
NÁŠ ODKAZ
S více než 40 lety zkušeností v oblastech řízení staveb a 
technických oborech mají  naši oceňovaní zaměstnanci ve 
společnosti RIZZO Associates základní závazek poskytovat 
více než pouhé technické konzultace. Nabízíme technickou 
dokonalost, povědomí o regulačních agenturách a zapojení 
veřejnosti a zkušenosti nezbytné k zajištění optimálního 
celkového řešení komplexních problémů spojených s návrhy. 

Naše společnost zaměstnává více než 300 lidí, mnozí z nich 
získalo v příslušných oborech titul, což nám umožňuje zůstat 
na špici mezi stavebními programy. Nabízíme unikátní a 
inovativní pohledy na kteroukoli situaci, zaměřujeme se na 
kompletní technické a ekonomické řešení. Zavázali jsme se 
poskytovat práci té nejvyšší kvality. 

NÁŠ ZÁVAZEK KE KVALITĚ
RIZZO má za sebou roky zkušeností s RCC, aktivem, které 
používáme na každý projekt. Pro všechny směsi RCC, které 
vyrábíme ve fázi I a II jsme stanovili minimální pevnost 
konstrukce. Naše finální směs RCC bude splňovat, ba i 
překračovat, tyto minimální požadavky na pevnost. 

Hlavní zaměstnanci společnosti RIZZO mají více než 30 let 
rozsáhlých zkušeností se zhutněným betonem (RCC), včetně 
výroby, testování, kontroly jakosti, laboratorního testování 
a sledování RCC, míchání, přepravy a umístění RCC a výběr 
a povolení třídičů, mísičů a systémů souvisejících s produkcí 
RCC.

NAŠE ODBORNOST
Naši inženýři, manažeři, nadřízení a technici navrhli a řídili 
výstavbu největších moderních RCC přehrad v USA, včetně 
umístění více než 2,7 mil. kubických yardů RCC na Taum Sauk, 
1,3 mil. kubických yardů RCC do přehrady Saluda a 100 000 
kubických yardů RCC do přehrady  Bear Creek. 

Zaměstnanci RIZZO jsou dobře zběhlí v následujících bodech, 
které je při použití RCC třeba dobře zvážit:

Základní seismické projekty • Podmínky nakládání 
Analýzu metody konečných prvků • Program pro návrh směsi 
RCC  Návrh spojů a odtoků • Aplikace výplňkových směsí 
Možnosti deštění a formování • Přeprava RCC a technologie 
umístění

Neustále usilujeme o získání co nejpraktičtějších znalostí, 
které v tomto rostoucím oboru můžeme využít.  

FUNKCE A VÝHODY RCC
Hutněný beton (RCC) nabízí mnoho vynikajících funkcí, které 
se hodí pro stavby, včetně vysoké pevnosti v tlaku, vysoké 
pevnosti ve smyku, vysoké hustoty s nízkou absorpcí, nízkým 
obsahem vody, bez nutnosti použití ocelových výztuží, 
umístění s nebo bez forem nebo úpravy, žádné řezné nebo 
tvarované správy a tvrdý, odolný, světlý povrch. 

RCC dokáže podporovat těžké, opakované zatížení bez 
selhání; eliminuje následné opravy, a to i při značném 
mrazu; zvyšuje sílu a snižuje propustnost, díky čemuž zvyšuje 
odolnost, poskytuje vysokou odolnost vůči smyku, odolává 
oděru a urychluje a zjednodušuje stavbu a snižuje náklady.  

POPÍLEK
Společnost RIZZO úspěšně vyvinula technologii a návrhy 
směsí, umožňují ve výrobě RCC na dvou největších 
přehradách v Severní Americe použít vlhký popílek. 
Prokázaný výkon RIZZO, využívající mokrého i suchého 
popílku, pomáhá našim klientům snížit náklady na výrobu 
a to díky použití mokrého popílku, je-li to možné, aniž by 
byla ovlivněna kvalita, výkon nebo konstruktovatelnost RCC.  
Tato technologie má také další výhody: Díky použití popílku, 
který by jinak musel být monitorován, pomáhá RIZZO chránit 
životní prostředí.

ZHUTNĚNÝ BETON



VYBRANÉ PROJEKTY RCC

PROJEKT REMEDIACE PŘEHRADDY 
SALUDA
V roce 2005 RIZZO 
dokončila Program pro 
návrh směsí RCC určený k 
výrobě modernizačních, 
seizmických prvků na 
přehradě Saluda v Jižní 
Karolíně, v celkové 
hodnotě 275 mil. USD. 
Zvolená sanace se 
sestávala z konstrukce z kombinace RCC a horninové 
základky, která vytvořila záložní plošinu proti proudu 
stávající přehrady. Tento projekt byl v té době největším 
aktivním stavebním projektem přehrady ve Spojených 
státech a finální projekt zahrnoval umístění 1,3  mil. 
kub. yardů RCC a 3,5 mil. kub. yardů horninové základy. 
Přehrada Saluda je třetí největší přehrada z RCC v USA a 
jedna z 20 největších přehrad z RCC ve světě. 

Prace na projektu sanace přehrady Saluda získala 
společnosti RIZZO v roce 2006 prestižní ocenění ASCE 
Opal. Kromě toho, během výroby střední tetiny hráze 
dosáhl tým RIZZO nového rekordu v umístění RCC na 
území Severní Ameriky, během 24 hodin umístil 18 590 
kubických yardů.

PŘEHRADA BEAR CREEK
TVA si vybrala RIZZO pro  návrh a stavu záložní přehrady z 
RCC, která by řešila probíhající problémy s prosakováním a 
kapacitou PMF na přehradě Bear Creek v Alabamě. Sanaci 
tvořilo posílení struktury z RCC (základ z RCC), která se 
nacházela v blízkostí stávající přehrady, včetně kompozitní 
injektáže do stěny přes krasovou skálu. 

Oblast a působnosti 
společnosti RIZZO 
zahrnovala instalaci 
a údržbu systémů a 
komponentů a každodenní 
sledování stávajícího 
náspu během výstavby. 
Během stavby základu z 
RCC a těsnící stěny zajistila 
společnost RIZZO dozor na místě stavby. Projekt byl 
dokončen v květnu 2009.

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.

Společnost RIZZO zhodnotila několik alternativ přestavby 
a vybrala symetrickou část, přehradu z hutněného betonu 
(RCC). Symetrické svahy snížily nároky na skalní základ a 
umožnily použití recyklovaného kameniva ze stávajících 
sypaných hrází (ryolitu).  Na staveništi byl dočasně 
vybudován drtič kamene a stávající štěrk byl zpracován a 
použit k vytvoření kameniva pro novou přehradu.

Vybraná směs RCC obsahovala 100 liber popílku třídy 
F a 100 liber cementu na krychlový yard.  Společnost 
RIZZO úspěšně prozkoumala použití popílku vytěženého 
ze stávajícího zařízení, zpracovaného a využitého do 
směsi RCC. Kromě úspory nákladů díky tomu, že nebylo 
nutné kupovat komerční popílek, došlo k úspoře oblasti 
vzniklé navážkou. Použití popílku je důležité pro snížení 
hydratačního tepla a pro zlepšení funkčnosti celé směsi 
RCC.

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.
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