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MILÍ ČTENÁŘI,

naše společnost je především geodetická, jako taková
se ovšem vysoce specializuje na vše, co se týká komplet-
ní geometrie podzemních staveb, především tunelových.
O to více si vážíme příležitosti prezentace v tak význam-
ném časopisu, jakým časopis Tunel bezesporu je.

Na první tunel jsem se dostal krátce po škole díky
tehdy ojedinělé nabídce společnosti ANGERMEIER
INGENIEURE GmbH odejít pracovat do zahraničí „na
zkušenou“. Tehdy jsem ještě nevěděl, že tato společnost
se již od roku 1981 zabývá geodetickým servisem pro
výstavbu tunelů, se vším, co k tomu v německém systému výstavby
patří, tzn. včetně geotechnických měření deformací. Po přijetí nabíd-
ky to netrvalo ani dva dny po mém příjezdu do Německa a už jsem
skončil v tunelu. Přitom jsem v práci v nějaké „díře“ neviděl budouc-
nost, bral jsem ji pouze jako novou zkušenost. Nikdy v životě neza-
pomenu na svůj úžas, kdy jsem se poprvé postavil na dno kaloty, kam
nás museli vyzdvihnout plošinou, a shora jsem sledoval odebírání
opěří: v symfonii hukotu dvou kloubových damprů a jednoho kolo-
vého nakladače se odehrávalo představení, ve kterém se ta strojní
mechanizace harmonicky pohybovala sem a tam, a do toho mi mize-
lo opěří pod nohama. Pro mne, geodeta, to byl úplně jiný svět a záro-
veň sen z oblasti sci-fi. Tento zážitek měl jednoznačný vliv na moji
další životní cestu, která vedla až k těmto řádkům. Během krátké doby
nato vznikla pobočka dnešní Angermeier Engineers, s.r.o., zatímco
jsem ještě působil na projektu Engelbergbasistunnel, který dodnes
patří k zásadním referenčním projektům společnosti ANGERMEIER
INGENIEURE, a kde mi bylo umožněno nahlédnout hodně hluboko
do nástrah a možností tunelové výstavby.

Všechny zkušenosti se podařilo zúročit na výstavbě tunelu
Mrázovka, kde naše společnost poprvé v České republice plnohod-
notně s úspěchem nasadila geodetické optické měření deformací pri-
márního ostění při ražbě. Zároveň jsme položili základ týmu kolegů,
kteří jsou také fascinovaní tunelovými stavbami. Pracují na stavbách,
kde čelí vysoké zodpovědnosti, která navíc není ostatním účastníkům
na první pohled zcela zřejmá. Jak popisuje jeden z našich článků, geo-
deti na stavbě tunelu žijí až do prorážky v nejistotě, protože pouze
„odhadují“, kde se s ražbou nacházejí, a přitom právě za to nesou
odpovědnost. Traduje se ve firmě, že jeden kolega zešedivěl poté, co
nám bylo v neděli z jedné stavby po prorážce provedené otevřením
malého okénka o velikosti čtvrt čtverečního metru ve výšce čtyř
metrů nad zemí oznámeno: „Tak to jsme jasně o půl metru vedle“. Po
následném měření jsme zjistili prorážkovou odchylku o velikosti
4 mm. Viděl jsem napětí a nervozitu dvou jiných kolegů, těsně před
prorážkou Adély a Tondy do stanice Dejvická pražského metra, za
jejichž vedení jsme byli na straně investora zodpovědní. Mezi další
úspěchy patří účast při výstavbě brněnských Královopolských tunelů,
kde jsme mj. prováděli doprovodná měření kompenzačních injektáží
s automatickým zjišťováním deformací na více než dvou stovkách
bodů v hodinovém taktu v submilimetrové přesnosti! Za zmínku jistě
stojí i naše účast na výstavbě tunelu Ejpovice, kde jsme součástí týmu
geotechnického monitoringu a zároveň provádíme kontrolu směrové-
ho vedení. Kromě mnoha velkých tunelů nemohu opomenout velké
množství podzemních staveb malých profilů, kterých se také účastní-
me. Velkou výhodou při zvládání našich úkolů je i neustálá spoluprá-
ce s kolegy z ANGERMEIER INGENIEURE.

Kromě tunelových staveb se specializujeme na deformační a jiná
velmi přesná měření na hranici současných možností inženýrské geo-
dézie. Čím vyšší požadavky na přesnost, čím
větší odpovědnost a čím náročnější úkoly, tím
lépe pro nás.

Rád bych tímto poděkoval všem svým kole-
gům za jejich nasazení ve jménu hesla: „vše pro
stavbu“. Dále bych chtěl poděkovat všem našim
partnerům, kteří se na nás spoléhají při svých
realizacích.

DEAR READERS, 

our company is engaged first of all in surveying, highly speci-
alising itself in all things relating to the complete geometry of
underground structures, first and foremost in tunnel structures.
The more we appreciate the presentation in such a remarkable
journal which TUNEL journal undoubtedly is. 

The first tunnel I got to thanks to the unique offer of 
ANGERMEIER INGENIEURE GmbH, which allowed me
shortly after graduating from the university to leave abroad to
“gain experience”. At that time I did not know that this company
had been involved in survey services for the tunnel construction

industry since 1981, carrying out everything that goes with it in the German con-
struction system, i.e. including geotechnical measurements of deformations.
After my acceptance of the offer, it took me less than two days after the arrival
in Germany to end up in a tunnel. Nevertheless, I saw no future in working in
some “hole” and I took it only as new experience. I will never in my life forget
my consternation when I stood on the bottom of the top heading, to which they
had to lift us by a lifting platform, and observed from above the excavation of
the bench: a performance I had never seen before was happening there. In the
symphony of the noise made by mechanical equipment consisting of two arti-
culated dumpers and one wheeled loader moving harmonically back and forth,
the bench was disappearing under my feet. For me, a surveyor, it was an abso-
lutely new world and, at the same time, a dream from the field of sci-fi. This
experience unambiguously influenced my next career which has led me up to
these lines. Abranch of the current Angermeier Engineers, s. r. o., originated wit-
hin a short time after the time during which I was still working on the Engelberg
Base Tunnel project, where I was allowed to gain insight into the pitfalls and
possibilities of the tunnel construction industry.  This tunnel still belongs among
principal reference projects of ANGERMEIER INGENIEURE.

All experiences could be successfully apllied during the construction of the
Mrázovka tunnel, where our company successfully applied comprehensive opti-
cal surveying measurements of deformations of the primary lining during the
course of tunnel excavation. It was applied for the first time in the Czech Republic.
At the same time, we laid the foundation of a team of colleagues who were also
fascinated by tunnel construction. They work on construction sites where they
face great responsibilities, which fact is not entirely obvious to other participants
in the construction. As one of our papers published in this TUNEL issue descri-
bes, surveyors on tunnel construction sites live in uncertainty until the breakt-
hrough because they only “guess” where the excavation face is located and the
responsibility for the location is just theirs. It is said in the company that the hair
of one colleague turned grey when he received the following information from
a construction site: “So it is clear that we are half a metre off” It was on Sunday,
after a breakthrough carried out by opening a small quarter-of-a-square-metre
window at the level of four metres above the excavation bottom. After subsequ-
ent measurements we determined that the breakthrough deviation amounted to
4mm. I could see the stress and jitters of other colleagues just before Adéla and
Tonda TBMs, for the guidance of which we were responsible on behalf of the pro-
ject owner, broke through into Dejvická station of the Prague metro. Among other
successes there is the participation during the construction of the Královo Pole
tunnel tubes in Brno, where we carried out, among others, accompanying measu-
rements of compensation grouting with automatic detection of deformations on
more than two hundreds of points, at one hour intervals and with sub-millimetre
accuracy! Certainly worth mentioning is even our participation in the constructi-
on of the Ejpovice tunnel, where we are a part of the GTM team and, at the same
time, check the directional guidance. Apart from many large tunnels I must not
forget the great number of small-profile underground structures which we also
participate in. A big advantage for coping with our tasks lies in the permanent col-
laboration with our colleagues from ANGERMEIER INGENIEURE.

In addition to tunnel structures we specialise ourselves in deformational and
other high precision measurements conducted at the limits of current possibi-

lities of engineering surveying. The higher requirements
for precision the higher responsibility, the more difficult
tasks the better for us.   

I would like to thank all my colleagues for their
efforts made in the name of the motto: “everything for
construction”. In addition, I would like to thank all our
partners relying on us during their realisations.  

ING. PETR HLAVÁČEK

jednatel společnosti Angermeier Engineers, s.r.o.
Executive Head of Angermeier Engineers, s.r.o.




