
GLOBÁLNÍ ZKUŠENOSTI S RAŽENÍM TUNELŮ
V RIZZO Associates vyplynul náš zájem o ražení tunelů 
přirozeně, v důsledku naší práce se zajišťováním programů 
pro přenos vody pro vodní elektrárny a chladící systémy 
pro jaderné elektrárny.  V posledních letech se naše práce 
na tunelech a šachtách rozšířila o nepřeberné množství 
aplikací v rámci projektů po celém světě, včetně: přivádění 
vody, přepravy, přístupu do dolů a vedení potrubí a to 
jak přes tvrdé skály, tak přes měkké podloží.  Jsme hrdí 
na mezinárodní šíři našich úspěchů při ražení tunelů - od 
hromadných přepravních tras pod ulicemi města New York 
po silnice přes pohoří And.

NAŠE PORTFOLIO RAŽENÍ TUNEL ZAHRNUJE:
Navrhování tunelů | Navrhování důlních jam

Geotechnické inženýrství | Seismické inženýrství
Hydraulické inženýrství | Rozvoj sanačního programu 

tunelů | Řízení stavby

PŘIVÁDĚNÍ VODY
Společnost RIZZO má rozsáhlé zkušenosti s projektováním 
tunelů pro vodní dopravu ve vodních elektrárnách a 
pro přívod chladící vody do jaderných elektráren.  Naše 
rozsáhlé zkušenosti s prací s regulačními orgány, např. 
Federální komise pro regulaci energie (FERC) a americkou 
Komisí pro řízení jaderných záležitostí (USNRC), zajišťují 
úplné porozumění nuancím při navrhování tunelů pro 
tato zařízení.  Profesionálové společnosti RIZZO jsou 
dostatečně kvalifikovaní v oblastech geotechnického, 

seismického, hydraulického 
a environmentální 
inženýringu, což zajišťuje, 
že jsou cenným doplňkem 
pro jakýkoli projektový 
tým.  Naše mezinárodní 
zkušenosti zahrnují práci na 
tunelech pro přepravu vody 
v subsaharské Africe a na 
Středním Východě.

PŘEPRAVA
Vynikající výsledky 
společnosti RIZZO při 
zajišťování geotechnického a 
seismického inženýrství nám 
získaly jedinečné postavení 
na trhu poskytování služeb 
při navrhování tunelů 
po celém světě.  V roce 
2007 společnost RIZZO 
získala International Civil 
Engineering Consultants, Inc. (ICEC), společnost zabývající se 
seismickým inženýrstvím ze San Francisca.  Inženýři a vědci 
z ICEC přinesli desetiletí zkušeností z oblasti seismologie 
a konzultací, včetně let zkušeností s různými tunely pro 
kolejnice s úzkým rozchodem a vysokorychlostními dráhami. 
Z rozvojových geotechnických průzkumů k hodnocení návrhů 
tunelů a podzemních staveb v porovnání s kritérii seizmické 
zátěže, a zaměstnanci RIZZO pracovali na projektech 
přepravních tunelů ve Spojených státech a v Jižních Americe, 
Východní Asii a v Evropě.

OSTATNÍ TUNELY
Existuje mnoho aplikací, u nichž je nezbytné provedení 
podzemního řešení nebo zajištění značných výhod pro 
alternativy nad povrchem.  Tunely lze použít k vedení 
potrubí, přepravě rudy, přístupu do tunelů, jako stezky pro 
pěší, a dokonce i jako podzemní úložiště.  Společnost RIZZO 
má znalosti k zajištění technického a geotechnického dohledu 
nad sítí tunelů. Naše zkušenosti zahrnují práci provedenou 
ve velkých podzemních jeskyních, které jsou nedílnou 
součástí aktivit spojených s drcením a  přepravou materiálu v 
argentinském dole Gualcamayo, stejně jako návrh tunelu pro 
vedení plynového potrubí na úpatí pohoří And v Bolívii.

STAVBY TUNELŮ



TRAŤOVÝ TUNEL MARGARITA
Zaměstnanci RIZZO právě dokončili návrh dokumentace 
tunelu dlouhého 1 míli a o průměru 10 stop vedeného tvrdou 
skálou přes úbočí And v Bolívii. Společnost RIZZO poskytla 
komplexní sadu služeb včetně: návrhu tunelu, portálů 
tunelu, odpočinkových oblastí, počátečních a konečných 
podpůrných systémů, výkopových prací a pracovního 
tábora. Kromě toho společnost RIZZO vyvinula geotechnický 
plán s shromažďování údajů, plán provedení projektu, 
plán kvality projektu, plán ochrany bezpečnosti a zdraví a 
životního prostředí, plán stavebních sekvencí, který určil 
dostupnost zařízení potřebného pro ražení tunelu, rozvinul 
komerční a technické údaje a pomohl klientovi, Repsol YPF, s 
předkvalifikací dodavatelů stavby tunelu. 

NÁDRŽ PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNY 
TAUM SAUK
Společnost RIZZO vyvinula rehabilitační program pro systémy 
přečerpávací elektrárny Taum Sauk ve městě Lesterville, v 
Missouri, který byl předložena  schválen Federální komisí 
pro regulaci energie (FERC).  Po dokončení komplexního 
kontrolního program byl proveden rehabilitační program, 
který zahrnoval použití torkretovacího betonu ve vertikální 
šachtě, výztuž skalního tunelu ve vybraných oblastech 
pomocí speciálně vyrobených ocelových plechů.  Zlepšování 
podloží bylo nezbytné v různých oblastech, např. byla 
provedena vysoce mobilní injektáž pomocí způsobu intenzity 

zalití (GIN) s monitorováním 
ve skutečném čase.  

Projekt přestavby horního 
zásobníku přehrady Taum 
Sauk byl dokončen včas a 
v rámci rozpočtu a získal v 
roce 2010 ocenění American 
Society of Civil Engineers 

(ASCE) OCEA, ocenění 2010 United States Society on Dams 
(USSD) Construction Project of the Year a ocenění 2010 
Engineering Society of Western Pennsylvania (ESWP) Project 
of the Year in Civil Engineering.

TUNEL GUALCAMAYO
V Argentině naši inženýři navrhli systém podpory pro 
podzemní jeskyně, která má strop o výšce více než 70 metrů a 
vejde se do ní drtič rudy od Yamana Gold Inc. RIZZO pomáhala 

s návrhem a stavebním 
dohledem nad téměř 2,5 
mílemi tunelů používaných 
pro přístup k jeskyni a 
přepravě rudy, dvou šachet 
o průměru 14 stop (dlouhé 
1410 stop a 1080 stop), které 
jsou používané jako sypné 
komíny.

TUNEL V JIHOAFRICKÉ JADERNÉ 
ELEKTRÁRNĚ
Společně s konstrukční studií jaderné elektrárny, společnost 
RIZZO nedávno dokončila konceptuální návrh tunelů pro 
chladící vodu o průměr 16 stop na jejich prodloužení 
o zhruba 4900 stop od pobřeží přímořské jihoafrické 
provincie přes skalní podloží. Koncepční návrh zahrnoval 
výběr vyrovnání tunelu na základě geologických dat, 
vývoji geotechnického výzkumu programu, hydraulického 
dimenzování tunelu, počátečního posouzení rizik předběžné 
specifikace stavebních prostředků a metod, předběžné 
specifikace počátečních a konečných vložek, a koncepční 
návrh sacích šachet.

TUNEL AGUA NEGRA
Společnost RIZZO byla nasmlouvána ministerstvem dopravy 
San Juna za účelem zajištění geotechnických, geofyzických a 
hydrogeologických studií tunelu Agua Negra. Po dokončení 
bude 8,5 kilometru dlouhý tunel důležitou spojnicí pro 
automobilovou dopravu projíždějící pohořím And mezi 
Argentinou a Chile. Aby bylo možné adekvátně studovat 
podpovrchové vlastnosti, jsou provedeny hluboké vrty ve 
vysokých nadmořských výškách (mezi 14000 a 16000 st. nad 
hladinou moře), a za nepříznivých povětrnostních podmínek.

PROGRAM SEIZMICKÉHO PŘIZPŮSOBENÍ BART
Společnost RIZZO byla nasmlouvána společností San 
Francisco Bay Area Rapid Transit (BART) pro provedení 
programu seizmického přizpůsobení. Pracovníci RIZZO 
vyvinuli nová kritéria seizmického hodnocení a provedli 
studie seizmické poruchovosti a studií seizmického 
přizpůsobení se pro Transbay Tube, San Francisco a Oakland 
Ventilation Towers, různé podzemní struktury systému BART.

TuNNeliNG Služby pŘedSTavoval pRojekTy
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