
NAŠE GEOTECHNICKÁ ODBORNOST
Jedním důležitým aspektem pro úspěch projektu je 
geotechnický průzkum, včetně studie charakteristiky 
přesného podloží.  V RIZZO Associates, se spoléháme na 
naše zkušené geology a hydrogeology, kteří poskytují služby 
zahrnuté do tohoto šetření:

• Geofyzikální testování, testování stability svahu
• Monitorování podzemních vod
• Analýza interakce skladby půdy  

Geotechnický průzkum začíná s kontrolou literatury a 
hodnocením za účelem zjištění, zda pro uvedené zařízení 
existují  nějaká vylučovací kritéria. Terénní šetření, které 
následuje, zahrnuje topografické a geologické mapování 
a studii vlastností podloží. Tuto studii tvoří program vrtání 
doplněný o geofyzikální testování a testování stability sklonu. 

Monitorování je poté dokončeno za účelem zhodnocení 
bezpečnosti stavu podzemních vod a prošetření možných 
strukturálních pohybů (např. u přehrad), přičemž jsou 

využívány moderní 
přístrojové systémy. 
Nakonec jsou provedeny 
analýzy struktury podloží, 
aby se tak dokončilo 
seizmické zkoumání na 
místě, což je v každém 
geotechnickém šetření 
klíčový moment.

Naše geotechnické služby v RIZZO také zahrnují:

• Analýzy dovoleného zatížení, usazení a zkapalnění
• Zkušební vrty a zlepšování podloží
• Výběr místa a plánování výkopů  

PODNĚTNÉ A TECHNICKY NÁROČNÉ 
PROJEKTY JSOU NAŠÍ VÁŠNÍ
RIZZO nabízí geotechnický 
inženýring, který je 
založen na zkušenostech 
a technologii, s neustálým 
výhledem do budoucnosti. 
Zaměstnáváme rostoucí 
počet inženýrů a neustále 
rozšiřujeme naši působnost, 
abychom udrželi krok 
s neustálým rozvojem 
v oblasti stavebnictví. Těšíme se na projekty, která nás 
posouvají až za naše limity a k tomu, abychom pomohli 
klientům dosáhnout úspěchu využíváme našich zkušeností, 
delších než 24 let. Bez ohledu  na to, zda je váš projekt 
velký nebo malý, lokální nebo mezinárodní, zavedený nebo 
rozvíjející se, máme kvalifikovaný tým inženýrů, kteří práci 
provedou.

ŘÁDNÝ INŽENÝRINK, TECHNICKÁ 
ZPŮSOBILOST, SOLIDNÍ VEDENÍ
Věříme, že úspěšný inženýring a konzultace vyžadují řádné 
a solidní zkušenosti. Zvláštní péči věnujeme tomu, abychom 
byli dobrými posluchači - což je první  klíčový krok při řešení 
problémů - a k vytvoření vztahů s klientem/konzultantem, 
které jsou vzájemně obohacující. Díky vytvoření úzkého 
pracovního vztahu s našimi klienty jsme schopni lépe 
předpovídat vaše potřeby.

Poté, co jsme strávili 24 let v oblasti stavebnictví, naši 
inovativní zaměstnanci využívají své praktické zkušenosti, 
abychom vám poskytli potřebné řešení. Naše zkušenost 
pochází přímo ze stovek projektů, na nichž jsme pracovali po 
celém světě.  Naše vystavení tak široké různorodosti místních 
podmínek nám zajistilo značné znalosti a know-how, které 
využíváme na každém projektu, který získáme.
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GEOFYZICKÉ TESTOVÁNÍ
Geofyzické testování je hlavním komponentem programu 
vrtání podloží, a zahrnuje:

• Seismické refrakce, které zajišťují přesný popis hlavních 
podložních vrstev a přesnou definici skalního podloží; 

• Průzkumy elektrického odporu, které zajišťují hodnotná 
data týkající se vodivosti půdy a jsou zejména užitečné 
pro uzemnění elektrických systémů;

• Seizmické testování příčnými otvory, které přináší tlakové 
vlny podložních vrstev a popisují dynamické chování; a

• Záznamy o geofyzických vrtech, které nám poskytují 
hodnotná data ohledně relativní propustnosti a umožňují 
přesnou definici hranic.

TESTOVÁNÍ STABILITY SVAHU
Testování stability svahu hodnotí potenciál posuvu půdy 
a stabilitu přirozeného a člověkem vytvořeného svahu na 
staveništi. Analýzy jsou prováděny na základě pevnostních 
parametrů z laboratorního testování, piezometrických 
úrovní a geometrie zkoumaného místa. Tyto analýzy mohou 
být buď pseudostatické, prostřednictvím vyvinutí laterální 

síly  představující účinky 
zemětřesení nebo může 
jít o kombinaci dynamické 
a statické analýzy v 
případě, kdy je problémem 
zkapalnění. 

Analýzy jsou prováděny 
pomocí softwaru GSTABL, 
UTEXAS3, FEADAM84 a 
QUAD-4.

MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD
Hodnocení stavu podzemních vod je důležité pro většinu 
geotechnických průzkumů. Během terénního šetření jsou 
často použity piezometry a monitorovací vrty, které mají za 

cíl poskytovat charakteristiku režimů proudění pozemních 
vod na stanovišti. Hodnocení interakce povrchových a 
podzemních vod se provádí prostřednictvím sběru informací.    

Další testování může zahrnovat testování hydraulického tlaku 
vrtů, povrchu a celkové geofyzického testování vodonosných 
vrstev, které slouží ke stanovení hydraulické vodivosti, 
přenositelnosti a skladovatelnosti.

PŘÍSTROJOVÉ SLEDOVÁNÍ
Systémy určené pro přístrojové monitorování se používají 
ke zkoumání chování přehrady během výkopových prací a 
předpovězení neočekávaného selhání nebo sesuvu. Tým 
inženýrů a techniků shromažďuje data získaná z přehrady, 
které upřesňují podpovrchové pohyby (inklinometry) 
a tlak pórové vody (piezometry). Společnost RIZZO 
zavedla nespočet unikátních a výjimečných programů pro 
monitorování přehrad a má velké zkušenosti se zajištěním 
bezpečnosti přehrady, včetně navržených, nainstalovaných a 
provozovaných programů bezpečnosti přehrad pro různorodé 
globální projekty.

ANALÝZY INTERAKCE STRUKTURY PŮDY
Analýzy interakce struktury půdy se provádí v případě 
dynamického zatížení v pružné a nepružné oblasti za účelem 
zhodnocení seizmické 
analýzy masivních 
konstrukcí. Určité testování 
zahrnuje statické a 
dynamické vlastnosti 
podloží na místě staveniště. 
Vložené struktury, např. 
hluboké výkopy, důlní 
šachty a podzemní tunely 
jsou vymodelovány pomocí 
koncentrovaných parametrů 
a/nebo metody konečných prvků.
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