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29. ročník - č. 1/2020

DEAR READERS AND SUPPORTERS 
OF TUNEL JOURNAL, 

There is a liberal byword “man means and destiny changes”. 

We wanted to inform TUNEL journal readers in this issue about 

the changes in the editorial plan of this journal for 2020 that 

our company passed at the end of the last year. After the recent 

fi ftieth anniversary of a fi rm, one would expect a quiet passage 

through the “middle age”; but of course, it was different in our 

company. We wanted to inform you that we have undergone a 

complete transformation into a new company with a new identity 

and that in the new period we will operate under a new name and 

brand, but with the same team and nearly the same management. However, 

in the end, I can inform you that PUDIS has not been renamed. It only 

last year, after many years, abandoned the Hagibor locality on the border 

between Prague districts of Malešice and Strašnice and moved to Prague 6, 

Bubeneč, Podbaba.  At the same time, I am pleased that PUDIS signifi cantly 

strengthened its staff by employing our colleagues we welcomed from our 

sister company of VPÚ DECO PRAHA a.s. They brought experience to us 

both in the fi elds we had before and also in new fi elds, e. g. surveying or 

supervising construction sites. Welcome on board!

Any merger or reorganisation, or even a change of the owner, is 

undoubtedly signifi cant intervention in the operation of any company. When, 

de facto, two companies with a great tradition and well-established and well 

proven procedures are to be merged, it is necessary to set new procedures 

sensitively so that they are not only acceptable for all, but also effective and 

rational. The rooted phrase “That is how we have always done it, so why 

change it” is certainly not valid. And it is just the period of time we are 

passing through now. It seems to me almost like a new partnership where the 

couple gets to know each other, gets used to live together and establishes the 

rules of living together. Fortunately, both partners wish it. At such a moment 

the economic or business objectives must be slightly eclipsed in the company 

life and it is necessary to dedicate attention to the team. The reason is the 

fact that the team is unambiguously the most valuable asset in the companies 

operating in our fi eld of business. Without the team we would not be able to 

ensure even the most lucrative and most prestigious order.

So I have the pleasant obligation to announce that PUDIS a.s. entered 

into 2020 after the so-called “transformation of splitting by merging”. We 

are currently found at the state after the merger with a singled-out part of 

the sister company. The result is an about 150-member team of transport 

designers, specialists in geology, geotechnics, environment or engineering 

and property rights, but also a team of surveyors and technical supervisors. 

PUDIS has lost due to the transformation no profession or expertise that had 

been ensured so far. I am very glad about this and I thank all my colleagues 

from this place for not being afraid of the above-mentioned changes and not 

using    competitors’ job offers.

I believe that PUDIS enters the coming years in good economic 

and personal condition and with   a determination to deal with the most 

important transportation projects not only in Prague, but also in the whole 

Czech Republic. Already today we participate in geotechnical investigation 

for the future D line of Metro, which is being carried out in the form of an 

exploratory gallery. It is undoubtedly the most important tunnelling project 

to come soon in Prague. “We will manage the D” said the Lord Mayor during 

the survey opening ceremony in June 2019.  So we add: “PUDIS is Ready to 

Help, Mr. Mayor!” At the same time, we are happy that our teams are allowed 

to design for other important projects, such as the Radlice Radial Road or 

the internal City Circle Road in the Pelc-Tyrolka – Balabenka section. The 

two projects are important also from the point of view of the basic skeleton 

of Prague traffi c. Hopefully, these projects will soon be pushed closer to 

implementation despite all legislative obstacles. Prague would deserve it.

To conclude this leading article, I am very grateful to 

all our partners for pleasant and friendly collaboration 

and to all colleagues in PUDIS a.s. for being and 

forming a piece of the history of our company.

God speed you!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI 
A PŘÍZNIVCI ČASOPISU TUNEL, 

platí volné přísloví „člověk míní a osud mění“. V edičním 

plánu tohoto časopisu na rok 2020 jsme v tomto čísle chtěli čte-

náře Tunelu informovat o změnách, kterými naše společnost na 

sklonku loňského roku prošla. Po nedávné padesátce naší fi rmy 

by člověk čekal klidné proplouvání „středním věkem“, ale v naší 

společnosti tomu bylo samozřejmě jinak. Chtěli jsme informo-

vat, že jsme absolvovali kompletní přeměnu v novou společnost 

s novou identitou, že v dalším období tedy budeme působit 

pod novým názvem a brandem, ale se stejným týmem a téměř 

stejným managementem. Nakonec však mohu informovat, že PUDIS se ne-

přejmenoval, jen loni po mnoha letech opustil lokalitu Hagibor na rozhraní 

pražských čtvrtí Malešic a Strašnic, a přestěhoval se na Prahu 6, do Bubenče, 

na Podbabu. Mám současně radost z toho, že PUDIS významně personálně 

posílil o kolegy, které jsme přivítali ze sesterské společnosti VPÚ DECO 

PRAHA a.s. Ti k nám přinesli zkušenosti jak v oborech, kterými jsme už 

dříve disponovali, tak i v oborech nových, např. v oblasti geodetických prací 

nebo dozorování staveb. Vítejte na palubě!

Jakákoliv fúze či reorganizace nebo i změna majitele je bezesporu vý-

znamným zásahem do chodu každé fi rmy. Pokud se de facto slučují dvě 

společnosti s velkou tradicí a zaběhlými a léty osvědčenými postupy, pak 

je třeba citlivě nastavovat nové postupy a procesy tak, aby byly pokud mož-

no pro všechny přijatelné, zároveň efektivní a racionální. Určitě neplatí jiná 

zažitá fráze „takto jsme to přece dělali vždycky, tak proč to měnit“. A tímto 

obdobím nyní procházíme. Připadá mi to skoro jako nové partnerství, kdy se 

dvojice poznává, sžívá a nastavuje si pravidla toho soužití. Naštěstí ale oba 

chtějí. V takovou chvíli se v životě fi rmy musí mírně upozadit ekonomické 

nebo obchodní cíle, a je nezbytné se daleko věnovat týmu. Tým je totiž ve 

fi rmách našeho oboru jednoznačně to nejcennější, co máme. Bez týmu neza-

bezpečíme ani tu nejlukrativnější a nejprestižnější zakázku. 

Mám tedy tu příjemnou povinnost oznámit, že do roku 2020 PUDIS a.s. 

vstoupil po tzv. přeměně odštěpení sloučením. Nacházíme se po fúzi s vy-

členěnou částí sesterské společnosti. Výsledkem je zhruba stopadesátičlen-

ný tým dopravních projektantů, specialistů geologů, geotechniků, životního 

prostředí nebo inženýringu a majetkoprávních činností, ale také tým geodetů 

a technických dozorů. Přeměnou PUDIS nepřišel o žádnou dosud léty zajiš-

ťovanou profesi ani odbornost. Tomu jsem velmi rád a děkuji z tohoto místa 

všem svým kolegům, že se zmíněných změn nezalekli, a nevyužili pracov-

ních nabídek konkurence.

Věřím, že do dalších let PUDIS vstupuje v dobré ekonomické i perso-

nální kondici a s odhodláním zabývat se těmi nejdůležitějšími dopravními 

stavbami nejen v Praze, ale i v celé České republice. Již dnes se podílíme na 

geotechnickém průzkumu pro budoucí metro D, který je realizován formou 

průzkumné štoly. Je to bezpochyby nejvýznamnější brzká tunelová stavba 

v Praze. „Déčko Dáme“ řekl pan primátor při slavnostním zahájení průzku-

mu v červnu loňského roku. My tedy doplňujeme „PUDIS Připraven Pomo-

ci, Pane Primátore!“. Současně jsme rádi, že naše týmy mohou projektovat 

další významné pražské stavby, jako je Radlická radiála nebo Městský okruh 

v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka. Obě stavby jsou také významné z pohle-

du základního skeletu pražské dopravy. Doufejme, že se podaří tyto projekty 

vbrzku posunout přes všechny legislativní překážky blíže k realizaci. Praha 

by si to zasloužila.

Závěrem tohoto úvodníku velmi děkuji všem našim partnerům za příjem-

nou a přátelskou spolupráci a všem kolegyním a kolegům v PUDIS a.s. za to, 

že jsou a že tvoří kus fi remní historie.

Zdař bůh!

Ing. MARTIN HÖFLER

generální ředitel 
a předseda představenstva, PUDIS a.s.

General Director and Chairman 
of the Board of Directors, PUDIS a.s.




