
RIZZO Associates má komplexní tým řízení stavby 
(CM), který má zkušenosti z celého světa.  Naši zkušení 
zaměstnanci, kteří v uplynulých letech pracovali na 
projektech přesahujících celkovou částku 800 mil. USD, 
prokázali úspěchy při zajišťování rozsáhlých projektů, 
včetně dvou z největších projektů přehrad ze zhutněného 
betonu na západní polokouli. Tým RIZZO CM tvoří 
stavební odborníci, mnozí se zkušenostmi z prostředí 
zhotovitele, včetně certifikovaných stavebních manažerů, 
plánovačů, odhadců, bezpečnostních profesionálů a 
administrativních pracovníků.  
 
Klienti využívají  dlouhodobých odborných znalostí a 
zkušeností společnosti RIZZO zejména v oblasti snížených 
rizik a úspor celkových nákladů na projekt.  Kombinujeme 
naše praktické zkušenosti s moderní výpočetní technikou, 
což nám umožňuje snadno sdílet informace jak s 
klientem, tak i s dalšími účastníky projektu.  Díky použití 
programů jako je Prolog a Primavera máme přístup k 
informacím o projektu, které nám umožňují udržovat 
pracoviště efektivní a a nabízet nezbytnou podporu, 
abychom tak zajistili, že naše klienti dosáhnou nebo 
překonají své konkrétní potřeby.    

Strávili jsme roky pěstováním vztahů s klienty a 
vytvářením zkušeností a snažíme se nabízet informovaná 
a inovativní řešení kteréhokoli problému.

Naše služby zahrnují opatření nezbytná pro představební 
činnosti, stavbu a uzavření projektu, včetně řízení 
projektu, stavebního dohledu, dokumentační přípravy, 

podpory při vyjednávání smluv, správu dokumentace,  
vytvoření harmonogramu, kontrolu a testování, 
bezpečnostní řízení, podávání zpráv, partnerství, spory a 
analýzy.    

• Naše komplexní služby zahrnují:
• Přípravu nabídky a smluvní dokumentace
• Přípravu informací o stavbě
• Analýzy proveditelnosti
• Podporu při výstavbě
• Smluvní administrativu/Kontrolu dokumentace
• Řízení nákladů
• Analýzy reklamací/sporů
• Vývoj plánů a specifikací
• Technická podpora
• Stavební dozor/Monitorování na staveništi
• Řízení programu
• Harmonogram projektu
• Řízení kvality
• Zajištění kvality/Kontrola kvality během výstavby
• Řízení rizik
• Řízení bezpečnosti a soulad se životním prostředím
• Průzkumy a HDS/laserové snímání
• Programy udržitelnosti

ŘÍZENÍ STAVBY

www.rizzoassoc.com

K A N C E L Á Ř E  P O  C E L É M  S V Ě T Ě



VYBRANÉ PROJEKTY CM

Společnost RIZZO zastávala funkci hlavního stavbyvedoucího 
projektu.  RIZZO zastávala funkci jediného kontaktu mezi 
zástupci projektu a majitelem, a zajišťovala koordinaci a 
řízení prací zhotovitele. Společnost RIZZO zajistila stavební 
dohled a koordinaci všech stavebních činností.  

Přestavba horního zásobníku nádrže Taum Sauk získala 
mnoho ocenění, včetně USSD 2010 Award of Excellence, 
ESWP 2010 Project of the Year a ASCE 2010 OCEA Award of 
Merit.

REMEDIACE PŘEHRADDY SALUDA

Společnost RIZZO byla najata jako konstrukční inženýr a 
správce stavby pro sanaci přehrady Saluda. Stávající přehrada 
je částečně naplavovaná přehrada postavená v roce 1930.  
Vzhledem k použitému způsobu výstavby je přehrada během 
seismických událostí citlivá na porušení zemin zkapalněním. 
Vzhledem k rozsahu předpokládaného porušení zemin 
zkapalněním by byla oprava stávající přehrady nákladná a 
obtížná; proto byl připraven návrh výstavby záložní přehrady 
u opěry údolního svahu stávající přehrady. 

Stavební projekt měl agresivní harmonogram. V průběhu 
tří let odpracovalo více než 650 zaměstnanců celkem 1 
225 000 člověkohodin. Většina projektů byla vytvořena 
různými zaměstnanci, kteří pracují ve dvou směnách, 
sedm dnů v týdnu. Společnost RIZZO úzce spolupracovala s 
dodavatelem na nákladech a harmonogramu, takže stavba 
postupovala bez zpoždění i navzdory obtížným podmínkám 
na místě a nedostatku materiálu s ohledem na kritickou 
situaci na trhu s ocelí.

Přehrada Saluda obdržela ocenění 2006 USSD Award of 
Excellence a ASCE 2006 OPAL Award. Přehrada Saluda je 
jedním z pouhých čtyř projektů přehrad, které od roku 1960 
získaly ocenění OPAL OCEA.

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. Ve fázi výstavby 
projektu poskytla společnost RIZZO technickou podporu 
běžným konstrukčním detailům, včetně zaměstnanců, 
kteří personálně podpořili přípravné práce, vrtání a 
injektáže a stavební činnosti RCC.  Společnost RIZZO nesla 
primárně zodpovědnost za správu výkonu při programu 
vrtání a injektáží a coby subdodavatel injektáží.  Během 
fáze navrhování a stavební fáze jsme čelili výzvám jak pro 
harmonogram, tak pro rozpočet, např. zpoždění z důvodu 
povětrnostních vlivů, zpoždění v získávání požadovaných 
schválení a lokalizované neočekávané základové poměry, a 
nacházeli jsme taková řešení, která by projekt udržela v rámci 
harmonogramu a rozpočtu.

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.


