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25. ročník - č. 1/2016

VÁŽENÍ ČTENÁŘI ČASOPISU TUNEL, 
KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, 

je mi ctí, že mám po pěti letech opět možnost poz -
dravit jménem společnosti PUDIS a.s. čtenářskou
obec časopisu Tunel. V letošním roce oslaví naše spo-
lečnost 50 let od založení v roce 1966. Je to jubileum
významné, a tak jako stejné jubileum v životě lidském
je vhodné jej důstojně a významně oslavit. Stejně jako
lidé, tak i firmy procházejí složitějšími životními
obdobími, přicházejí nemoci, kterým se není možno
bránit, protože nejsou žádné vyzkoušené a doporučené medika-
menty. Prevence nepomohla, i když se na ni dbalo. Asi nejsme
sami, kdo si takovým obdobím v nedávné minulosti prošel. Jsem
rád, že mohu dnes vyjádřit přesvědčení, že nemoc odezněla a nyní
nastává období úspěšné rekonvalescence. Optimismus vyjadřuji
především proto, že PUDIS se vždy zabýval nejen podzemními
stavbami, ale také městským inženýrstvím a extravilánovými sil-
ničními stavbami, a doufáme, že to tak bude moci být
i v budoucnu. V těchto segmentech totiž přichází znatelné ožive-
ní trhu, poptávka je násobně vyšší než před pár lety a honoráře
jsou také důstojnější. Přejme si proto, aby tento trend setrval či
aby se tendence alespoň neobrátila opačným směrem. 

Vrátím se k našemu letošnímu jubileu. Dovolte mi v té souvis-
losti úvahu, co vlastně takové jubileum fakticky znamená.
V našem případě je to podle mého názoru především závazek
k historii. Tradice, kterou PUDIS a.s. na trhu má, je velmi silnou
motivací pro budoucnost. Obtížně se však navazuje na cokoliv
jiného, čím se PUDIS v minulosti zabýval, protože například tech-
nologie, software, přístupy, legislativa i nároky objednatelů se
rychle a často mění, čemuž je potřeba se ihned přizpůsobit, a tedy
měnit zaběhlé zvyklosti. 

PUDIS a.s. v předloňském roce změnil majitele, což bylo
impulzem k inovacím. Změnili jsme organizační strukturu, při-
čemž dostali prostor mladší kolegové, a to jak ve vyšším, tak
středním managementu. S oživením trhu přišlo i poměrně hodně
práce, proto se také zvýšil tlak na efektivitu výroby. Pro úspěch
i dobré vnímání na trhu je nezbytné včasné a kvalitní dokončení
zakázek, a to klade značné nároky na všechny jedince zapojené na
zakázce a jejich přístup k práci. Bez snahy o vzájemnou empatii
a vstřícnost je pak jakákoliv práce o mnoho složitější, často
i zbytečně deprimující. Proto společnosti PUDIS a.s. k jubileu
touto cestou přeji, aby tyto vlastnosti patřily jak všem kolegům
uvnitř, tak i partnerům vně firmy.

Motivací pro dobře odvedenou práci může být také příjemné
a lidské pracovní prostředí, anebo práce na významných zakáz-
kách, při jejichž realizaci pak projektant či jinak zainteresovaný
odborník nepochybně musí mít dobrý pocit z odvedené práce.
Proto jsme rádi, že můžeme přijímat výzvy v podobě projektu
pražské Radlické radiály, přeložky silnice I/12 (prodloužené Štěr-
boholské radiály), opravy Hlávkova mostu v Praze, novostavby
úseku dálnice R35 nebo realizačních dokumentací několika dál-
ničních staveb, či mnoha menších, ale neméně významných měst-
ských investic. Všem zákazníkům za tuto možnost děkujeme. 

Závěrem nezbývá než popřát všem dobrou kon-
dici, hodně nezbytného zdraví a pracovních
i osobních úspěchů. 

Na zdraví!

DEAR TUNEL JOURNAL READERS 
AND COLLEAGUES, 

I am honoured that after five years I have again the
opportunity to greet the readers of TUNEL journal on
behalf of PUDIS a.s. Our company will celebrate the 50th
anniversary of its foundation in 1966. It is a significant
anniversary and, as in the human life, it is worthwhile to
celebrate it seriously and with dignity. Just as people, the
companies also pass through more complicated periods of
life; diseases come which cannot be resisted because there

are no tried and recommended medicaments available. Prevention did
not help despite the fact that it was cared for. Probably we are not alone
who have recently passed through such a period. I am happy that I can
today express my persuasion that the disease has passed away and the
period of successful recovery has begun. I express my optimism first of
all with respect to the fact that PUDIS has always been involved not only
in underground construction but also in urban engineering and rural road
construction projects and we hope that it might be the same even in the
future. It is so because of the fact that they are the segments where con-
siderable market recovery starts to appear, the demand is multiply hig-
her than several years ago and honorariums are also more dignified. Let
us therefore wish that this trend persists or, at least, the tendency does
not turn into the opposite direction.             

I will return to this year’s anniversary of our company. Allow me in this
context contemplation what such an anniversary actually means. In our
case it is, in my opinion, first of all commitment to history. The tradition
PUDIS a.s. has on the market is a very strong motivation for the future.
But it is difficult to build on anything else PUDIS was engaged in befo-
re because, for example, technologies, software, approaches, legislation
and requirements of clients quickly and frequently vary and it is necessa-
ry to conform to it, which means to change established customs.    

In the year before, PUDIS a.s. changed its owner, which gave an
impulse to innovations. We changed the organisational structure, where
younger colleagues from the higher as well as medium management
levels got space.  Relatively much work appeared with the market reco-
very and, as a result, the pressure on production effectiveness got incre-
ased. It is necessary for success and positive perception on the market to
complete contracts on time and at high quality level. It puts high
demands on all individuals participating in the contract and their appro-
ach to the work. Without efforts for mutual empathy and helpfulness,
any work is much more complicated, often even unnecessarily dishear-
tening. For that reason I wish PUDIS a.s. on the occasion of the anni-
versary that these properties belong both to all colleagues inside the
company and also to external partners.

The motivation for well performed work can be enhanced by pleasant
and human working environment or working on important contracts
where the designer or a professional involved in another way must
undoubtedly have a good sense of accomplishment. For that reason we are
glad that we can accept the challenges in the form of the design for the
Radlice radial road, the diversion of the I/12 road (the Štěrboholy radial
road extension), the repair to the bridge of Hlavka in Prague, the con-
struction of a new section of the R35 express highway or detailed designs
for several motorway structures or many smaller but not less important
urban investment projects. We thank all customers for this opportunity. 

To conclude, nothing else remains than to wish all of you good con-
dition, great health and working as well as personal
success. 

Cheers!

ING. MARTIN HÖFLER

ředitel a předseda představenstva, PUDIS a.s. 
Director and Chairman of the Board of Directors, PUDIS a.s. 
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