níž následuje úspěšné působení 

Metrostavu na dalších investičních akcích 

ČEZ a.s. v oblasti klasické energetiky, a to 

nejen jako dodavatel stavebních částí, 

ale postupně i jako dodavatel v oblasti 

technologií a v současnosti již kompletních 

EPC zakázek. Zvlášť pozoruhodná je 

v tomto ohledu demontáž tří kotlů v rámci 

rekonstrukce Prunéřova, kdy technici 

a inženýři z Metrostavu vymyslí (a následně si 

nechají patentovat pod číslem PV 2013–926) 

výjimečné technologické řešení. Díky 

nahrazení jeřábů metodou heavy lifting 

(svislá manipulace zavěšených břemen 

pomocí hydrauliky) dokážou demontovat 

tři staré (a následně nainstalovat tři nové) 

kotle o celkové váze 16 800 tun, aniž se musí 

rozebírat střecha kotelny.

V hlavním městě Praze Metrostav pracuje 

hned na dvou obřích zakázkách – tunelovém 

komplexu Blanka a na prodloužení linky 

metra A z Dejvic do Motola, přičemž obě 

stavby jdou do provozu v roce 2015. Součástí 

výstavby Blanky, nejdelšího městského 

tunelového komplexu v Evropě, se stane také 

25. březen
Sdružení firem 
Metrostav, Průmstav 
Praha a Imos Brno vítězí 
v mimořádně náročném 
výběrovém řízení na 
rekonstrukci Historické 
budovy Národního 
muzea v Praze na 
Václavském náměstí.

30. červen
Dokončení první etapy 
výstavby evropského 
výzkumného centra ELI 
Beamlines v Dolních 
Břežanech. Projekt, jehož 
hlavní technologickou 
částí jsou vysoce výkonné 
laserové systémy, by měl 
výrazně přispět k propojení 
české vědy se špičkovými 
zahraničními týmy.

4. srpen
Prorážka 860 metrů 
dlouhého 
automobilového 
tunelu Polana na 
Slovensku nedaleko 
hranic s Českou 
republikou, který 
bude součástí 
slovenské dálnice D3.

21. září
Polskému státnímu 
investorovi předána 
mimořádně náročná 
a prestižní zakázka 
realizovaná za plného 
provozu – 4,6 km 
dlouhý automobilový 
průtah Varšavou 
s mimoúrovňovými 
křižovatkami a několika 
rekonstruovanými 
a novými mosty.

20
15
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30. červenec
Metrostav proráží více 
než dvoukilometrový 
tunel Joberg na silnici 
Rv. 13 v norském okrsku 
Granvin.

5. září
Na Slovensku zahájena 
přestavba starého 
Prioru na moderní 
obchodní centrum 
v památkové zóně 
v centru Martina.

architektonicky výjimečný most v Troji s velmi 

plochou křivkou mostního oblouku, což je 

staticky velice náročná konstrukce. Odměnou 

za excelentní práci pak Metrostavu bude 

vyhlášení Trojského mostu nejlepší evropskou 

ocelovou mostní konstrukcí roku 2015, když 

v soutěži The European Steel Design Awards 

získá od Evropského sdružení ocelových 

konstrukcí ocenění Award of Excellence. 

Z technologického hlediska je pro firmu 

nesmírně důležitý projekt prodloužení linky 

metra A. Metrostav si jako první stavební 

společnost v České republice pořídí dva 

mechanizované razicí komplexy prestižní 

firmy Herrenknecht a vyzkouší si vysoce 

efektivní ražbu tunelovací metodou TBM 

(z anglického Tunnel Boring Machine), při níž 

dochází k minimalizaci poklesů na povrchu 

a za razicím štítem zůstává již definitivní 

obezdívka tunelu, což snižuje náklady. 

Kromě těchto dvou stěžejních zakázek však 

Metrostav v hlavním městě realizuje hned 

několik dalších pozoruhodných projektů. 

Za všechny zmiňme například rekonstrukci 

Historické budovy Národního muzea nebo 

stavby Národní technické knihovny v Dejvicích, 

obchodně‑administrativního centra Quadrio na 

Národní třídě a rezidence Eliška ve Vysočanech, 

toho času nejvyššího bytového domu v ČR.

29. březen
Kolaudace rezidence 
Sacre Coeur.

srpen
Metrostav podepisuje 
kontrakt na výstavbu 
dosud největší zahraniční 
zakázky – 21 km dlouhé 
dálnice u polského 
Gdaňsku.

září
Metrostav ve sdružení 
s místní firmou Keller 
špeciálne zakladanie 
dokončil na slovenském 
Hronu výstavbu malé 
vodní elektrárny 
Želiezovce.

20
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23. listopad
Podpis smlouvy na realizaci 
silničního obchvatu města 
Kongsbergu v Norsku se 
dvěma tunely, realizaci 
tunelů má ve sdružení tří 
firem na starosti Metrostav.

říjen
Metrostav dokončil 
rezidenci Garden 
Towers se 700 byty pro 
cca 2 000 lidí.

listopad
Metrostav začíná v Espoo 
u Helsinek s ražbou 
tunelů pro stanici metra 
Espoonlahti. Plocha 
výrubu dosáhne až 
360 m². O víc než 20 m² 
tak překoná dosud 
největší podzemní dílo 
Metrostavu – rozplet 
tunelu Mrázovka.

17. prosinec
Uvedení do provozu posledního 
úseku dálnice D8 z Prahy 
do Německa, na němž Metrostav 
vybudoval oba tunely Radejčín 
i Prackovice a tři mosty – 
estakádu Dobkovičky, Oparno 
a přes Uhelnou strouhu.

V kostce
Po roce 2008, kdy ve světě po krachu americké banky Lehman 

Brothers začíná finanční krize, dochází v České republice k útlumu 

stavebnictví. Metrostavu se první roky daří dobře díky výbornému 

zásobníku práce, přesto zvýší svou aktivitu směrem do zahraničí. 

Daří se mu získávat nové zakázky především ve Skandinávii, Polsku 

a Bělorusku, kupuje dceřinou společnost BeMo Tunnelling GmbH 

působící v Německu a Rakousku. V České republice společnost mimo 

jiné dokončuje tunelový komplex Blanka včetně prestižními cenami 

ověnčeného mostu v Troji nebo prodloužení trasy metra A z Dejvic 

do Motola, kde poprvé na našem území razí tunely metodou TBM. 

S tím, jak se Metrostav rozrůstá, vzniká začátkem roku 2009 Skupina 

Metrostav, jejímž úkolem je plánovat strategii a řídit a koordinovat 

všechny subjekty, v nichž má Metrostav majetkovou účast. Na 

postu prezidenta skupiny působí Ing. Jiří Bělohlav, viceprezidentem 

je Ing. Zdeněk Šinovský a novým generálním ředitelem akciové 

společnosti Metrostav se stává Ing. Pavel Pilát.
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Nové spojení – tunely pod Vítkovem, 
Praha 

Už od padesátých let minulého století 
se hledaly cesty, jak zlepšit spojení 
hlavního a Masarykova nádraží 
s železničními stanicemi v Libni, 
Vysočanech a Holešovicích. Námi 
provedená výstavba tunelů Nového 
spojení pod Vítkovem tento problém 
vyřešila. Oceněno titulem Stavba 
roku 2009.

2008
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AFI Palace v Pardubicích

Nákupní palác postavený v centru 
Pardubic na hliněné ploše vedle budovy 
Teska (bývalého Prioru) s více než stovkou 
obchodů a 3D kinem. Po zhruba pěti letech 
své existence stavba změnila majitele a nyní 
se jmenuje Atrium Palác Pardubice.

2008

Univerzitní centrum Zlín

Sídlí zde rektorát a knihovna Univerzity 
Tomáše Bati, která byla ve Zlíně zřízena 
na začátku nového tisíciletí. Budova má 
elipsovitý půdorys se zajímavě umístěnými 
prosklenými schodišti v obou hlavních 
vrcholech.

2008
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Kanalizační stoka Radlická, Praha 

Celá stoka je precizně vyzděná speciálními 
kanalizačními cihlami, které sice vypadají jako 
obyčejné cihly, ale jsou z kyselinovzdorného 
materiálu a mají speciálně upravený povrch, 
aby lépe odolávaly vlhkosti.

2008

Dálniční most Stara Sušica, Chorvatsko

Předpjaté železobetonové nosníky mostu 
na trase Rijeka–Záhřeb nacházejícího 
se poblíž vesnice Stara Sušica jsme 
vybetonovali na předpolí mostu 
a následně vysunuli nad údolí.

2008
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Prague Marina Holešovice, Praha

Na území bývalého brownfieldu přístavu 
Holešovice vznikly po dokončení 
výstavby protipovodňové ochrany 
v několika etapách bytové domy 
i administrativní budovy. Na projektu 
jsme působili jako generální dodavatel.

2008

Univerzitní budova Brno-Bohunice

Do areálu univerzitního kampusu Masarykovy 
univerzity v Brně-Bohunicích jsme přispěli 
stavbou budovy Integrovaných laboratoří 
biomedicínských technologií. Oceněna 
titulem Stavba roku 2011.

2010
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Developerský projekt Krutec, Praha

Bytové domy a rodinné domky stojí na 
hraně chráněného území Divoká Šárka. 
Z tohoto důvodu sem bylo možné umístit 
jen nízkou zástavbu a bylo nutné pracovat 
s maximálními ohledy na životní prostředí. 
Důraz na co největší ekologičnost staveb 
potvrzují i zelené střechy staveb, které jsou 
naším vlastním developerským projektem.

2008



OC Laugaricio, Trenčín, Slovensko

Obchodní centrum v lokalitě Belá v Trenčíně 
s parkovištěm a pasáží rozčleněnou vnitřními 
náměstími. Prosvětlení pasáže zabezpečují 
lomenicové střešní světlíky a světelné studně, 
které dodávají stavbě osobitou atmosféru.

2009



228 / 229 2008—2016

Most Sedlec, Ústecký kraj

Během ukládky ocelových nosníků mostu 
nad železnicí musel být přerušen provoz 
na trati. Na snímku vidíme nosníky již 
uložené na hotových železobetonových 
pilířích a přípravu bednění pro spřaženou 
železobetonovou desku mostovky.

2008



Dálniční tunel Klimkovice

Jediný tunel na dálnici D1 se razil Novou 
rakouskou tunelovací metodou a skládá se 
ze dvou dvouproudých tubusů a středové 
spojky. Tunel byl postaven z důvodu ochrany 
životního prostředí a kvůli minimalizaci vlivu 
stavby dálnice D1 na město Klimkovice. 
Oceněno titulem Česká dopravní stavba 
roku 2008.

2008
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Odhalení sochy Karla Hašlera, Staré 
zámecké schody, Praha

Jako jedna z mála stavebních firem v ČR 
máme techniku umožňující instalovat 
sochy i na tak komplikovaná místa, jako 
jsou Staré zámecké schody vedoucí 
z Klárova na Pražský hrad.

2009

Tereziánský ústav šlechtičen, Praha

Historický objekt Rožmberského paláce 
na Hradčanech byl v roce 1918 vyvlastněn 
a naposledy v něm sídlila bezpečnostní 
služba Pražského hradu. Poničený palác bylo 
potřeba kompletně zrekonstruovat. V kapli 
zrenovovaného ústavu byly v roce 2018 
vystaveny korunovační klenoty.

2008
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Most generála Chábery, Litoměřice

Komorový most z předpjatého betonu 
postavený na železobetonových pilířích 
ve tvaru Y. Je pojmenován po válečném 
hrdinovi, stíhacím pilotovi Františku 
Cháberovi, a byl záměrně vyprojektován tak, 
aby umožnil bezpečný průjezd všech vozidel 
i za velkých povodní.

2009



Elektrárna Ledvice

V areálu elektrárny ležícím na úpatí 
východní části Krušných hor, mezi 
lázeňskými městy Teplice a Bílina, jsme 
vybudovali kotelnu a přilehlé komunikační 
věže. Součástí zakázky byly také nové 
administrativní budovy.

2013
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Národní technická knihovna

Podle odborníků na architekturu jedna 
z nejpovedenějších budov, jaké se v Praze 
v posledních desetiletích postavily. 
Zvenčí zaujme například dvojitou fasádou 
s předsazeným opláštěním z tvrzeného skla, 
vevnitř zase využitím pohledového betonu 
s reliéfy. Oceněna titulem Vynikající betonová 
konstrukce 2009 (uděluje ČBS).

2009
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Fakulta architektury, Praha

Do komplexu budov ČVUT v pražských 
Dejvicích jsme přispěli budovou Fakulty 
architektury. Stavba zaujme výraznou 
červenou fasádou a v interiéru pak vnitřními 
atrii i pohledovými betony, které není 
pro stavbaře jednoduché udělat tak, aby 
vypadaly opravdu dobře.

2010
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Nádrže Loukov

Pro společnost Čepro jsme u Loukova na 
Kroměřížsku vybudovali čtyři obří podzemní 
nádrže na pohonné hmoty. Železobetonové 
konstrukce, v nichž se skladuje palivo pro 
státní rezervu, byly po ukončení prací zvenku 
kompletně zasypány, takže na místě zůstal 
jen travnatý kopec. Oceněno tituly Stavba 
roku 2012 a Vynikající betonová konstrukce 
2011 (uděluje ČBS).

2009
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Tunel metra, Finsko

Traťový úsek metra Karhusaari mezi městy 
Helsinky a Espoo byl ražen žulovým skalním 
masivem tradiční skandinávskou metodou 
Drill & Blast. Ve východní části díla byly ražby 
vedeny z části pod mořem, na západě pak 
v těsné blízkosti centrály výrobce mobilních 
telefonů Nokia.

2013

Výrobní hala Becherovky, Karlovy Vary

Díky nové hale mohla společnost Jan 
Becher přesunout výrobu svého slavného 
likéru z historických objektů v centru 
města do okrajové části Bohatice, která má 
výborné dopravní napojení na dálnici D6 
a mezinárodní silnici E442.

2010
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Rekonstrukce stadionu Sparty, Praha

Na sparťanský stadion jsme se vrátili hned 
několikrát. Zatím poslední úpravy probíhaly 
na hlavní tribuně. V pozadí je na fotografii 
vidět rozestavěná konstrukce garáží nad 
tunelem Blanka.

2009

Residence Garden Towers, Praha

Pět osmnáctipodlažních věží s celkem 
629 byty, 71 nebytovou jednotkou 
a 3 komerčními prostory představuje vůbec 
největší bytový komplex v ČR a také největší 
souvisle (nikoliv na etapy) postavený bytový 
areál v našich končinách.

2016
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Heliport v nemocnici Motol, Praha

V rámci modernizace dětského pavilonu 
motolské nemocnice jsme na jeho střeše 
vybudovali heliport. Vrtulník záchranářů 
už tedy nemusí s pacientem přistávat na 
louce na Vypichu a pacienti se dostanou na 
operační sál za 50 sekund.

2011



Elektrárna Počerady

V areálu počeradské elektrárny jsme jako 
generální dodavatel stavební části měli 
na starosti výstavbu paroplynového cyklu 
o výkonu 880 MW. Šlo o první paroplynovou 
elektrárnu provozovanou společností ČEZ.

2011
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Pomník Jaroslava Haška, Praha

Docela často spolupracujeme se sochaři 
a výtvarníky při umísťování jejich děl do 
veřejného prostoru. Sochař Karel Nepraš 
už se bohužel dokončení a instalace své 
recesistické jezdecké sochy Jaroslava Haška 
na Prokopově náměstí nedožil. Ve spolupráci 
s námi jej zastoupila jeho dcera.

2011

Galerie Šantovka, Olomouc

Námi postavené obchodně-společenské 
centrum v nové olomoucké čtvrti 
Šantovka získalo titul Stavba roku 2014, 
stejně jako prestižní ocenění za nejlepší 
stavbu v kategorii Best Shopping Centre 
Development vyhlašované odborným 
časopisem CIJ Journal. 

2013
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Technická univerzita Liberec

Budova Ústavu pro nanomateriály, pokročilé 
technologie a inovace byla vůbec největší 
investicí v historii Technické univerzity 
Liberec. Museli jsme nejdříve provést 
demolici dvou stávajících objektů a teprve 
poté jsme se mohli pustit do výstavby 
laboratorní budovy s pěti nadzemními 
a dvěma podzemními podlažími.

2012



KV Arena, Karlovy Vary

Sportovně-kulturní a kongresové centrum ve 
velké hale umožní sledovat hokejové zápasy 
až 5 874 sedícím divákům. Multifunkční řešení 
dovoluje pořádání různorodých akcí.

2009
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Malá vodní elektrárna Roudnice nad Labem

Bezobslužná vodní elektrárna se čtyřmi 
turbínami o celkovém výkonu 4,5 tisíce 
kilowattů. Spolu s elektrárnou v Roudnici 
vznikla na Labi i slalomová dráha pro 
kanoisty a rybí přechod.

2013



Přístav Hluboká nad Vltavou

Součástí Vltavské vodní cesty se stal přístav 
v Hluboké nad Vltavou. S kapacitou pro 
72 menších lodí a dva parníky je největším 
tuzemským přístavem pro rekreační lodě. 
Oceněno titulem Dopravní stavba roku 2012.

2015
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Obytný soubor Kajetánka, Praha

Rezidenční projekt nabízí byty ve čtyřech 
nových a jednom rekonstruovaném objektu. 
Součástí prací byla i rekonstrukce historické 
vily, oranžerie a zahradního domku, dále také 
úprava parku, rybníka a komunikací.

2014



Alfarezidence – Rezidenční park Na Vackově, Praha

Náš vlastní developerský projekt umístěný do 
atraktivní lokality pražského Žižkova se stavěl 
v několika etapách, přičemž Alfarezidence byla 
první z nich. Zahrnuje jak byty, tak komerční 
prostory pro občanskou vybavenost.

2015
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Exkurze studentů na stavbě tunelového 
komplexu Blanka, Praha

Naše práce na Blance pochopitelně zajímaly 
nejen obyvatele hlavního města, ale také 
studenty stavebních fakult. Je docela 
pravděpodobné, že někteří z nich po 
ukončení školy budou mít chuť nastoupit 
právě k nám.

2011

Staveniště Blanky s již proraženými tunely

Souhrnným názvem Blanka označujeme 
trojici na sebe navazujících tunelů 
(Brusnický, Dejvický a Bubenečský) 
o celkové délce 5,5 km. Před dokončením je 
odbočovací štola Bubenečského tunelu do 
centrální strojovny větrání.

2012
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Budoucí centrální strojovna 
větrání tunelu Blanka, Praha

Největší prostor komplexu 
tunelů patří centrální strojovně 
větrání. V této fázi stavby je 
ještě vidět bednicí formu pro 
betonáž definitivní obezdívky.

2012
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Vjezdový portál Bubenečského tunelu

z trojské strany, Praha

Společně se Strahovským tunelem, tunelem 
Mrázovka a Zlíchovským tunelem tvoří 
Blanka téměř 9 km dlouhý úsek, který je 
součástí severozápadní části vnitřního 
městského okruhu.

2015



Definitivní podoba tunelu Blanka, Praha

Dokončený tunel v části s výjezdovou 
rampou na povrch před spuštěním do 
provozu. Oceněno titulem Česká dopravní 
stavba roku 2015 a Stavba roku 2016.

2014
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Rezidence Sacre Coeur II, Praha

Šestipodlažní bytový objekt s 96 bytovými 
jednotkami o půdorysu podkovy, postavený 
na ocelových mostech o hmotnosti bezmála 
4 000 tun, které na šířku překlenují 
Strahovský tunel. Svojí konstrukcí je to 
ojedinělý bytový komplex v celé ČR.

2016



Dálnice D8

Na budování dálnice D8 vedoucí od 
severního okraje Prahy až k hranici 
s Německem jsme se podíleli hned 
na několika různých etapách, během nichž 
jsme stavěli nejrůznější mosty, silnice i tunely.

2012
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Zakázky pro společnost Škoda Auto, Servisní 
a školicí centrum, Kosmonosy

V segmentu průmyslových staveb jsme 
realizovali hned několik zakázek i pro 
největšího českého výrobce aut, společnost 
Škoda Auto. V poslední době to byla 
například montážní hala s výrobní linkou 
v Mladé Boleslavi nebo Servisní centrum 
v Kosmonosích.

2012

Fakulta chemicko-technologická

Univerzity Pardubice

Škola se postupně rozšiřovala a bylo jen 
otázkou času, kdy získá nové prostory. 
O ně jsme se zasloužili tím, že jsme postavili 
vysokoškolský areál, který byl oceněn hlavní 
cenou Grand Prix architektů 2009.

2008
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Elektrárna Prunéřov

Díky invenci našich techniků a dělníků a jejich 
později patentovanému řešení nebylo nutné 
v severočeské Elektrárně Prunéřov kvůli 
výměně kotlů demontovat střechu kotelny.

2013
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Železniční most Děčín

Výměna příhradové části železničního 
mostu přes Labe a Ploučnici. Most pochází 
z druhé poloviny devatenáctého století a je 
smíšeného typu. Úseky nad oběma řekami tvoří 
příhradové ocelové konstrukce na kamenných 
pilířích, zbytek pak kamenné obloukové 
klenby. Oceněno tituly Česká dopravní stavba 
roku 2013 a Mostní dílo roku 2014.

2013



Staveniště Královopolského tunelu, Brno

Částečně ražený a částečně hloubený tunel 
navazující na přivaděč od Prahy. Propojil 
brněnské městské části Královo Pole 
a Žabovřesky s již dříve existujícími částmi 
Velkého městského okruhu Brno a dalšími 
dvěma tunely, Pisáreckým a Husovickým. 
Oceněno tituly Stavba roku 2013 a Česká 
dopravní stavba roku 2012.

2013
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Kongresové centrum Zlín

Polyfunkční budova byla postavena podle 
návrhu zlínské rodačky Evy Jiřičné ve 
třech etapách. Dominantními prvky jsou 
zde sklo a železobeton, pro lepší zvukovou 
a tepelnou izolaci má kongresové centrum 
dvojvrstvou fasádu. V hlavní části objektu 
se nachází víceúčelový sál pro více než 
850 sedících diváků.

2010

Multifunkční komplex Quadrio, Praha

Obchodně-administrativní a bytový komplex 
ve Spálené ulici se nachází nad stanicí metra 
Národní třída. Souběžně s jeho výstavbou 
byl proto demolován původní povrchový 
vestibul metra a vznikl nový, který je zasazen 
do prvního podzemního podlaží Quadria.

2015
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Malá vodní elektrárna Želiezovce, Slovensko

Vodní dílo na slovenské řece Hron 
funguje jako víceúčelová stavba, která 
plní vodohospodářskou, energetickou, 
environmentální a sociální funkci. Během 
stavebních prací bylo nutné odklonit koryto 
Hronu, které se po dokončení stavby 
vracelo zpět.

2016

Aqualand Moravia, Pasohlávky

V jihomoravských Pasohlávkách jsme 
postavili moderní aquapark s otevřenou 
venkovní částí, termálními bazény, saunami, 
parními kabinami, kryokomorou a dalším 
wellness zázemím.

2015
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Nástupiště na hlavním nádraží, Praha

V rámci rekonstrukce byl na nástupiště 
pražského hlavního nádraží instalován 
pomník siru Nicholasi Wintonovi, který v roce 
1939 zachránil před nacisty téměř sedm 
stovek převážně židovských dětí.

2015

Dvorana Fantovy budovy, hlavní nádraží, Praha

Na hlavním nádraží jsme za dobu své 
existence provedli celou řadu staveb 
a rekonstrukcí. V novém tisíciletí to byla 
mimo jiné i povedená rekonstrukce 
dvorany historické Fantovy budovy, která 
dříve fungovala jako vstupní část nádraží 
s prodejem jízdenek.

2015
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Most Chelmek, Polsko

Naší první polskou zakázkou byl silniční 
most přes řeku Przemsu. Most o jednom poli 
s rozpětím 60 metrů (směrově rozdělená 
komunikace je vedena po obou stranách 
oblouku) nahradil ten stávající o 4 polích, 
který byl v nevyhovujícím technickém stavu.

2016



Dálniční průtah S8, Varšava, Polsko

Úspěšně postavený dálniční průtah polským 
hlavním městem Varšava byl dalším počinem, 
který nás úspěšně etabloval na polském 
stavebním trhu. Zajistil firmě reputaci nejen 
u investora, ale i u vedení města. Na snímku jsou 
rozsáhlé protihlukové tunely. Oceněno titulem 
Stavba roku 2016 a dalšími cenami v Polsku. 

2015
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Převzetí TBM štítu od výrobce,  
Schwanau, Německo

Pro ražbu železničních tunelů Ejpovice 
v Plzeňském kraji byl použit nový 
mechanizovaný štít firmy Herrenknecht. 
Tunely byly raženy moderní metodou TBM 
(Tunnel Boring Machine). 

2014

Ejpovický tunel, železniční trať Praha–Plzeň

Tento tunel byl nejrozsáhlejším pilotním 
projektem BIM (Building Information 
Management) v oblasti podzemních 
a železničních staveb v ČR zpracovaným 
našimi specialisty. Oceněno titulem Česká 
dopravní stavba roku 2018.

2014
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Laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech

Na místě bývalého zemědělského družstva vyrostlo 
laserové centrum pro Fyzikální ústav Akademie 
věd. Jedná se o špičkové vědecké pracoviště s toho 
času nejintenzivnějším laserovým systémem na 
světě. Pro přípravu stavby byla poprvé v Metrostavu 
použita technologie BIM. Oceněno titulem Vynikající 
betonová konstrukce 2016 (uděluje ČBS).

2015



Výrobní hala Bratislava, Slovensko

Pro bratislavský závod Volkswagen Slovakia 
jsme postavili novou výrobní halu. Tento 
závod je unikátní tím, že se tu jako v jediném 
automobilovém závodě na světě vyrábějí na 
jednom místě vozy pěti značek (Volkswagen, 
Audi, Porsche, Škoda, SEAT).

2016
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Prorážka tunelů trasy metra V.A technologií TBM

Unikátní společná prorážka souběžných tunelů 
dvěma štíty značky Herrenknecht – Adélou 
a Tondou – v jednom okamžiku byla výjimečnou 
událostí. Osobně se jí zúčastnil dokonce 
i majitel firmy, která tyto štíty vyrábí, pan Martin 
Herrenknecht. Ten ocenil naši profesionalitu 
a kvalitu odvedené práce.

2012



Nástupiště stanice Petřiny na trase V.A  
do stanice Dejvická

Ražená stanice Petřiny se nachází 36,7 metru 
pod úrovní terénu a má jeden povrchový 
vestibul situovaný před křižovatku s ulicí 
Na Petřinách. Nástupiště této stanice má 
netradiční stanoviště pro dozorčí s kruhovým 
oknem přezdívané ponorka. Celá trasa byla 
oceněna tituly Česká dopravní stavba 2015 
a Vynikající betonová konstrukce 2016 
(uděluje ČBS).

2013
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Trojský most, Praha

Obloukový most s dolní mostovkou 
přes řeku Vltavu získal od Evropského 
sdružení ocelových konstrukcí cenu 
Award of Excellence v kategorii mosty 
(plus European Award for Steelstructures 
a European Award for Outstanding Steel 
Construction 2016). Slovy komise, jež mu 
tuto cenu udělila, je Trojský most jako 
sochařské dílo a je to krásný doplněk 
města Prahy. Oceněno rovněž českým 
titulem Mostní dílo roku 2014.

2015
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Lávka přes Labe v Čelákovicích

Postavení lávky umožnilo nahradit nevyhovující přechod 
řeky přes zdymadlo. Je to první nosná konstrukce v České 
republice, kde byl použit UHPC – ultravysokopevnostní 
beton. Letmou montáží se spojovaly segmenty o délce 
11 metrů. Hlavní ze tří polí lávky má rozpětí 156 metrů. Lávka 
v zahraničí získala prestižní cenu Excellence in Concrete 
Construction Award 2015 (uděluje ACI), čestné uznání 
v soutěži European Concrete Award 2016 (uděluje ECSN) 
a zvláštní uznání v soutěži Outstanding Concrete Structure 
Award 2018 (uděluje fib). V ČR pak bylo toto dílo oceněno 
tituly Vynikající betonová konstrukce 2016 (uděluje ČBS), 
Mostní dílo roku 2015 (uděluje Ministerstvo dopravy ČR) 
a Česká dopravní stavba roku 2014.

2014
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Krkonošské centrum environmentálního 
vzdělávání, Vrchlabí

Postavený objekt je hybridem domu 
a krkonošské krajiny. Ukrývá místnosti pro 
vzdělávací aktivity určené veřejnosti. Stavba 
je nízkoenergetická. Za své kvality získala 
cenu Architecture Week a International 
Piranesi Award 2014.

2014



Rozestavěný most Oparno na D8

Při stavbě mostu přes Oparenské údolí byl 
zvolen postup, díky němuž nemusel být 
do chráněného území umístěn ani jeden 
stavební stroj. Most totiž vznikal letmou 
betonáží a postupným zavěšováním na nosná 
lana, a nebylo tudíž potřeba dělat podpěrné 
konstrukce.

2011
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Dálniční most Oparno na D8

Z leteckého pohledu na již dokončený 
dálniční most přes Oparenské údolí je 
jasně patrné, že i takto náročnou výstavbu 
v chráněném území jsme dokázali realizovat, 
aniž se jakkoliv dotkla okolní krajiny a měla 
vliv na tamní životní prostředí. Oceněno 
titulem Vynikající betonová konstrukce 2011 
(uděluje ČBS), čestným uznáním v soutěži 
European Concrete Award 2012 (uděluje 
ECSN) a tituly Mostní dílo roku 2016 a Česká 
dopravní stavba 2016. 

2015

Portálová část tunelu Prackovice  
na dálnici D8

Dálniční tunel o dvou samostatných 
tubusech prostupuje masiv hřebene 
kopce Debus nad obcí Prackovice 
a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad 
údolím Uhelné strouhy. Razilo se Novou 
rakouskou tunelovací metodou.

2015
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Most přes rybník Koberný, jižní Čechy

Tento most jsme vybudovali jako součást 
výstavby dálnice D3 v úseku Tábor–Soběslav. 
V oblasti mezi obcemi Planá nad Lužnicí 
a Košice totiž trasa dálnice vede přes chovný 
rybník Koberný.

2011



Tunel Veitastrond, Norsko

Byl naším pilotním projektem na norském 
stavebním trhu. Slouží jako součást 
protilavinového zabezpečení lokální 
komunikace Fv.337, která je zároveň jedinou 
přístupovou cestou do obce Veitastrond. 
Ta byla v zimním období vlivem lavinového 
nebezpečí často uzavírána a místní tak byli 
odříznuti od okolního světa.

2016
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Rekonstrukce a rozšíření dálnice D1

Podílíme se i na rekonstrukci a rozšíření 
nejvyužívanější dálnice v ČR spojující dvě 
největší města Prahu a Brno. Prakticky jde 
o výstavbu nové dálnice s kompletně novou 
betonovou vozovkou.

2016



Demolice mostů na D1

Z důvodu rozšíření dálnice by některé 
podpěry původních mostů zasahovaly do 
jízdního profilu dálnice. Proto je nutné staré 
mosty odstranit a na jejich místě postavit 
nové s odpovídajícími obvodovými opěrami.

2016



8



8
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2017— 2020
JE NA ČEM STAVĚT

16. únor
Získali jsme v Polsku 
cenu Stavba 
roku „Diamenty 
Infrastruktury 
i Budownictwa“ za 
rekonstrukci mostu 
Grota-Rowieckego na 
průtahu Varšavou. 

20. květen
U plavební komory 
Hněvkovice proběhlo 
slavnostní otevření 
vltavské vodní cesty.

12. červen
Zprovozněn úsek 
slovenské dálnice D3 
Svrčinovec–Skalité 
s tunelem Polana. 

3. říjen
Ukončena rekonstrukce 
zastřešení haly 
železniční stanice Praha 
hlavní nádraží o ploše 
22 856 m². Šlo o první 
komplexní opravu 
zastřešení zhotoveného 
v roce 1906.

20
17

22. březen
Dokončili jsme komplexní 
obnovu Elektrárny Prunéřov II. 
Byly přestavěny téměř všechny 
objekty v rozlehlém areálu 
a provedeny potřebné stavební 
úpravy pro montáž nového 
technologického vybavení.

Období útlumu českého stavebnictví trvalo 

zhruba do konce roku 2016 a pro Metrostav 

v tom posledním roce znamenalo oproti 

letům růstu na konci první dekády nového 

tisíciletí pokles výkonu o téměř čtvrtinu 

a značný úbytek objemu nasmlouvaných 

zakázek v zásobníku práce. V té době zrovna 

dobíhaly zakázky vysoutěžené v začátku nebo 

v průběhu finanční krize, kdy museli jít stavbaři 

s cenami až na hranici rentability. Realizované 

stavby tak končí s horšími hospodářskými 

výsledky než dříve.

Pro firmu to nebyly lehké časy, ale hodně jí 

pomohlo, že se v té době ještě více prosadila 

na zahraničních trzích, kde posledních deset let 

kontinuálně roste. Obrat ze staveb provedených 

v cizině (bez Slovenska) nyní představuje asi 

30 % konsolidovaného obratu celé Skupiny, 

přičemž ambicí Skupiny Metrostav do budoucna 

je, aby se stala významným hráčem nejen doma, 

ale i v rámci celé Evropy.

V roce 2017 se po letech recese stavebnictví 

v České republice i v zahraničí konečně 

nadechuje k lepším výkonům a zlepšuje se 

podnikatelské prostředí v oboru. Metrostav 

se vrací k předkrizovým objemům zakázek 

a v následujících třech letech realizuje 

pozoruhodné projekty. Za všechny lze zmínit 

třeba montáž obřích dvoukřídlých vrat pro 

vodní dílo Gabčíkovo na Slovensku, most 

na tzv. lososí cestě přes norský fjord Astfjord 

založený unikátní technologií přímo na mořském 

dně či povedenou rekonstrukci Historické 

budovy Národního muzea v Praze.



11. listopad
Na Islandu uveden do 
provozu 7 908 metrů 
dlouhý silniční tunel 
Nordfjördur. Jde o nejdelší 
tunel postavený dosud 
Metrostavem a také nejdelší 
tunel na Islandu.

prosinec
Pracovníci dceřiné 
společnosti Metrostav 
Ankara Inşaat prorazili 
v Istanbulu první tunel 
spojující budoucí 
depo metra se stanicí 
Tekstilkent.

29. květen
Dokončena ražba 
stanice metra 
Espoonlahti a traťových 
tunelů ve Finsku. Zde 
jsme vyrazili stanici 
se zatím největším 
profilem v historii 
Metrostavu.

15. červen
Předán do užívání 
dvoukilometrový tunel Joberg, 
který se nachází nedaleko 
Bergenu v Norsku. Komplikovaný 
tunel na silnici Rv. 13 v okrsku 
Granvin jsme vyrazili ve sdružení 
s partnerem Bertelsen 
& Garpestad.

20
18

V úspěšném období let 2017–2020 firma 

rozšiřuje portfolio zakázek a doplňuje 

a přeskupuje své kapacity. Na Slovensku 

Skupina v roce 2019 zkoncentruje výrobní 

kapacity pro silniční stavitelství pod firmu 

Metrostav DS, pro realizaci staveb v podzemí 

na skandinávském trhu zase vzniká dceřiná 

společnost Metrostav Norge. O rok později 

pak jsou ještě kapacity pro český trh 

dopravních staveb vyčleněny do firmy 

Metrostav Infrastructure a Skupina Metrostav 

se soustřeďuje na podporu rozvoje výrobních 

dceřiných společností.

Tato kniha se prozatím věnovala především 

důležitým zakázkám, strategickým 

rozhodnutím a stěžejním organizačním 

změnám ve firmě. V poslední kapitole se 

však pokusíme pojmenovat ještě několik 

charakteristických rysů, které mají také zásluhu 

na tom, že Metrostav funguje a prosperuje 

i po padesáti letech.

V jakémkoliv oboru podnikání závisí úspěch 

firmy v první řadě na těch, kteří v ní pracují. 

Metrostav dává v manažerských funkcích šanci 

vlastním schopným lidem, kteří se osvědčili 

na svých dosavadních pozicích. Manažeři 

díky tomu dobře rozumí vnitřnímu fungování 

společnosti, v níž prošli různé posty, a znají 

z vlastní zkušenosti problémy, které v průběhu 

staveb vznikají. Lépe tak chápou starosti 

a potřeby svých kolegů. Pro mladé absolventy 

vysokých škol zase podobný způsob výběru 

představuje silnou motivaci, protože před sebou 

vidí potenciál dalšího kariérního růstu.
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18. říjen
Společný česko-polský tým 
připravil nedaleko Gdaňsku 
do provozu rychlostní silnici 
včetně jednoho uzlu u Cedry 
Małe. Součástí velkého projektu 
je přes 20 km silnice a 30 km 
souvisejících komunikací 
včetně 16 mostů.

Firma se snaží své zaměstnance průběžně 

vzdělávat a rozvíjet. Děje se to jednak 

formou kurzů a seminářů ve skupinovém 

centru vzdělávání, jednak prací na náročných 

zakázkách. Technici a dělníci Metrostavu si 

například jako první v Česku mohli vyzkoušet 

ražbu metodami TBM a Drill & Blast, vysouvání 

tubusů metra na dno Vltavy či práci s jinými 

špičkovými technologiemi, k nimž by se 

jinak patrně nedostali. Nejspíše i proto je 

Metrostav firma, z níž v daném oboru nejméně 

odcházejí lidé pracovat jinam. Mnozí ze 

zaměstnanců spojili se společností celý svůj 

profesní život, další značná část pak většinu 

své pracovní kariéry. Díky Senior klubu, což 

je v rámci České republiky jedinečný projekt 

sdružující aktuálně více než 250 členů, mohou 

navíc tito lidé zůstat s firmou v kontaktu 

i po odchodu do penze. Klub pro ně organizuje 

kulturní a společenské akce a prostřednictvím 

firemních novin je informuje o dění v celé 

Skupině.

Za padesát let své existence se Metrostav 

z úzce specializované firmy vyvinul v robustní 

stavební koncern pokrývající prakticky všechny 

hlavní činnosti a segmenty, které ke stavebnictví 

patří. Jednotlivé společnosti fungují 

na principu spolupráce a autonomie. Přestože 

se jednotliví členové Skupiny řídí vnitřními 

pravidly a společným etickým kodexem, 

mají zároveň možnost samostatného růstu 

a decentralizovaného rozhodování. Flexibilita 

a podpůrné zázemí koncernu jim umožňuje 

maximálně těžit ze svých silných stránek a nic 

jim nebrání stát se ve své části stavebního trhu 

16. listopad
Slavnostní uvedení 
tunelu Ejpovice do 
provozu. S délkou 4,1 km 
je nejdelším tunelem 
na české železnici.

20
19

1. červenec
Prezident Skupiny Metrostav 
Ing. Jiří Bělohlav ukončil na vlastní 
žádost po 46 letech pracovní poměr 
v Metrostav a.s. Představenstvo 
společnosti ustanovilo k 1. červenci 
prezidentem Skupiny MTS 
Ing. Františka Kočího.

20. červen
Poklepem na základní 
kámen začala 
modernizace plavebních 
komor vodního díla 
Gabčíkovo na Slovensku.

říjen
Ve sdružení jsme 
zrekonstruovali 
a zpřístupnili veřejnosti 
ke 100. výročí založení 
republiky Historickou 
budovu Národního 
muzea.



silnými a respektovanými hráči. Čas prokázal, 

že takový přístup funguje. Většina společností 

Skupiny totiž znásobila svou hodnotu a vlastní 

kapitál a téměř žádná z nich se nedostala 

do významnějších hospodářských potíží. 

Metrostav ani jeho Skupina nikdy neskončily ve 

finanční ztrátě.

Své padesáté narozeniny oslaví Metrostav 

jako firma s pevně danými hodnotami, 

promyšleným systémem řízení a především 

se špičkovými pracovníky schopnými poradit 

si i v těch nejkomplikovanějších situacích 

a dobách. Bohužel jedna taková je nejspíše 

kvůli následkům opatření proti celosvětové 

koronavirové pandemii právě před námi. Vstup 

do dalšího půlstoletí existence společnosti 

nebude jednoduchý.

V kostce
V roce 2017 se konečně situace ve stavebnictví 

začíná obracet k lepšímu a následující roky 2018 

a 2019 jsou pro Metrostav z hlediska hospodářských 

výsledků vůbec nejlepší za celou dobu jeho 

působení na trhu. Další roky už však pravděpodobně 

bohužel tak dobrá čísla neslibují. Ekonomický 

úspěch Metrostavu i Skupiny je ohrožen opatřeními 

proti šíření koronaviru, jejichž dopad na světovou 

ekonomiku je zatím těžko odhadnutelný. Metrostav 

už ale několik krizí ve stavebnictví zažil a vždy z nich 

vyšel silnější. Věřme, že tomu tak bude i tentokrát.

30. červen
Pozici generálního 
ředitele opouští 
Ing. Pavel Pilát.

25. října
Islandský ministr 
dopravy slavnostně 
otevřel námi 
dokončený tunel 
Dyrafjardargong.

20
20

20
21

1. leden
Padesáté 
výročí založení 
společnosti.

1. červenec
Novým generálním 
ředitelem společnosti 
Metrostav a.s. se stal 
Ing. Jaroslav Heran. 

25. června
Hospodaření za rok 2019, 
kdy Skupina Metrostav 
dosáhla rekordního výkonu 
42 mld. Kč, schválila valná 
hromada společnosti. Dále byla 
mj. schválena účetní závěrka 
a zvoleni členové výkonných 
orgánů společnosti.



300 / 301 2017—2020

Silnice Červenohorským sedlem, Jeseníky

Modernizace hlavní silnice do Polska 
vedoucí chráněnou krajinnou oblastí 
probíhala v obtížných klimatických 
podmínkách. Přes zimu musely být práce 
z technologických důvodů přerušeny. 
Oceněno v soutěži Česká dopravní 
stavba 2017.

2017



Hloubená část východního portálu  
tunelu Nordfjördur, Island

Po dokončení se slavnostního otevření tunelu 
zúčastnila většina místních obyvatel, tedy 
zhruba 1 500 lidí, český velvyslanec a řada 
islandských politiků. Prvním projíždějícím 
řidičem byl stočtyřletý místní farmář, který si 
pro tuto příležitost pořídil nové auto.

2017
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King’s Casino, Rozvadov

Jako generální dodavatel jsme se podíleli na 
rozšíření největšího poker roomu v Evropě. 
Hráčům je nyní k dispozici pětihvězdičkový 
hotel, masáže, wellness, rozšířené kasino 
a prostory s občerstvením.

2017



Zastřešení nástupišť hlavního nádraží, Praha

První zakázkou, kterou jsme na hlavním 
nádraží dělali, byla v sedmdesátých 
letech minulého století rekonstrukce 
středového nástupiště. Tou zatím poslední je 
rekonstrukce zastřešení nástupišť. Oceněno 
titulem Česká dopravní stavba 2017.

2017
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Tunel Joberg, Norsko

Tunel byl ražen ve skalním masivu 
hory Joberget a kvůli komplikovaným 
geologickým podmínkám jsme museli 
kombinovat dvě různé ražby. Nejdelší část 
byla ražena ve skalnatém masivu metodou 
Drill & Blast, na úsek v morénových 
sedimentech bylo potřeba nasadit metodu 
NRTM a po jeho zdolání se pokračovalo 
v ražbě Drill & Blast.

2018



Vodní dílo Nisa, Polsko

Zajímavým zahraničním trhem, na který 
se nám podařilo úspěšně proniknout, je 
i sousední Polsko. Nedaleko státní hranice 
s ČR tady firma na řece Nise vybudovala 
rozsáhlá protipovodňová opatření.

2017
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Čistírna odpadních vod, Brest, Bělorusko

Jeden z projektů, které Metrostav realizoval 
v Bělorusku. Kromě čistírny odpadních 
vod v Brestu stavěl Metrostav s exportním 
financováním z ČR ještě dvě logistická 
centra – Ščitomiriči u Minsku a Kozloviči 
u Brestu.

2017

Staveniště budoucího depa metra, Istanbul, Turecko

Pro výstavbu depa na lince istanbulského 
metra Mahmutbey–Kabataş bylo nutné zajistit 
a vyhloubit v bývalém vojenském prostoru 
stavební jámu o objemu více než milion metrů 
krychlových zeminy.

2019
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Most Sobieszewo, Polsko

Pohled na námi postavený 
zdvihací most Sobieszewo 
přes Mrtvou Vislu. Můžeme se 
tak jako jedna z mála českých 
stavebních společností (ne-li 
přímo jediná) ve svém portfoliu 
pochlubit realizací vahadlového 
mostu. Oceněno titulem 
Stavba roku 2017 a polskou 
cenou Diamenty Infrastruktury 
i Budownictwa 2018, Metrostav 
za toto dílo získal také titul 
Budowlana firma 2017.

2019
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Most přes Vislu na dálnici S7, Polsko

Stavba dvojice nových dálničních mostů 
a oprava původního mostu byly součástí 
21 km dlouhého dálničního úseku, který 
jsme v Polsku vyprojektovali a postavili. 
Podstatnou část dálničního úseku bylo 
přitom nutné kvůli podmáčenému terénu 
založit na pilotech.

2020



Pražský Semmering

Rekonstrukce hlubočepských viaduktů 
na trati mezi Smíchovským nádražím 
a Zličínem, přezdívaných podle slavné alpské 
horské dráhy Pražský Semmering, výrazně 
prodloužila životnost obou památkově 
chráněných mostů.

2018
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Závod Nexen Tire, Ústecký kraj

Na Žatecku jsme dělali přípravu území 
i samotnou stavbu závodu společnosti 
Nexen Tire na výrobu pneumatik. Šlo o první 
továrnu v lokalitě průmyslové zóny Triangle.

2018



Obchodní centrum IGY, České Budějovice

Rekonstrukce a dostavba obchodního 
centra, které vzniklo v předchozím desetiletí 
propojením a přestavbou několika budov.

2018
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Palmovka Open Park, Praha

Komplex sestávající ze dvou 
administrativních budov s obchodní 
vybaveností a z revitalizované původní 
tovární haly navazuje na předcházející 
realizace kancelářských objektů Palmovka 
Park 1 a Palmovka Park 2. Jde o náš 
vlastní developerský projekt navržený 
a realizovaný v BIM prostředí. Oceněno 
titulem Best of Reality 2018.

2018



Nemocnice Motol, Praha

V roce 2017 jsme v motolské nemocnici 
pracovali hned na čtyřech zakázkách 
současně. Přestavovali jsme pavilon H, 
rekonstruovali dětskou polikliniku v pavilonu E 
a budovali s ní související monolitickou 
schodišťovou věž a lávku pro pěší.

2017
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Zavodněný tunel Dýrafjardargöng, Island

Zahájení ražby tunelu Dýrafjardargöng 
bylo provázeno velkými průsaky podzemní 
vody v délce několika stovek metrů, které 
zpomalovaly postup prací a ztěžovaly 
razičům pracovní podmínky.

2018



Obchvat města Kongsberg, Norsko

Realizovali jsme zde dva silniční 
velkoprofilové tunely v celkové délce 
850 metrů a poprvé jsme také v Norsku 
využili svých betonářských kapacit při stavbě 
čtyř portálových úseků a dvou podjezdů.

2018
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Traťový úsek a stanice metra Espoonlahti, 
Helsinky, Finsko

Ražby úseku metra mezi městy Helsinky 
a Espoo byly vedeny v husté rezidenční 
zástavbě s přísnými podmínkami 
minimalizace nepříznivých vlivů stavby na 
místní obyvatele. Stanice Espoonlahti byla 
jedním z největších podzemních děl, která 
jsme kdy realizovali.

2018



Prorážka tunelu za účasti místních obyvatel, 
Dýrafjördur, Island

Slavnostního proražení tunelu Dýrafjördur 
se zúčastnilo mnoho místních obyvatel, kteří 
velmi oceňují naši práci v tamních těžkých 
podmínkách. Tunel bude součástí nové cesty, 
která v zimním období zkrátí cestování mezi 
sousedními fjordy až o 5 hodin.

2019
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Národní muzeum v Praze

Rekonstrukce Historické budovy Národního 
muzea probíhala za velkého zájmu veřejnosti. 
Na průčelí muzea se během rekonstrukce 
vrátila replika sousoší Géniů a restaurovaný 
originál byl umístěn v suterénu nově 
zastřešené východní dvorany.

2018
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Interiér Národního muzea, Praha

Na snímku vlevo je pohled vzhůru na strop panteonu 
s prosklenou kopulí. Po téměř sto letech se sem vrátila 
i podobizna rakousko-uherského císaře Františka 
Josefa I. a jeho ženy Alžběty, zvané Sissi, kteří ze 
svého osobního majetku věnovali na stavbu muzea 
vlastní peníze. Schodišťová dvorana by měla být 
reprezentativním místem setkávání návštěvníků. 
Restaurátoři se proto při rekonstrukci věnovali každému 
detailu, aby dvoraně navrátili původní lesk.

2019
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Národní muzeum, Václavské 
náměstí, Praha

Václavské náměstí se 
rekonstrukcí muzea 
proměnilo. Fasáda budovy 
se vrátila do podoby z konce 
19. století a na svém místě už 
zase stojí i vlajkové stožáry, 
které byly v minulém režimu 
odstraněny. Oceněno tituly 
Opera Historica 2019 a Grand 
Prix Opera Historica 2019.

2019
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Spojovací tunely metra v Istanbulu, Turecko

Mezi stavební jámou pro depo a linkou metra 
Mahmutbey–Kabataş vyrazila naše dceřiná 
společnost Metrostav Ankara Inşaat dva 
kilometry spojovacích tunelů.

2017



Dálniční přivaděč Lietavská Lúčka–Žilina, 
Slovensko

Tento přivaděč byl důležitý pro napojení 
stávající silniční sítě na budovanou dálnici 
jižně od Žiliny, na jejíž realizaci jsme se 
rovněž podíleli. Mostovka přivaděče byla 
vytvořena z prefabrikovaných nosníků.

2019
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Členěný výrub stanice metra Espoonlahti, 
Helsinky, Finsko

Část ražeb úseku Espoonlahti byla 
prováděna přímo pod provozovaným 
obchodním domem s prosklenou 
střechou. Trhací práce musely být 
proto prováděny za zvláštních 
opatření, aby důsledkem otřesů 
nedošlo ke škodám a zraněním.

2019
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Jižní portál tunelu Slørdal, Norsko

Pro ražbu tunelů metodou Drill & Blast jsme 
si ve Skandinávii museli zajistit adekvátní 
strojní mechanizaci. Například stroj na 
stříkání betonu, tzv. roadrunner, který je 
velmi flexibilní a umožňuje aplikaci až 25 m3 
betonu za hodinu.

2019



Most na dálnici D3, Slovensko

Úsek dálnice D3 Svrčinovec–Skalité, na 
jehož stavbě jsme se podíleli, vede členitým 
územím Západních Beskyd, což si vyžádalo 
stavbu celkem sedmnácti dálničních mostů 
a dvou tunelů.

2019
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Rekonstrukce gynekologicko-porodnického 
oddělení Karlovarské krajské nemocnice

V rámci modernizace a změny uspořádání 
celého gynekologicko-porodnického 
oddělení vznikly mimo jiné tři porodní pokoje, 
zákrokový sál a šest novorozeneckých lůžek 
v novorozenecké části oddělení.

2019



Lávka přes Otavu, Písek

Přemostění řeky navržené architektem 
Josefem Pleskotem se skládá ze dvou 
nestejně dlouhých lávek, které se setkávají 
na plošině čtvercového tvaru ukotvené na 
pilíři založeném v říčním korytě. Oceněno 
v soutěži Česká dopravní stavba 2018 
a Mostní dílo 2018.

2018
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Argentinská Office Building, Praha

Sedmipodlažní administrativní budova na 
rohu frekventovaných ulic Argentinská 
a Plynárenská má moderního ekologického 
ducha. Projevuje se to například na střeše 
pokryté zelení nebo ve využití tepelného 
čerpadla země–voda.

2019



Kongresové centrum O2 universum, Praha

Multifunkční kongresové centrum s 21 sály 
vzniklo v areálu libeňské O2 areny přestavbou 
původně zamýšlené tréninkové haly. Má celkovou 
kapacitu 10 tisíc návštěvníků, z toho největší sál 
pojme plnou polovinu. Oceněno titulem Stavba 
roku 2020.

2019
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Koupaliště Riviéra, Brno

V rámci rekonstrukce jednoho z největších 
koupališť v ČR jsme vyměnili betonové 
vany za nerezové, přistavěli 8 metrů vysoký 
a 75 metrů dlouhý tobogan, menší skluzavku, 
lezeckou stěnu, lanový most a dětské atrakce 
(chrliče, vodní hřib a fontánky).

2019



Rezidence Hadovitá, Praha

Tři nové osmipodlažní rezidence se skládají 
z pěti nadzemních a tří podzemních podlaží 
a mají celkem 76 bytů a ateliérů. Všechny 
byty v tomto našem developerském 
projektu mají buď předzahrádku, balkon, 
lodžii, nebo terasu.

2020
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Rekonstukce domu na Jungmannově náměstí, 
Praha

Kompletní rekonstrukce historického domu, 
který byl postaven v roce 1906 jako sídlo 
Ústřední banky českých spořitelen. Věnovali 
jsme při ní velkou pozornost zachování 
a obnově původních prvků, což se projevuje 
zejména na fasádě, okenních výplních či 
dvoubarevné břidlicové střeše.

2019

Goetheova vyhlídka, Karlovy Vary

Půvabná rozhledna uprostřed lázeňských 
lesů zapsaná na Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR se dočkala citlivé 
rekonstrukce. V rámci ní byla provedena také 
úprava příjezdové komunikace a prostranství 
v okolí stavby.

2019
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Hořanský koridor

Z důvodu rozšíření povrchových dolů byly 
realizovány přeložky páteřních inženýrských 
sítí o celkové délce 40 kilometrů na 
5 kilometrů dlouhém území dobývacího 
prostoru Slatinice na Mostecku.

2019

Rekonstrukce mostu Vysočina u Velkého Meziříčí

Tato rekonstrukce byla součástí rozsáhlé 
modernizace dálnice D1 ve Velkém Meziříčí. 
Došlo při ní k zesílení ocelové mostovky 
a celkovému rozšíření mostu na vnitřní strany.

2019
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Administrativní centrum Piano, České Budějovice

Moderní obchodně-administrativní budova 
v Českých Budějovivích nahradila na rohu 
ulic Mánesova a Lidická léta nevyužívanou 
budovu bývalé jídelny. Svým vzhledem 
i výškou respektuje okolní zástavbu. 
Název vznikl podle černobílého průčelí 
připomínajícího piano.

2018



Mlynské nivy, Bratislava, Slovensko

V rychle rostoucí bratislavské lokalitě 
Mlynské nivy jsme postavili polyfunkční 
objekt, jehož srdcem je rozsáhlý 
autobusový terminál a nad ním se nachází 
obchodně-administrativní centrum.

2019
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Modernizace silnice 48 na dálnici D48, 
Moravskoslezský kraj

Mezi obcemi Rybí a Rychaltice jsme 
vybudovali téměř 12 kilometrů dálnice D48. 
Vůbec poprvé v historii Moravskoslezského 
kraje zde také došlo k přestavbě stávající 
silnice na dálnici.

2020



Venkovní areál plavecké haly Klíše,  
Ústí nad Labem

Obnova venkovní části areálu navazujícího 
přímo na krytou plaveckou halu zahrnovala 
rekonstrukci stávajících venkovních 
bazénů včetně okolních ploch s doplněním 
atraktivních prvků pro vodní hrátky.

2020
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Rozšíření plavební komory Hořín u Mělníka

Velká proměna památkově chráněného 
zdymadla Hořín na Vltavě umožnila, aby 
touto plavební komorou mohly proplouvat 
i moderní vysoké lodě. Snímek zachycuje 
usazování repasovaného mostku přes 
plavební dráhu komory.

2020



Stavba mostu Astfjordbrua, Norsko

Založení mostu přes fjord Astfjord 
bylo z části realizováno pomocí studní 
s průměrem a výškou 17 metrů, které 
byly v předstihu vybetonovány na palubě 
pontonu o velikosti fotbalového hřiště 
a následně potopeny na dno fjordu. Vysoké 
pilíře mostu, na něž jsou usazovány nosníky 
mostovky, zachovají bezproblémovou 
námořní dopravu.

2019
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The Flow Building, Václavské náměstí, Praha

Na místě dvou domů (budova bývalé 
Pražské akciové tiskárny a historický dům 
U Turků) vznikla na rohu Václavského 
náměstí a Opletalovy ulice administrativní 
budova s obchodní vybaveností a garážemi 
s dobíjecími místy pro elektromobily 
a elektrokola.

2020



Průzkumná štola metra D Pankrác, Praha

Před začátkem budování tunelů linky 
metra D si investor v první fázi objednal 
celkem čtyři průzkumné štoly, aby zjistil 
skutečný stav geologických poměrů 
v místech, kudy je plánována trasa nové linky. 
My jsme měli na starosti dvě z nich.

2020
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Stavba mostu na dálnici D6 u Krušovic

Práce na obchvatu Krušovic na dálnici D6 
pokračovaly za zvýšených hygienických 
a bezpečnostních opatření i v koronavirové 
době. Pracovníkům byly zajištěny stylové 
roušky ve firemních barvách.

2020



Stavební dvůr Horní Počernice

V průběhu osmdesátých let minulého 
století jsme do Počernic přestěhovali 
postupně všechny servisní provozy 
z Rohanského ostrova.

2017
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Plavební komora na Dunaji, Slovensko

Doprava různých částí vrat pro Gabčíkovo 
byla vzhledem k jejich velikosti a váze 
velice náročná. Na snímku vidíme 
překládání nákladu z trajleru na dno 
plavební komory na Dunaji.

2020

Stavební dvůr Horní Počernice, nakládka vrat

V provozu ocelových konstrukcí ve 
stavebním dvoře se mimo jiné vyráběla 
i obří ocelová vrata pro plavební komoru 
Gabčíkovo. Odsud se pak po částech 
dopravují na Slovensko.

2020
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Rekonstrukce železničního koridoru  
Hostivař – Praha hl. n., Praha

Naše modernizace železničního koridoru mezi 
pražským hlavním nádražím a Hostivaří se dá 
v hlavním městě bez přehánění nazvat železniční 
stavbou desetiletí. Díky ní vznikne první čtyřkolejná 
trať v délce sedmi kilometrů, která přinese změny 
nejen v dálkové železniční dopravě, ale i v té 
příměstské.

2020
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Most Astfjordbrua, Norsko

Most Astfjordbrua je význačnou 
referencí Metrostavu v Norsku. 
V délce 735 m překonává mořský 
záliv. Silnice z něj na obou stranách 
vede do tunelů Slørdal a Mjønes. 
Celý projekt s mostem a dvěma 
tunely má délku 5,6 km. Zlepšuje 
dostupnost oblasti, zvýší bezpečnost 
provozu a bude mít pozitivní vliv na 
hospodářství a osídlení v pobřežních 
okrscích.

2019





Už padesát let držíme v Metrostavu a jeho 

Skupině slovo. A vyplácí se nám to. Svůj 

úspěch jsme vybudovali na profesionalitě, 

důvěryhodnosti a stabilitě. Tato kniha 

je poděkováním všem, kteří v různých 

dobách spojili svůj pracovní i osobní život 

s Metrostavem či jeho Skupinou a podíleli se 

na jejich projektech. Vnímáme ji však také jako 

dík našim partnerům a veřejnosti za přízeň, 

trpělivost a porozumění. 

Za těch padesát let se ukázalo, že je na čem 

stavět. Máme za sebou tisíce kvalitních 

projektů, které jsme úspěšně dokončili díky 

práci řádného hospodáře, profesionalitě našich 

techniků a inženýrů a zodpovědnému nasazení 

vlastního dělnického personálu. Můžeme stavět 

na společenské odpovědnosti, prostřednictvím 

které jsme podpořili nesčetně vzdělávacích, 

kulturních, charitativních a sportovních projektů. 

A především se můžeme opřít o naše lidi, 

kterých si vážíme a kteří nás neopouštějí ani 

v těžších časech. 

Nelze tvrdit, že jsme za padesát let života 

udělali vždy všechno správně. Jako každá 

robustní a rozvětvená rodina jsme i my 

v minulosti učinili chyby, ze kterých jsme se 

však dokázali vždycky poučit a zamezit jejich 

opakování. V posledních letech též čelíme 

mediálnímu tlaku, který je vyvolán soudními 

spory, v nichž musíme dokazovat pro nás 

samozřejmé, a sice že se zaměstnanci naší 

Skupiny hlásí k etickému kodexu a dodržují 

zákony. Leč to už je úděl úspěšných, a kdo nic 

nedělá, nic nezkazí.

Teď je nám padesát. Jsme dospělí, vyspělí 

a poučení. Jsme jediný český stavební koncern, 

který se dokázal úspěšně etablovat nejen 

v Česku a na Slovensku, ale i v zahraničí, 

zejména na vyspělých západních trzích. 

Jsme tady a máme chuť společně se svými 

zaměstnanci, partnery i veřejností prožít dalších 

skvělých padesát let. A budeme dál držet slovo.

František Kočí

prezident Skupiny Metrostav

SLOVO ZÁVĚREM





METROSTAV
STROM ŽIVOTA



1829—1970

Vojtěch Albert Lanna (1805–1866) zakládá 6. 10. 1829 

dopravní, obchodní a stavební společnost Lanna. 

V roce 1866 ji přebírá jeho syn Vojtěch Adalbert 

Lanna (1836–1909), přejmenovává ji na A. Lanna 

a dále rozvíjí její potenciál. Vnuk Vojtěch František 

Josef Lanna (1867–1925) roku 1920 část firmy prodává 

bance Bohemia. Druhá část se v roce 1927 spojuje se 

stavební firmou Řehák–Nejedlý v akciovou společnost 

pod názvem Lanna ASS. Ta existuje až do roku 1948, 

kdy ji československý stát znárodňuje a transformuje ji 

na závod „Vodostavba“ Československých stavebních 

závodů, n. p. (ČSSZ). 

Sloučením 63 středně velkých a malých stavebních firem 

ČSSZ vzniká roku 1951 národní podnik Vodní stavby, který 

postupně absorbuje podstatu firmy Lanna, oblastních 

stavebních závodů akciové společnosti Baťa, národního 

podniku Vodotechna Praha a v dalších letech národních 

podniků Vodostavba Teplice, Vodní dílo Slapy, Vodní 

dílo Orlík, Průmstav Plzeň, Ingstav Praha a dalších. 

Z personálního a kvalifikačního jádra Vodních staveb 

vzniká k 1. 1. 1971 národní podnik Metrostav. 



1971—1976

METROSTAV
NÁRODNÍ PODNIK  
USTAVEN 1. 1. 1971

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 41

Ing. Jaroslav Volf 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 42

Ing. Pavel Janda 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 43

Miroslav Čipera 
1. 1. 1972 — 31. 12. 1976

Ing. Ermín Stehlík 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1971

VEDOUCÍ ÚTVARU 45 

Miloš Kočík 
1. 1. 1972 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 46

Ing. Jan Peterka
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 47

Miroslav Čipera
1. 1. 1971 — 31. 12. 1971

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 48

Ing. František Opolzer
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 49

Ludvík Mašek
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

ŘEDITEL NÁRODNÍHO PODNIKU /
ŘEDITEL STÁTNÍHO PODNIKU
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976 

Ing. Jaroslav Trpišovský  

VÝROBNÍ NÁMĚSTEK 

Ing. Jaroslav Štolba 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Josef Novák 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Josef Kraus 
1. 1. 1971 — 31. 12. 1976

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 41

Ing. Jaromír Pavlíček 
1. 1. 1977 — 31. 10. 1988

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 42

Ing. Ladislav Kroft 
1. 4. 1982 — 31. 12. 1987

Ing. Pavel Janda 
1. 1. 1977 — 31. 3. 1982

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 43

Ing. Miroslav Steininger 
1. 1. 1977 — 31. 10. 1988

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 44 / (IDOZ)

Ing. Jiří Svoboda 
1. 1. 1988 — 31. 10. 1988

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 45

Ing. Ladislav Kroft 
1. 1. 1988 — 31. 10. 1988

Ing. Leopold Malík 
1. 1. 1983 — 31. 12. 1987

Ing. Zdeněk Osner, CSc. 
1. 1. 1979 — 31. 12. 1982

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 46

Ing. Eduard Králík 
1. 1. 1981 — 31. 10. 1988

Ing. Jan Peterka 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1980

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 47

Ing. Václav Zykán 
1. 1. 1982 — 31. 10. 1988

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 48

Ing. Milan Hájek
1. 1. 1985 — 31. 10. 1988

Ing. František Opolzer 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1984

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 49

Ing. Ivan Vácha 
1. 1. 1988 — 31. 10. 1988

Ludvík Mašek 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1987

ŘEDITEL NÁRODNÍHO PODNIKU /
ŘEDITEL STÁTNÍHO PODNIKU
1. 1. 1977 — 31. 10. 1988 

Ing. Karel Bláha 

VÝROBNÍ NÁMĚSTEK 

Ing. Jindřich Hess
1. 1. 1985 — 31. 10. 1988

Ing. Jaroslav Štolba
1. 1. 1977 — 31. 12. 1984

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Leopold Malík 
1. 1. 1988 — 31. 10. 1988

Ing. Pavel Janda 
1. 1. 1985 — 31. 10. 1987

Ing. Jindřich Hess 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1984

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Zdeněk Šinovský 
1. 3. 1984 — 31. 10. 1988

Ing. Pavel Janda 
1. 4. 1982 — 28. 2. 1984

Ing. Jaroslav Volf 
1. 1. 1977 — 31. 3. 1982

NÁMĚSTEK PRO  
KÁDROVOU  
A PERSONÁLNÍ PRÁCI

Ing. Miroslav Machuta 
1. 1. 1981 — 31. 10. 1988

Josef Kadlec 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1980

1977—1988

METROSTAV
NÁRODNÍ PODNIK / STÁTNÍ PODNIK 
USTAVEN 1. 7. 1988

VEDOUCÍ ÚTVARU 45 

Miloš Kočík 
1. 1. 1977 — 31. 12. 1978



VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 41

Ing. Jaromír Pavlíček
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 42

Ing. Pavel Janda
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 43

Ing. Miloš Veselský
1. 1. 1989 — 31. 12. 1990

Ing. Miroslav Steininger
1. 11. 1988 — 31. 12. 1988

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 45 

Jaroslav Voves
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 46

Ing. Eduard Králík
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 47

Ing. Václav Zykán
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 48

Ing. Milan Hájek
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 49

Ing. Ivan Vácha
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

GENERÁLNÍ ŘEDITEL  
STÁTNÍHO PODNIKU
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

Ing. Jindřich Hess

VÝROBNÍ NÁMĚSTEK 

Ing. Leopold Malík 
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Jaroslav Grán 
1. 2. 1990 — 31. 12. 1990

Ing. Ladislav Kroft 
1. 11. 1988 — 31. 12. 1989

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Zdeněk Šinovský 
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

NÁMĚSTEK PRO KÁDROVOU 
A PERSONÁLNÍ PRÁCI 

Ing. Josef Kotýnek 
1. 1. 1990 — 30. 6. 1990

Ing. Miroslav Machuta 
1. 11. 1988 — 31. 12. 1989

OBCHODNÍ NÁMĚSTEK

Ing. Karel Kaisler
1. 11. 1988 — 31. 12. 1990

VEDOUCÍ ÚSEKU 
ZAHRANIČNÍHO PODNIKÁNÍ

Ing. Ladislav Kroft
1. 2. 1990 — 31. 12. 1990

1988—1990

METROSTAV
STÁTNÍ PODNIK

1991—1997

METROSTAV
AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
USTAVENA 1. 1. 1991

ŘEDITEL DIVIZE 1 

Ing. Jaromír Maixner
1. 1. 1994 — 31. 12. 1997

Ing. Jaromír Pavlíček
1. 7. 1991 — 31. 12. 1993

ŘEDITEL DIVIZE 2

Ing. Pavel Janda
1. 7. 1991 — 31. 12. 1992

ŘEDITEL DIVIZE 2 / AUDIT 

Ing. František Kočí
1. 5. 1994 — 31. 12. 1997

Ing. Jaroslav Motyčka
1. 10. 1993 — 30. 4. 1994

ŘEDITEL DIVIZE 3

Ing. Luboš Rys
1. 1. 1993 — 31. 12. 1997

Ing. Miloš Veselský
1. 7. 1991 — 31. 12. 1992

ŘEDITEL DIVIZE 4 / 
ENGINEERING

Ing. Josef Nežerka
1. 1. 1994 — 31. 3. 1997

ŘEDITEL DIVIZE 5 

Jaroslav Voves
1. 7. 1991 — 31. 12. 1997

ŘEDITEL DIVIZE 6

Ing. René Hermann 
1. 4. 1997 — 31. 12. 1997

Ing. Josef Martinovský 
1. 1. 1993 — 31. 3. 1997

Ing. Jiří Bělohlav 
1. 7. 1991 — 31. 12. 1992

ŘEDITEL DIVIZE 7

Ing. Ivo Rojík 
1. 1. 1994 — 31. 12. 1997

Ing. Václav Zykán 
1. 7. 1991 — 31. 12. 1993

ŘEDITEL DIVIZE 8 / SERVIS

Ing. Jiří Kolář 
1. 1. 1993 — 1. 10. 1995

Ing. Milan Hájek 
1. 7. 1991 — 31. 12. 1992

ŘEDITEL DIVIZE 9

Ing. Ivan Kajer 
1. 1. 1993 — 31. 12. 1997

Ing. Ivan Vácha 
1. 7. 1991 — 31. 12. 1992

ŘEDITEL DIVIZE 11 / LEASING

Ing. Jan Richtr 
1. 7. 1995 — 31. 12. 1997

Ing. Václav Zykán 
1. 1. 1994 — 30. 6. 1995

GENERÁLNÍ ŘEDITEL AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI
28. 7. 1993 — 31. 12. 1997

ŘEDITEL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
1. 1. 1991 — 27. 7. 1993

Ing. Jindřich Hess

ŘEDITEL PODNIKATELSKÉ 
STRATEGIE 

Ing. Josef Martinovský
1. 4. 1997 — 31. 12. 1997

FINANČNÍ ŘEDITEL

Ing. Zdeněk Šinovský
1. 1. 1992 — 31. 12. 1997

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK 

Ing. Zdeněk Šinovský
1. 1. 1991 — 31. 12. 1991

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ 
ŘEDITEL

Ing. Jaroslav Grán
1. 1. 1992 — 30. 9. 1992

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ 
NÁMĚSTEK

Ing. Jaroslav Grán
1. 1. 1991 — 31. 12. 1991

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Ing. Pavel Pilát
1. 7. 1997 — 31. 12. 1997

Ing. Ivan Vácha
1. 1. 1993 — 30. 6. 1997

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 

PhDr. Josef Škorpil 
1. 1. 1992 — 31. 12. 1997

TECHNICKÝ ŘEDITEL 

Ing. Jiří Bělohlav
1. 1. 1993 — 31. 12. 1997

ŘEDITEL ROZVOJOVÝCH 
PROGRAMŮ

Ing. Tomáš Bílek
1. 7. 1995 — 31. 12. 1997

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 41

Ing. Jaromír Pavlíček
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 42

Ing. Pavel Janda
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 43

Ing. Miloš Veselský
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

ŘEDITEL DIVIZE 4 /
CONSULT

Ing. Petr Vozarik
1. 7. 1992 — 31. 12. 1993

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 45 

Jaroslav Voves
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 46

Ing. Eduard Králík 
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 47

Ing. Václav Zykán 
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 48 

Ing. Milan Hájek
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991

VEDOUCÍ PROVOZNÍ 
JEDNOTKY 49

Ing. Ivan Vácha 
1. 1. 1991 — 30. 6. 1991



1998—2001

METROSTAV
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ŘEDITEL DIVIZE 1

Ing. Milan Veselský
1. 9. 2000 — 31. 10. 2001

Ing. Jaromír Maixner
1. 1. 1998 — 31. 8. 2000

ŘEDITEL DIVIZE 2/SPRÁVNÍ

Ing. Jan Walter
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 3

Ing. Luboš Rys
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 4

Ing. Josef Neuwirth, MBA
1. 2. 2001 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 5 

Jaroslav Voves
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 6

Ing. René Hermann
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 7

Ing. Jaromír Kunrt
1. 5. 1998 — 31. 10. 2001

Ing. Ivo Rojík
1. 1. 1998 — 30. 4. 1998

ŘEDITEL DIVIZE 8 / METRO 

Ing. Pavel Šrámek
1. 9. 2000 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 9

Ing. Ivan Kajer
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 11 / LEASING

Ing. Jan Richtr
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL DIVIZE 12 / 
DEVELOPERSKÝCH AKTIVIT

Ing. Vladimír Meitner
1. 3. 2001 — 31. 10. 2001

Ing. Tomáš Bílek
1. 1. 1999 — 31. 12. 2000

GENERÁLNÍ ŘEDITEL AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

Ing. Jindřich Hess

FINANČNÍ ŘEDITEL 

Ing. Zdeněk Šinovský
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL PODNIKATELSKÉ 
STRATEGIE 

Ing. Josef Martinovský
1. 1. 1998 — 31. 12. 2000

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 

PhDr. Josef Škorpil
1. 1. 1998 — 31. 10. 1998

ŘEDITEL ROZVOJOVÝCH 
PROGRAMŮ

Ing. Tomáš Bílek
1. 1. 1998 — 31. 10. 1998

ŘEDITEL ÚSEKU 
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

PhDr. Josef Škorpil
1. 11. 1998 — 31. 10. 2001

VÝROBNĚ-TECHNICKÝ 
ŘEDITEL

Ing. Jiří Bělohlav
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Ing. Pavel Pilát
1. 1. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL EKONOMIKY  
VÝROBY  
A PERSONALISTIKY

Ing. František Kočí
1. 11. 1998 — 31. 10. 2001

ŘEDITEL EKONOMIKY  
VÝROBY 

Ing. František Kočí
1. 1. 1998 — 31. 10. 1998

2001—2008

ŘEDITEL DIVIZE 1

Ing. Milan Veselský
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 2

Ing. Miloslav Hadrava
1. 10. 2006 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 3

Jiří Procházka, MBA
1. 1. 2005 — 31. 12. 2008

Ing. Luboš Rys
1. 11. 2001 — 31. 12. 2004

ŘEDITEL DIVIZE 4

Ing. Josef Neuwirth, MBA
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 5

Ing. Václav Soukup
1. 2. 2002 — 31. 12. 2008

Jaroslav Voves
1. 11. 2001 — 31. 1. 2002

ŘEDITEL DIVIZE 6

Ing. Jan Cuc
28. 4. 2008 — 31. 12. 2008

Ing. René Hermann
1. 11. 2001 — 18. 4. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 7

Ing. Václav Švarc
1. 2. 2008 — 31. 12. 2008

Ing. Jaromír Kunrt
1. 11. 2001 — 31. 12. 2007

ŘEDITEL DIVIZE 8

Ing. Pavel Šrámek
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 9

Ing. Ivan Kajer
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 10

Ing. Ivan Škripeň
1. 7. 2002 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 11

Ing. Jan Richtr
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL DIVIZE 12 / 
DEVELOPERSKÝCH AKTIVIT

Ing. Petr Pujman
1. 3. 2006 — 31. 12. 2008

Ing. Vladimír Meitner
1. 11. 2001 — 28. 2. 2006

GENERÁLNÍ ŘEDITEL AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

Ing. Jiří Bělohlav

FINANČNÍ ŘEDITEL 

Ing. Zdeněk Šinovský
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ŘEDITEL EKONOMIKY  
VÝROBY 

Ing. František Kočí
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

OBCHODNÍ ŘEDITEL 

Ing. Pavel Pilát
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

VÝROBNĚ-TECHNICKÝ  
ŘEDITEL 

Ing. Ivan Hrdina
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 

PhDr. Josef Škorpil
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

ZMOCNĚNEC GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE PRO ROZVOJ  
A VNĚJŠÍ VZTAHY

Ing. Jindřich Hess, Ph.D.
1. 11. 2001 — 31. 12. 2008

METROSTAV
AKCIOVÁ SPOLEČNOST



2009—2020

METROSTAV
SKUPINA METROSTAV

METROSTAV
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

ŘEDITEL DIVIZE 1 

Ing. Václav Apolín
1. 7. 2020 
Ing. Jaroslav Heran
1. 1. 2012 — 31. 6. 2020

Ing. Milan Veselský
1. 1. 2009 — 31. 12. 2011

ŘEDITEL DIVIZE 2 

Ing. Miloslav Hadrava
1. 1. 2009 — 31. 12. 2015

ŘEDITEL DIVIZE 3 

Ing. Martin Plch
1. 1. 2009 

ŘEDITEL DIVIZE 4

Ing. Bohumil Rohn
(pověřen řízením divize)
1. 9. 2020 
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
1. 1. 2017 — 31. 8. 2020

Ing. Josef Neuwirth, MBA
1. 1. 2009 — 31. 12. 2016

ŘEDITEL DIVIZE 5 

Ing. Aleš Gothard
1. 11. 2020 
Ing. Roman Fuksa
1. 4. 2013 — 31. 10. 2020

Ing. Václav Soukup
1. 1. 2009 — 31. 3. 2013

ŘEDITEL DIVIZE 6 

Ing. Milan Veselský
1. 1. 2018 
Ing. Jan Cuc
1. 1. 2009 — 31. 12. 2017

ŘEDITEL DIVIZE 7

Ing. Václav Švarc
1. 1. 2009 — 30. 4. 2011

ŘEDITEL DIVIZE 8 

Ing. Josef Špryňar
1. 7. 2019 
Ing. Ivo Vrbka
1. 1. 2012 — 30. 6. 2019

Ing. Pavel Šrámek
1. 1. 2009 — 31. 12. 2011

ŘEDITEL DIVIZE 9 

Ing. Martin Sirotek
1. 1. 2018 
Ing. Petr Zábský
1. 1. 2009 — 31. 12. 2017

ŘEDITEL DIVIZE 10

Ing. Ivan Škripeň
1. 1. 2009 — 31. 12. 2014

ŘEDITEL DIVIZE 11 

Ing. Zdeněk Ševčík
1. 2. 2010 
Ing. Jan Richtr
1. 1. 2009 — 31. 1. 2010

PREZIDENT: 

Ing. František Kočí 
1. 7. 2019  

Ing. Jiří Bělohlav
1. 1. 2009 — 30. 6. 2019

VICEPREZIDENT SKUPINY 
METROSTAV

Neobsazeno, řídí prezident 

Ing. František Kočí
1. 2. 2010 — 30. 6. 2019

Ing. Zdeněk Šinovský
1. 1. 2009 — 31. 1. 2010 EKONOMICKÝ ŘEDITEL 

Ing. Miroslav Pánek
1. 2. 2010 
Ing. František Kočí
1. 1. 2009 — 31. 1. 2010

VÝROBNĚ-TECHNICKÝ 
ŘEDITEL

Ing. Ivo Vrbka
1. 7. 2019 
Ing. Ivan Hrdina
1. 1. 2009 — 30. 6. 2019

OBCHODNÍ ŘEDITEL 

Ing. Karel Volf, MBA
1. 1. 2018 
Ing. Milan Veselský
1. 1. 2012 — 31. 12. 2017

Jiří Procházka, MBA
1. 1. 2009 — 31. 12. 2011

PERSONÁLNÍ ŘEDITEL

Ing. Ladislav Profota
1. 7. 2019  

Mgr. Tomáš Zámečník, 

MBA
1. 4. 2013 — 30. 6. 2019

PhDr. Josef Škorpil
1. 1. 2009 — 31. 3. 2013

GENERÁLNÍ ŘEDITEL  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Ing. Jaroslav Heran
1. 7. 2020 
Ing. Pavel Pilát
1. 1. 2009 — 30. 6. 2020
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Depo Hostivař 
OZM – opravárenská  
základna metra
Vodní stavby a Metrostav 

PRAŽSKÉ METRO

Za dobu své existence postavil 

Metrostav na všech třech 

trasách pražského metra 

49 stanic, z toho 33 hloubených 

a 16 ražených. Tím pomohl 

zásadním způsobem odlehčit 

povrchové městské hromadné 

dopravě, která by jinak při 

současné velikosti a hustotě 

osídlení hlavního města nápor 

Pražanů neměla šanci zvládat. 

Důležité také je, že během 

stavebních prací v historickém 

jádru města nebyl narušen zdejší 

genius loci, a naopak řada míst 

byla v souvislosti se stavbou 

metra ještě zrekonstruována, 

dostavěna či rozšířena.  

Pražskému metru včetně 

Nuselského mostu byl 

v roce 2000 udělen titul 

Stavba 20. století.

Nemocnice Motol

Petřiny

Nádraží Veleslavín

Bořislavka

Dejvická (Leninova)

Hradčanská

Malostranská

Staroměstská

Můstek

Muzeum

Náměstí Míru

Flora

Želivského

Strašnická

Skalka

Depo Hostivař

Jiřího z Poděbrad

Hochtief

Metrostav

Subterra

Hochtief

Metrostav

VKD

VKD

Metrostav

Metrostav

Vojenské stavby (VS)

Vojenské stavby

Vojenské stavby

Vojenské stavby

VKD/Metrostav

Metrostav

Metrostav

HCHT

VS

VKD

VKD

MTS

MTS

MTS

Název stanice současný (původní)
Realizace stanice

A

Metrostav

6. 4. 2015

12. 8. 1978

19. 12. 1980

11. 7. 1987

4. 7. 1990

26. 5. 2006

Realizace 
tunelu

Uvedení 
do provozu



Depo Zličín
Metrostav 

Depo Kačerov
Vojenské stavby

Zličín Letňany

Stodůlky Prosek

Luka Střížkov

Lužiny Ládví

Hůrka Kobylisy

Nové Butovice (Dukelská) Nádraží Holešovice (Fučíkova)

Jinonice (Švermova) Vltavská

Radlická Florenc (Sokolovská)

Smíchovské nádraží Hlavní nádraží

Anděl (Moskevská) Muzeum

Karlovo náměstí I. P. Pavlova

Můstek Pražského povstání

Náměstí Republiky Pankrác (Mládežnická)

Florenc (Sokolovská) Budějovická

Křižíkova Kačerov

Invalidovna Roztyly (Primátora Vacka)

 Palmovka Chodov (Budovatelů)

Českomoravská Opatov (Družby)

Vysočanská Háje (Kosmonautů)

Kolbenova

Hloubětín

Rajská zahrada

Černý Most

Národní třída Vyšehrad (Gottwaldova)

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Vodní stavby

Metrostav

Vojenské stavby

Vojenské stavby

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Skanska (IPS)

Hochtief a Metrostav

IPS

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Vojenské stavby

Metrostav

Metrostav

VKD

Metrostav

Vodní stavby

Metrostav

Metrostav

Metrostav

Metrostav

8. 11. 1998

8. 6. 2001

17. 10. 1999

8. 11. 1998

7. 11. 1980 MTS

VKD

MTS

VKD

MTS

MTS

MTS

VS

SBT

MTS

MTS

VS

9. 5. 1974

3. 11. 1984

25. 6. 2004

6. 5. 2008

22. 11. 1990

2. 11. 1985

26. 10. 1988

11. 11. 1994

Název stanice současný (původní)
Realizace stanice

B C
Název stanice současný (původní)
Realizace stanice

Realizace 
tunelu

Realizace 
tunelu

Uvedení 
do provozu

Uvedení 
do provozu
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Duševní vlastnicví 

firmy zahrnuje 

vlastní průmyslově 

využitelné vynálezy 

i nová technická 

řešení přesahující 

rámec pouhé 

odborné dovednosti. 

Spolu s množstvím 

podaných zlepšovacích 

návrhů dokumentují 

intelektuální potenciál, 

vysokou technickou 

odbornost i vztah 

zaměstnanců k akciové 

společnosti Metrostav 

v uplynulých padesáti 

letech. V přehledu 

jsou uvedeny patenty 

a užitné vzory zapsané 

u Úřadu průmyslového 

vlastnictví v Praze.

PATENTY 

PV 1982 Těsnicí 
provazec a způsob 
jeho výroby

PV 1984 
Zařízení pro 
stříhání, zejména 
svařovaných 
armovacích sítí

PV 1984 Zařízení 
pro ohýbání, 
zejména armovacích 
svařovaných sítí

PV 1985 Svařovací 
manipulátor, 
zejména pro 
přivařování přírub 
k trubkám

PV 1988 Zařízení 
pro natáčení 
břemene kolem 
ležaté osy

PV 1999 Způsob 
hotovení 
betonových 
stavebních objektů 
pod hladinou 
vody a zařízení 
k provádění tohoto 
způsobu

PV 2001 Způsob 
hotovení 
betonových 
stavebních objektů 
pod hladinou 
vodoteče a zařízení 
k provádění tohoto 
způsobu

PV 2002 
Způsob hotovení 
vyztuženého 
betonového tunelu 
z povrchu terénu, 
stavební konstrukce 
pro hotovení 
vyztuženého 
betonového tunelu 
a vyztužený 
betonový tunel

PV 2011 Způsob 
postupného 
přemístitelného 
vytváření nosné 
plochy bednění při 
betonáži konstrukce 
silničních mostů 
s přesuvnou skruží

PV 2011 Zařízení pro 
směšování alespoň 
dvoukomponentní 
injektážní směsi 
v injektážním 
potrubí v obálce 
štítu tunelovacího 
stroje

PV 2010 Posuvné 
bednění dna tunelu

PV 2013 Způsob 
manipulace 
s těžkými 
technologickými 
zařízeními 
umístěnými 
v uzavřeném 
prostoru 
a uspořádání pro 
demontáž a/nebo 
instalaci zařízení 
k provádění tohoto 
způsobu

PV 2014 Spoj 
betonových 
segmentů 
tunelového ostění 
a způsob spojování 
těchto segmentů

UŽITNÉ VZORY

PUV 1993 Výztužný 
prvek 

PUV 1997 Koncový 
prvek pro použití 
spolu s bedněním 
k vytváření pracovní 
spáry při betonování 
stavebních 
konstrukcí

PUV 1999 Zařízení 
pro hotovení 
betonových 
stavebních objektů, 
uložených pod 
hladinou vody na 
dně vodoteče

PUV 2001 Zařízení 
pro hotovení 
betonových 
stavebních objektů 
uložených pod 
hladinou vodoteče

PUV 2002 Zařízení 
pro dávkování 
tekutých přísad do 
záměsové vody

PUV 2002 
Vyztužený 
betonový tunel

PUV 2002 Stavební 
konstrukce 
pro hotovení 
vyztuženého 
betonového tunelu

PUV 2003 Nosné 
zařízení pro 
uložení kabelů 
na stavebních 
objektech a nosný 
člen

PUV 2005 
Prefabrikovaný 
stavební dílec pro 
protihlukové stěny 
a protihluková stěna

PUV 2010 Zařízení 
pro přemisťování 
sestavy lešení 
s posuvnými 
pracovními 
plošinami

PUV 2010 Posuvné 
bednění dna tunelu

PUV 2010 Výztužný 
prvek

PUV 2011 Skruž 
pro betonáž 
nosné konstrukce 
silničních mostů

PUV 2011 Úprava 
měřicí vodováhy pro 
měření rovinnosti 
povrchu

PUV 2011 
Zařízení pro 
směšování alespoň 
dvoukomponentní 
injektážní směsi 
v injektážním 
potrubí v obálce 
štítu tunelovacího 
stroje

PUV 2013 
Uspořádání pro 
demontáž a/nebo 
instalaci těžkého 
technologického 
zařízení

PUV 2014 
Segmentový most

PUV 2014 Spoj 
betonových 
segmentů 
tunelového ostění

DUŠEVNÍ VLASTNICVÍ



SCHÉMA SKUPINY METROSTAV

Subterra a.s.
Subterra – Raab Kft.
SBT SVERIGE AB
Nad Kamínkou s.r.o.

Metrostav Slovakia a.s.
MTS SVK Development 01, s.r.o.
MTS SVK Development 02, s.r.o.
MTS SVK Development 03, s.r.o.
MTS SVK Development 04, s.r.o.
MTS SVK Development 05, s.r.o.
MTS SVK Development 06, s.r.o.
MTS SVK Development 07, s.r.o. 
PRO TP 08 s.r.o.

Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav DIZ s.r.o.

PRAGIS a.s.

B E S s.r.o.

Údržba silnic s.r.o.

BeMo Tunnelling GmbH
BeMo Tunnelling GmbH, Deutschland
Beton- und Monierbau USA Inc.
BeMo Tunnelling Canada Inc.
BEMO TUNELLING UK LTD

Metrostav Deutschland GmbH

Metrostav Ísland ehf.

PK Metrostav a.s.

Metrostav DS a.s.
Industrial Property services, s.r.o.

Metrostav Polska Spólka Akcyjna

Metrostav Norge AS

METROSTAV ANKARA İNŞAAT TAAHHÜT  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Metrostav stavebniny, s.r.o.

SQZ, s.r.o.

CCE Praha, spol. s r.o.

M3 Fasády s.r.o.

M4 Road Design s.r.o.

Jihlavská obalovna s.r.o.

Metrostav Development a.s.
Metrostav Alfa s.r.o.
Metrostav Epsilon s.r.o.
Na Vackově, s.r.o.
Na Vackově 2, s.r.o.
Metrostav Rezident a.s.
Metrostav Vackov a.s.
Vilapark Klamovka s.r.o.
IMU s.r.o.
Nad Belárií s.r.o.
Rezident Park 1 s.r.o.
Triangl Hloubětín s.r.o.
Rezident Park 3 s.r.o.
Rezident Park 4 s.r.o.
DÍVČÍ HRADY PRAHA s.r.o.
U Malešického lesa s.r.o.
Rezident Park 5 s.r.o.
Rezident Park 6 s.r.o.
Rezident Park 7 s.r.o.

PRO TP 06 s.r.o.

Metrostav Nemovitostní, a.s.
Pánská pasáž s.r.o.

Metrostav Facility s.r.o.

Metrostav a.s.

(k 1. 11. 2020)
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