
Představení společnosti

Metrostav a.s.

Metrostav vznikl v roce 1971, jako úzce 

specializovaná firma na výstavbu metra. 

V tomto roce tedy slaví 50. výročí.

Metrostav je univerzální stavební společnost, 

která je jedničkou na českém stavebním trhu. 
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Představení společnosti

Metrostav a.s.

• je součástí Skupiny Metrostav

• Skupinu tvoří cca 30 dceřiných společností

• má více než 5 000 zaměstnanců



Pracujeme 

v 15 zemích 

Evropy



Metrostav je společensky 

odpovědná firma

• dbáme o bezpečnost na našich 

stavbách

• pomáháme potřebným:

• děláme finanční i nefinanční sbírky

• darujeme krev

• podporujeme sportovně 

integrační projekty (MHCM)



Představení společnosti

2485

je počet zaměstnanců společnosti Metrostav

267

je počet zakázek, na kterých pracujeme 

současně



Představení společnosti

76

je počet studentů na odborné praxi

55

je počet absolventů technických univerzit, které 

přijmeme každý rok



Možnosti 

spolupráce

Uplatnění pro 
absolventy

po úspěšném absolvování 
VŠ je možné nastoupit na 
absolventskou pozici, bez 

nutných předchozích 
pracovních zkušeností

Odborná praxe 
pro studenty

placená odborná praxe 
s podmínkami řádného 

zaměstnance

Finanční 
motivační 

stipendium

stipendium a možnost 
praxe jazykově 

vybaveným studentům



Nabízíme:

• stipendium 5.000 Kč/měsíc po dobu 

jednoho semestru

• možnost odborné placené praxe 

(i zahraniční) odpovídající vašemu oboru 

• podporu vašeho rozvoje a možnost 

dalšího vzdělávání

• po absolvování studia možnost nastoupit 

na HPP

Finanční motivační 

stipendium

Podmínky:

• řádně studovat na FAST VUT v Brně

• ochota sdílet informace a vaše 

fotografie pro účely zveřejnění v našich 

médiích

• absolvovat u nás odbornou 

studentskou praxi v délce 4 měsíců na 

HPP/1 roku při práci na zkrácený 

úvazek



• vlídné přijetí; zkušení kolegové jsou zvyklí pracovat 

s nováčky s malými nebo žádnými pracovními 

zkušenostmi

• přátelské a srdečné týmy

• možnost dalšího vzdělávání a podpora zvyšování 

kvalifikace

• patrona, který se o vás po celou adaptační dobu 

stará, ve smyslu podpory, zaučení a kontroly vaší 

práce

Studentům a 

absolventům 

nabízíme:



Metrostav 

je dobrá 

volba…
• jsme firma, která roste 

ze studentů 

a absolventů 

jako jste vy

• stavíme velké

a technologicky 

zajímavé zakázky



Mgr. Markéta Purnochová

Specialista pro spolupráci se školami

telefon:       +420 702 284 272

e-mail:         marketa.purnochova@metrostav.cz

Kontakt



Rekonstrukce
Janáčkova divadla
Brno

objednatel Statutární město Brno 

projektant Architekti Hrůša & spol., 

Ateliér Brno, s.r.o.

doba výstavby 7/2017 – 9/2019

cena 292 mil. Kč



Multifunkční 
centrum Quadrio
Praha 1

objednatel CPI Národní s.r.o.

projektant Cigler Marani

Architects a.s.

doba výstavby 7/2012 – 10/2014

cena 1 362 mil. Kč



Urgentní příjem 
Fakultní 
nemocnice          
L. Pasteura
Košice

objednatel Fakultná nemocnica

L. Pasteura Košice

projektant DESIGN PO s.r.o.

doba výstavby 2/2012 – 5/2014

cena 614 mil. Kč



Rekonstrukce 
obchodního 
domu Prior 
(Zlatá Brána)
Prostějov

objednatel ZLATÁ BRÁNA, s.r.o.

projektant KANIA a.s.

doba výstavby 2/2013 – 11/2013

cena 100 mil. Kč



Obchodní 
centrum 
Šantovka
Olomouc

objednatel Galerie Šantovka s.r.o.

projektant ATELIER 8000 

spol. s r.o.

doba výstavby 2/2012 – 9/2013

cena 1 808 mil. Kč



Rekonstrukce 

stadionu 

SK Vítkovice
Ostrava

objednatel VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s.

projektant Hutní projekt 

Ostrava a.s.

doba výstavby 9/2012 – 5/2013

cena 467 mil. Kč



Veřejné sportoviště 
pro lední sporty
Jihlava

objednatel Statutární město Jihlava

projektant AS PROJECT CZ s.r.o.

doba výstavby 11/2011 – 5/2013

cena 179 mil.Kč



Aquapark 
Moravia Thermal
Pasohlávky

objednatel ŽS REAL, a.s.

projektant 1. ČERNOPOLNÍ s.r.o.

doba výstavby 2/2012 – 6/2013

cena 877 mil. Kč



Montážní hala 

Volkswagen
Bratislava

objednatel VOLSKWAGEN 

SLOVAKIA, a.s.

projektant Assmann Beraten + 

Planen GmbH

doba výstavby 1/2016 – 3/2017

cena 1 183 mil. Kč



Výzkumné 

centrum ELI
Dolní Břežany

objednatel Fyzikální ústav 

AV ČR, v.v.i.

projektant AED project a.s.

doba výstavby 5/2013 – 3/2016

cena 1 559 mil. Kč



Rekonstrukce 

elektrárny 

Prunéřov II
Prunéřov

objednatel ŠKODA PRAHA 

Invest s.r.o.

projektant ŠKODA PRAHA 

Invest s.r.o.

doba výstavby 3/2011 – 3/2015

cena 2 310 mil. Kč



Soubor staveb 
MO Myslbekova 
– Pelc-Tyrolka, 
tunelový komplex 
Blanka
Praha

objednatel Hlavní město Praha

projektant SATRA, spol. s r.o.

doba výstavby 10/2006 – 12/2016

cena 17 820 mil. Kč



Soubor staveb MO
Myslbekova –
Pelc-Tyrolka, 
Trojský most
Praha 7

objednatel Hlavní město Praha

projektant SATRA, spol.s r.o.

doba výstavby 10/2007 – 6/2013

cena 1 010 mil. Kč



R35, dostavba 

estakády
Sedlice – Opatovice

objednatel Ředitelství silnic 

a dálnic ČR

projektant PRAGOPROJEKT, a.s.

doba výstavby 6/2010 – 12/2015

cena 1 242 mil. Kč



Modernizace 

železniční trati 
Rokycany - Plzeň

objednatel Správa železniční 

dopravní cesty, státní 

organizace

projektant SUDOP PRAHA a.s.

doba výstavby 7/2013 – 12/2019 

(v realizaci)

cena 3 973 mil. Kč



Výstavba 

silničního tunelu 

Jobergertunnelen
Norsko

objednatel NRPA

projektant Statens vegvesen

doba výstavby 8/2015 – 6/2017 

cena 495 mil. Kč



Metro Helsinki
- úsek LU6E
Traťové tunely 
Karhusaari 
Finsko

objednatel Länsimetro Oy

projektant Kalliosuunnittelu Oy 

Rockplan Ltd

doba výstavby 4/2011– 10/2013

cena 273 mil. Kč



Výstavba silničního 

tunelu Norðfjörður
Island

objednatel Vegagerdin

projektant Mannvit Engineering, 

Reykjavík

doba výstavby 9/2013 – 9/2017 

cena 1 227 mil. Kč



Metro – trasa V.A 

Dejvická – Motol
Praha

objednatel Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, a.s.

projektant Metroprojekt Praha a.s.

doba výstavby 1/2010 – 12/2014

cena 13 615 mil. Kč



MVE Želiezovce
Slovensko

objednatel MVE Želiezovce s.r.o.

projektant Vodotika a.s.

doba výstavby 7/2014 – 8/2016

cena 8 368 tis. EUR



Modernizace vodní 

nádrže Nysa
Polsko

objednatel Regionalny Zarzad 

Gospodarski

projektant Hydroprojekt 

Krakow sp.zo.o.

doba výstavby 3/2013 – 12/2015

cena 1 085 mil. Kč



SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


