
1

29. ročník - č. 1/2020

Vážení a milí čtenáři, 
první číslo letošního ročníku je věnováno dvěma organizacím – projekční organizaci PUDIS, a.s. a státní organizaci 

SÚRAO.

Projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s. se již více než 50 let podílí na řešení silničních, do-

pravních a vodohospodářských staveb a s její činností se setkáváme u většiny dopravních staveb především v pražské 

aglomeraci. Velký rozsah řešené problematiky představují tři příspěvky v tomto čísle, které se zabývají dokončením 

městského okruhu v Praze, projektem a IG průzkumem přeložky Radlického potoka a geotechnickým monitoringem 

na stavbě bezbariérového zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí.

Převažující téma článků v našem časopise představují především jednotlivé tunelové a další podzemní stavby, jejich 

příprava a realizace. Přitom někdy pro stromy nevidíme les a neuvědomujeme si, že předmětné stavby jsou součástí 

větších celků a širšího okolního prostředí. Zcela komplexní přístup k návrhu souboru dopravních staveb je předmětem článku kolegů Šourka, 

Merty a Grünwalda, který představuje urbanisticko-dopravní studii dokončení městského okruhu v Praze v úseku Pelc-Tyrolka – Libeňská 

spojka. Zahrnutí urbanistických a ekologických hledisek a koordinace s ostatními významnými stavebními záměry v okolí vedlo (vzhledem 

k původním návrhům) ke zvýšení podílu podzemních částí stavby a k návrhu rozsáhlého podzemního dopravního komplexu, který obsahuje 

i netradiční technická řešení (patrové uspořádání tubusů tunelů aj.). 

Státní organizace SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) spravuje stávající úložiště nízko a středně aktivních odpadů, ale zejména 

připravuje výstavbu fi nálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů pro uložení vyhořelého jaderného paliva. Zcela mimořádné 

požadavky na dlouhodobou bezpečnost v řádu desítek tisíc let kladou vysoké nároky na celou přípravu, výběr optimálního horninového prostředí, 

použití stavebních materiálů a technologií i monitoring.

Konstrukce podzemního úložiště je zejména u méně informované veřejnosti opředena různými mýty a dezinformacemi, a proto je velmi 

zajímavý příspěvek kolegů Dohnálkové a Augusty, který se podrobně věnuje současnému stavu řešení hlubinného úložiště v České repub-

lice. Z hlediska podzemního stavitelství se jedná o velmi náročný a rozsáhlý projekt, který však je plně zvládnutelný současnými technolo-

giemi a materiály.

První číslo nového ročníku našeho časopisu máte v rukou. Zajímavé a inspirativní čtení vám přeje

doc. Ing. RICHARD ŠŇUPÁREK, CSc.
člen redakční rady 

Dear readers, 
The fi rst this year’s issue is dedicated to two organisations – the PUDIS designing organisation and the SÚRAO state organisation. 

The design, survey and consultancy company of PUDIS has been participating in solving road, transport and water management projects 

for over 50 years; we meet its activities at the majority of transport construction projects, in the fi rst place in the Prague agglomeration. The 

large range of the problems being solved is represented in this issue by three papers dealing with the completion of the City Circle Road in 

Prague, the design and EG survey for the diversion of the Radlický Brook and geotechnical monitoring at the construction of the step-less 

access to Karlovo Náměstí metro station. 

The predominant topic of papers in our journal is represented above all by individual tunnel construction and other underground 

construction projects, their preparation and implementation. Sometimes we do not see the forest for the trees and do not realise that the 

projects in question are parts of larger units and a wider surrounding environment. The completely complex attitude to the design for 

a complex of tunnels is the subject of a paper by colleagues Šourek, Merta and Grünwald. The paper represents an urban-traffi c study on 

the completion of the City Circle Road in Prague, in the Pelc-Tyrolka – Libeň Link Road section. The incorporation of urban and ecological 

points of view and coordination with other important construction intentions in the surroundings led (with respect to original designs) to an 

increase in the proportion of underground parts of the project and to a design for a large underground traffi c complex comprising even non-

traditional technical solutions (stacked confi guration of tunnel tubes etc.). 

The SÚRAO state organisation (the Radioactive Waste Repository Authority) manages the existing repositories of low- and medium-level 

waste, but, fi rst of all, prepares the construction of a fi nal deep repository for high-level radioactive waste for disposal of spent nuclear fuels. 

The quite extraordinary requirements for long-term safety in the order of tens of thousands of years put high demands on the selection of 

optimum ground environment, the use of building materials, technologies and monitoring. 

The structure of an underground repository is, fi rst of all, for the less informed public, surrounded by various myths and disinformation. 

For that reason, the paper by colleagues Dohnálková and Augusta, dedicated in detail to the current state of the solution to a deep repository 

in the Czech Republic, is very interesting. From the point of view of the underground construction engineering, it is a very demanding and 

large project, which is however fully manageable using currently existing techniques and materials. 

The fi rst issue of the new edition of our journal is now in your hands. Interesting and inspiring reading is wished to you by 

doc. Ing. RICHARD ŠŇUPÁREK, CSc.
Editorial Board Member




