
NAŠE ZKUŠENOSTI S H & H
V RIZZO Associates je jednou z našich odborností analýza a 
navrhování hydrologických a hydraulických řešení. Máme 
speciální tým inženýrů, kteří se zaměřují na nuance této 
oblasti s cílem porozumění plného potenciálu daného 
projektu. Zejména naši technici se zaměřují na specifické 
procesy srážek, odtoku, infiltrace, odpařování, akumulace 
odtoku a podzemní vody. 

Naše hydrologické a hydraulické služby zahrnují širokou řadu 
projektů, ale zejména se zaměřují na: 

• Přehrady s hydroelektrárnou a  projekty ochrany před 
povodněmi; 

• Jaderná zařízení; 
• Zásobování vodou a průmyslové chladící systémy; a
• Technické vybavení pozemku pro výstavbu.

Jsme zvyklí pracovat na komplexních projektech v souladu 
s federálními, státními a lokálními požadavky, stejně jako 
na projektech s těmi nejpřísnějšími požadavky na kontrolu 
kvality, jako je například technické vybavení pozemku pro 
výstavbu jaderných elektráren.

PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU
Naším prvním krokem k zajištění celkového řešení projektu 
je zjištění příslušných předpisů a požadovaných povolení. 
Pracujeme společně s našimi klienty na vytvoření efektivního 
pracovního plánu, harmonogramu a rozpočtu, což je proces 
podporovaný naším silným porozuměním regulačnímu rámci 
souvisejícímu s rozvojem projektů. Naše plánování často 
zahrnuje posouzení ochrany povodí a pobřeží, prevence 
znečištění a ochrany životního prostředí.

POVOLOVÁNÍ, ANALýZA A NÁVRH
Poté, co jsme strávili více než 24 let prací na hydrologických 
a hydraulických konstrukčních projektech, máme rozsáhlé 
zkušenosti s jednáním s federálními, státními a lokálními 
úřady ochrany životního prostředí. Jsme obeznámeni s:

• Prevencí znečištění dešťové vody a hospodářskými plány; 
• Dislokací vody, konstrukcemi přehrad, povoleními od NRC 

a NPDES; 
• Provozními kontrolami a licencováním FERC; 
• FEMA LOMR a LOMA; a
• Dopady USACE.  

Kromě povolení, jsou základem kteréhokoli hydrologického 
projektu průzkumy staveniště, lokality a povodí. Využíváme 
tradiční geodetické techniky s rozvíjející se technologií 
geografických informačních systémů (GIS), shromažďování 
topografických a ortografických dat, které slouží k rychlému 
vytvoření podrobných a přesných trojrozměrných modelů 
staveniště, povodí a řeky.  

Díky důkladnému porozumění hydrologickým procesům v 
rámci projektu dokážeme formulovat efektivní návrh pro 
správu a kontrolu vody. Například dokážeme zjistit, zda na 
místě existuje dostatečné zásobování vodou pro průmyslové 
chladící systémy nebo bezpečný návrh přepravních struktur, 
jako jsou výpusti, propusti a mosty.  

SOFTWAROVÉ SCHOPNOSTI
Inženýři RIZZO mají velké zkušenosti s používáním 
softwarových nástrojů, které slouží k modelování a řešení 
komplexních hydrologických a hydraulických povodňových 
analýz a návrhů.  Jako základ pro většinu našich 
hydrologických a hydraulických modelů využíváme Arc-GIS 
(geografický informační systém).

HYDROLOGICKÉ A 
HYDRAULICKÉ STAVITELSTVÍ



PROJEKTY PŘEHRAD
PROJEKT SANACE PŘEHRADY BEAR CREEK
ALABAMA
Společnost RIZZO byla vybrána k řešení jak probíhajících 
problémů s prosakováním, tak i kapacitou pravděpodobných 
minimálních záplav (PMF). Společnost RIZZO navrhla novou 
pilířovou přehradu ze zhutněného betonu (RCC), která v 
případě podmínek PMF umožňuje přelití.  

PROJEKT POVODÍ ŘEKY OSAGE
MISSOURI
Celková plocha povodí přehrady Bagnell je 14 000  metrů 
čtverečních.  Přehrada Bagnell uzavírá rozlehlé jezero 
Ozarks a proti proudu povodí zahrnuje 5 hlavních projektů 
protipovodňové ochrany, stejně jako stovky dalších hrází a 
zásobníků.  Společnost RIZZO byla schopná rychle zakreslit 

celou řeku a okolní povodí, 
a to díky použití digitálního 
mapování USGS a softwaru GIS. 
Hydrologické parametry koryta 
řeky byly připraveny pomocí 
nástrojů GIS. 

PROJEKT NÁDRŽE 
PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNY TAUM SAUK
MISSOURI
Společnost RIZZO provedla analýzy přečerpávacího zařízení 
pro případ protržení Taum Sauk. Analýzy byly provedeny 
pomocí HEC-RAS pro model vytvoření pomocí Arc-GIS. Model 
obsahoval tři zásobníky, 40 mil řeky a několik mostů. RIZZO 
rovněž provedla v reakci na směrnice Federální komise pro 
regulaci energie (FERC) studie dopadu povodní.

PŘEHRADA NA JEZEŘE SILVER
MICHIGAN
V případě projektu na jezeře Silver provedla společnost RIZZO 
návrh přestavby hráze, který zahrnoval 150 metrů dlouhý 
přepad Ogee a odrazník, díky kterým se energie v případě 
maximálního průtoku bezpečně rozdělila.

HYDROLOGICKÉ A HYDRAULICKÉ STAVITELSTVÍ

SIMULACE PROTŽENÍ PŘEHRADY ÚLOŽIŠTĚ
PATAGONIA, ARGENTINA 
Společnost RIZZO běžně vyvíjí  matematické modely 
zaměřené na řešení rozmanitých problémů souvisejících s 
důlními projekty. Analýza stability hráze, jedno z největších 
aktiv naší společnosti, je základem nové iniciativy, simulace 
protržení úložiště hráze z odkaliště. Model je určený k 
zhodnocení potenciálních dopadů po proudu způsobených 
možnými poruchami a inženýrům umožňuje snadno posoudit 
možné scénáře selhání a to díky identifikaci počátečního 
stavu hráze a odhadům povodňových hydrografů.  

JADERNÉ PROJEKTY
PROJEKTY JADERNýCH ELEKTRÁREN
GLOBÁLNÍ ÚSILÍ
Společnost RIZZO připravila několik kombinovaných žádostí 
o udělení provozní licence (COLA) a vytvořila specifické a 
regionálně dostupné hydrologické údaje, které jsou v souladu 
se směrnicemi NRC Design Guide DG-1145, NUREG-1555 a 
NUREG-0800.    

JADERNÁ ELEKTRÁRNA BELL BEND
PENSYLVÁNIE
Společnost RIZZO zhodnotila schopnost zařízení spojených s 
bezpečností odolat povodním a to díky vytvořeným modelům 
pravděpodobného záplavového  maxima (PMF); HEC-RAS a 
HEC-HMS.

JADERNÁ ELEKTRÁRNA CALLAWAY, JEDNOTKA 2
MISSOURI
Rizzo efektivně zhodnotila 
průtok v místě odtoku 
a dopad povodně a to 
na základě předpokladů 
intenzivních srážek v místě 
staveniště, k čemuž použila 
modelů HEC-RAS a HEC-HMS.

www.rizzoassoc.com
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