
NAŠE ODBORNOST
Společnost RIZZO se vždy věnovala projektům, které se 
zabývaly přehradami a vodními zdroji.  Na tuto historii jsme 
navázali prostřednictvím naší práce s regulačními úřady a 
ekologickými skupinami, jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru po celém světě. Naše projekty se pohybují od 
návrhů malých staveb po opravy velkých přehrad, kompletní 
přestavby, studie hydroelektrické proveditelnosti a 
zpracovávání projektu.

Kromě poskytování inženýrských a stavebních služeb v 
souvislosti s projekty přehrad a vodních zdrojů máme 
rozsáhlé zkušenosti s prováděním oprava a rehabilitačních  
návrhů pro různé typy přehrad, včetně běžných betonových 
přehrad, přehrad ze zhutněného  betonu (RCC), hutněných 
sypaných přehrad, kamenitých přehrad, zděných přehrad, 
přehrad s opěrnými pilíři a hráněmi.  RIZZO má také dlouhou 
historii provádění kontrol bezpečnosti přehrad pro Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC).

BĚŽNÉ BETONOVÉ A RCC PŘEHRADY
Mnoho projektů přehrad vyžadujících rehabilitaci zahrnuje 
běžné betonové a/nebo RCC přehrady.  RIZZO běžně poskytuje 
inženýrské služby pro stávající betonové přehrady, které 
nemusí splňovat kritéria stability FERC.  Standardní provedení 
návrhů oprav betonových přehrad zahrnuje instalace 
dodatečně předpjatých kotev. RCC se zpravidla používá při 
stavbě nových tížných betonových hrází. Primární výhodou 
RCC oproti běžnému betonu jsou nízké náklady a rychlost 
výstavby.  RCC je výhodný i proto, že postrádá potřebu použití 
ocelových výztuží nebo čepů, a nevyžaduje formy, úpravu, 
řezané ani profilované spáry. 

Naši zaměstnanci mají rozsáhlé zkušenosti se všemi aspekty 
RCC, včetně jeho výroby.  Společnost RIZZO vyvinula rozsáhlý 
program kvality kontroly, který zahrnuje laboratorní testování 
a sledování RCC; míchání, přepravu a umístění; drtírny, mísicí 
zařízení a systémy související s výrobou RCC.

SYPANÉ HRÁZE
Na mnoha místech jsou sypané hráze tím cenově 
nejefektivnějším způsobem vybudování staveb zadržujících 

vodu, zejména na vzdálených místech. Díky desetiletím 
zkušeností s analýzou, návrhem a stavbou sypaných a 
kamenitých hrází, zahrnují naše služby týkající se sypaných 
zemních přehrad bezpečnostní kontroly a školení, analýzu 
stability a návrhu, geotechnický průzkum, hydrologické a 
hydraulické studie, interakce FERC a kontroly bezpečnosti 
přehrad, dohled nad výstavbou přehrad a dodržováním 
plánů, konstrukční služby, havarijní akční plány (EAP), analýzy 
potenciálního selhání (PFMA) a studie proveditelnosti a 
koncepčních návrhů.

HYDROELEKTRÁRNY
RIZZO má rozsáhlé zkušenosti s navrhováním, výstavbou, 
inspekcemi a údržbou hydroelektráren. Několik z našich 
inženýrů má také desetiletí zkušeností v hydro elektrárenském 
průmyslu, díky čemuž naše společnost přináší v případě 
problémů souvisejících s hydroelektrárnami “perspektivu 
majitelů”.

Ve Spojených státech je FERC licencováno a regulováno 
více než 1700 hydroelektráren a souvisejících přehrad.  
Všechny přehrady licencované FERC podléhají pravidelným 
bezpečnostním kontrolám a monitorování stavu životního 
prostředí.  Naši inženýři znají nejnovější požadavky FERC 
a problémy bezpečnosti přehrad ovlivňujících trh. Naše 
zkušenost s FERC je výhodná jak pro naše národní, tak i 
mezinárodní klienty. Kromě toho provádíme v případě návrhu 
nových přečerpávacích elektráren a rehabilitace stávajících 
elektráren studie proveditelnosti.  

HRÁZE Z ÚPRAVNICKÉHO ODPADU
Společnost RIZZO často provádí technické audity hrází z 
úpravnického odpadu po celém světě, které jsou navrženy 
k potvrzení toho, že provoz přehrady odpovídá nejlepším 
standardům platným v oboru, k přezkoumání přijatelnosti 
technik použitých v návrh a k doporučení opatření, která 
by měla být přijata. Naše dlouholetá angažovanost v oblasti 
navrhování přehrad nám rovněž poskytuje odbornost 
potřebnou k simulaci protržení hráze.
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navržena tak, aby průtok 
vody při povodni procházel 
za běžných okolností 
centrálně umístěným 
přepadem a vydržela 
potopu a zemětřesení v 
souladu se směrnicemi 
pro bezpečnost přehrad 
Queensland a Australského 
národního výboru pro velké 
přehrady (ANCOLD). 

HYDROELEKTRICKÝ PROJEKT SMITHLAND
American Municipal Power, 
Inc. (AMP) plánuje postavit 
novou vodní elektrárnu na 
řece Ohio na místě přehrady 
Smithland. Společnost 
RIZZO byla nasmlouvána na 
návrh výkopu a souvisejícího 
odvodňovacího systému; 
práce zahrnovala provedení 
pěti dlouhodobých 
odčerpávacích testů na místě pro lepší charakteristiku 
hydrogeologických vlastních podpovrchových materiálů 
na stanovišti. Návrh odvodňovacího systému zahrnoval 
provedení dvourozměrné analýzy prosakování s využitím 
programu Seep2D a trojrozměrné analýzy s využitím 
softwarového balíčku Visual MODFLOW.

PŘEPAD HRÁZE JEZERA PLEASURE
Společnost RIZZO provedla komplexní hydrologické a 
hydraulické studie pro zhodnocení schopností stávající 
přehrady a přepadu hráze udržovat a uvolňovat odtok v 
případě potopy (IDF). Studie ukázaly, že stávající systém 
přepadu hráze nemohl zajistit nezbytnou vypouštěcí kapacitu, 
aby se předešlo poškození přehrady během IDF. Společnost 
RIZZO provedla analýzy narušení přehrady a připravila 
související záplavové mapy, 
aby tak zjistila potenciálně 
ovlivněné části struktury 
přehrady. Rovněž byly 
zhodnoceny dílčí rozdíly ve 
vlivu různých poměrů PMF v 
porovnání se selháním hráze 
v případě povodně, a to za 
účelem snížení IDF z ½ PMF 
na 0.4 PMF.

PŘESTAVBA HORNÍ ČÁSTI PŘEHRADY  
TAUM SAUK 
Poté co došlo k narušení původní kamenité hráze Taum 
Sauk, najala společnost Ameren Missouri firmu RIZZO, a to 
za účelem provedení podrobné forenzní studie, jejímž cílem 
bylo stanovení příčiny selhání. Po provedení řádného šetření 

společnost RIZZO stanovila, 
že oprava stávající hráze 
není technicky proveditelná 
a to z důvodu defektů v 
původní stavbě. Bylo nutné 
provést kompletní přestavbu 
horního zásobníku; 
společnost RIZZO byla najata 
k návrhu a přípravě stavební 

dokumentace přestavby.
RIZZO  rovněž slouží jako správce stavby daných projektů, 
s rozsahem práce, která rovněž zahrnuje výměnu tunelové 
vyzdívky a kontroly stavidel. Za účelem získání regulačního 
souhlasu k projektu společnost RIZZO vyhotovila kompletní 
Zprávu o vlivu na životní prostředí a potenciálních následcích 
vybudovaného objektu. RIZZO také získala požadované 
povolení pro ochranu vody a omezení emisí do vzduchu.

 Přestavba horního zásobníku nádrže Taum Sauk získala 
mnoho ocenění, včetně USSD 2010 Award of Excellence, 
ESWP 2010 Project of the Year a nominaci mezi finalisty 
prestižního ocenění ASCE OPAL. 

KONTROLY SOULADU S FERC - ČÁST 12
Federální komise pro regulaci energie (FERC) spustila 
pilotní program, který slouží jako dílčí  rámec pro kontroly 
nebezpečnosti.  Tyto tříleté provozní kontroly jsou typicky 
prováděny zaměstnanci FERC. Společnost RIZZO byla najata 
pro první rok tohoto pilotního programu (2005), a to na 
základě dobré pověsti RIZZO u FERC, našeho pracovního 
vztahu s různými regionálními kancelářemi a zkušeností 
našeho personálu s prováděním oprav. Na základě smlouvy 
s FERC zkontrolovali zaměstnanci RIZZO 30 hydroelektráren.  
Vybrané projekty se nacházely v celé zemi a byly 
zkontrolovány ve zhuštěném harmonogramu, aby tak byly 
splněny požadavky FERC na časový rámec.

PŘEHRADA WYARALONG
RIZZO je členskou společností aliance pro výstavbu přehrady 
Wyaralong, týmu zodpovědného za návrh a výstavbu nové 
vodní přehrady, která se nachází v Austrálii. Přehrada byla 
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