
hlubinné těžby.  Společnost RIZZO spolupracuje s důlními 
společnostmi na zhodnocení přírodního prostředí a zajištění 
minimálního vlivu na okolní životní prostředí. Mezi ty patří 
projekty ve vzdálených a dříve nezasažených oblastech. 

Společnost RIZZO zajišťuje environmentální hodnocení, které 
pomáhá zajištění ochrany biologické různorodostí v těchto 
oblastech a minimalizaci jakýchkoli potenciálních vlivů a 
podporuje uchování kvality vzduchu a vody.    

KONSTRUKČNÍ A GEOLOGICKÉ SLUŽBY
S rozvojem velkých dolů, byla společnost RIZZO najata, aby 
navrhla tunely, kterými by procházela ruda a velké podzemní 
otvory pro podzemní zařízení na drcení rudy, stabilitu 
stávajících odkališť a připravila návrhy nových odkališť, 
rozšíření povrchových dolů, tak, aby z nich mohla snadno 
odtékat odpadní voda a navrhla opatření pro nakládání 
s odpadní vodou obsahující kyseliny z důlní drenáže.  
Společnost RIZZO byla rovněž najata k tomu, aby zhodnotila 
potenciál poklesu podzemní těžby a poskytla návrhy 
opatření, která by zmírnila pokles pokračující těžby.  

Inženýři společnosti RIZZO provádí technické audity odkališť po 
celém světě, aby tak potvrdili, že provoz přehrady je v souladu 
s nejlepšími zvyklostmi v oboru, aby zkontrolovali přijatelnost 
technik použitých v návrhu a 
doporučili úkoly a opatření, 
která by bylo třeba přijmout. 
Naše dlouholetá angažovanost 
v oblasti navrhování přehrad 
nám rovněž poskytuje 
odbornost potřebnou k 
simulaci protržení hráze. 

Společnost RIZZO také využívá svých zkušeností s hrázemi 
s odkalištěm k vytvoření plánů provozu a údržby, které 
jsou klíčovým prvkem pro úspěšný provoz těchto zařízení. 
Tyto plány pomáhají kromě prevence selhání přehrad snížit 
náklady na provoz.

NAŠE ODBORNOST
V RIZZO Associates mají naši inženýři a vědci za sebou 
desetiletí zkušeností s poskytováním konstrukčních, 
technických služeb, zajištěním stavebního dozoru i v důlním 
průmyslu, a to zejména v Jižní Americe.  Mezi naše klienty 
patří některé z největších důlních společností z celého světa.  
Poskytujeme služby hornickému průmyslu v oblastech 
proveditelnosti dolů, povolování a rozvoje s důrazem na 

geofyzické, geotechnické, 
geologické, hydrogeologické, 
ekologické, seizmické 
průzkumy.  Naše projekty 
v hornickém průmyslu 
zahrnují jak podzemní doly, 
tak i hráze z úpravnického 
odpadu.    
 

STUDIE PROVEDITELNOSTI
S růstem cen nerostných komodit a neustálou poptávkou 
po základních a drahých kovech, rozšiřuje mnoho důlních 
společností své stávající aktivity a přemýšlí, zda neotevřou 
spící doly.  Geologové společnosti RIZZO byli v nedávné 
minulosti zapojeni do studií proveditelnosti, které 
zahrnovaly zhodnocení zdrojů, rezervní výpočty, návrhy dolů, 
harmonogramy, odhady nákladů na rozvoj dolů a opětovné 
zahájení činnosti a plánování rekultivace.

POVOLENÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Zvýšení obav o životní prostředí vedlo k vzniku přísnějších 
směrnic, určených ke zmírnění potenciálních negativních 
vlivů důlní činnosti, zejména v případech odtoku a 
kontaminace vodonosných vrstev, na životní prostředí a jeho 
obyvatele. Environmentální studie, plánování vodních zdrojů 
a nakládání s odpadními vodami jsou klíčovými komponenty 
prevence negativních vlivů, k nimž by mohlo dojít v důsledků 

NAŠE ODBORNOST



VYBRANÉ DŮLNÍ PROJEKTY

PODPOVRCHOVÉ STAVBY A TUNELY
TUNEL GUALCAMAYO
Společnost Yamana Gold najala Rizzo Associates 
Argentina S.A. a Rizzo Associates Chile S.A. k provedení 
geotechnické inženýrské činnosti, včetně geotechnického 
návrhu a stavebního dozoru nad drtící komorou 13 500 

kubických metrů přímo 
pod povrchovým dolem 
Gualcamayo, dvěma 
rudnými sýpy a zhruba 3000 
m tunelů, včetně 1650 m 
primárního dopravního 
tunelu v severní části 
argentinské provincie San 
Juan. 

GEOTECHNICKÝ POLNÍ PRŮZKUM A ANALÝZA - 
MINERA ESCONDIDA
BHPB Billiton, majitel Minera Escondida Ltda. v Chile najal 
společnost RIZZO k provedení geotechnického průzkumu 
a následného laboratorního testování a geotechnických 
analýz za účelem zjištění stavu podloží, který bude použitý 
pro základy nového drtícího závodu, sousedních stěn MSE 
a přepravního systému. Nové drtící zařízení a sousední 
stěny MSE budou zanalyzovány za statických a dynamických 
podmínek zatížení. RIZZO vypočte lokální seizmické 
podmínky, lokální stavební předpisy a mezinárodní seizmická 
kritéria. RIZZO využije k analýze a výpočtu komplexních 
geometrických a podložních podmínek  pokročilý 3D 
software (FLAC 3D).

HRÁZE Z ÚPRAVNICKÉHO ODPADU
HRÁZE Z ÚPRAVNICKÉHO ODPADU VOLCAN

RIZZO si najala společnost 
Volcan Compañia Minera 
S.A.A. k provedení 
důkladného auditu 
jejich dvanácti aktivních 
a neaktivních hrází z 
úpravnického odpadu v 
pohoří Centrálních And v 
Peru. Volcan provozuje celkem 
sedm podzemních těžebních 

jednotek na výrobu koncentrátů zinku, olova, stříbra a mědi. 
Aktivity společnosti RIZZO zahrnovaly důkladnou kontrolu 
provozu hrází z úpravnického odpadu a/nebo plánu na jejich 
uzavření. RIZZO rovněž učinil doporučení ohledně stability 
aktivních a neaktivních hrází z úpravnického odpadu. 

SIMULACE PROTRŽENÍ PŘEHRADY CERRO 
VANGUARDIA   
Rizzo Associates Argentina, S.A. vytvořila  matematické 
modely zaměřené na řešení různých specifických problémů 
souvisejících s důlní činností, včetně správy zařízení pro 
skladování hornického odpadu (TSF). Modely byly určeny pro 
zhodnocení potenciálních dopadů způsobených možnými 
poruchami TSF v Cerro Vanguardia v argentinském Santa Cruz. 

Společnost RIZZO využila 
počítačového modelu 
BOSS DAMBRK, softwaru 
vyvinutého Národní 
meteorologickou službou k 
zjištění hydrodynamického a 
jedno rozměrového výpočtu 
směrování záplavové vlny v 
případě hráze z odkaliště. 
Bylo zhodnoceno několik citlivých částí hrází z odkaliště, a 
to za účelem zjištění nejzásadnějších selhání, stejně jako 
parametrů (šířka zlomu, hloubka a délka trvání poruchy). 
BOSS DAMBRK zodpovídal za poruchy hrází a mostů, efekty 
při skladování, vylití z koryta do záplavových oblastí a útlum 
povodňové vlny. Tento model dodala společnost Cerro 
Vanguardia s komplexním nástrojem pro různé možné 
scénáře, a to v souvislosti s důležitými průřezy, místy 
zvláštního zájmu, citlivými oblastmi a celým rozšířením 
oblasti, které by pravděpodobně bylo zasaženo možným 
selháním přehrady.

PROVEDITELNOST A HODNOCENÍ ZDROJŮ
PROJEKT CHLORIDE COPPER
RIZZO najala společnost Sierra Resource Group (SIERRA), 
která pomůže s plánováním a rozvojem projektu Chloride 
Copper v blízkosti Kingmanu v Arizoně. Tato informace 
odkazuje na “exotické” ložisko mědi, která byla těžena jak 
pod zemí, tak i v současnosti (90. léta minulého století) v 
povrchovém dole.  Společnost RIZZO zodpovídá za rozvoj 
odhadu nákladů na projekt a vytvoření harmonogramu; 
potvrzení “snadno dostupné rudy”; dokončení těžebního 
plánu a rekultivace; přípravu návrhu posouzení s ohledem 
na životní prostředí; návrhu povrchového lomu a systému 
loužení v hromadách, přípravu údajů a návrhu postupu při 
renovaci extrakce rozpouštědlem - závod na elektrolytické 
získávání kovů. Společnost RIZZO úzce spolupracovala se 
společností SIERRA na vytvoření inovativních způsobů 
minimalizace nákladů a urychlení rozvoje projektu tak, aby 
byl důl uveden do provozu a prokázala se proveditelnost 
maximalizace využití měděné rudy.feasibility of maximizing 
the recovery of oxide copper ore. 

www.rizzoassoc.com
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