
NAŠE ODBORNOST PRO STAVITELSTVÍ
Společnost RIZZO nabízí široké spektrum konzultačních a 
inženýrských služeb v oboru stavitelství a mechanických 
zařízení . Naše stavební projekty zahrnují koncepční a 
prováděcí stavební a konstrukční návrhy, seismickou 
kvalifikaci, výpočty vibrací a hodnocení interakce staveb s 
podložím a kvalifikaci staveb a stavebních konstrukcí. Velká 
část současné stavebněinženýrské činnosti společnosti vzešla 
přímo z modernizačních projektů a služeb souvisejících 
s licencováním staveb a komponent v různých odvětvích 
průmyslu včetně jaderného, chemického, těžebního, 
ocelářského a energetického. Úspěšnou realizací několika 
takových projektů získali pracovníci firmy odborné znalosti 
a specializovanou kvalifikaci v oborech stavebních výpočtů, 
statických výpočtů základů a navrhování konstrukcí pro 
extrémní kombinace namáhání účinky seismicity, větru, 
záplav, nárazu a výbuchu.

Tým společnosti RIZZO má nyní více než 300 členů. Většinu 
z nich tvoří technici a vědci a řada z nich má vysokoškolské 
nebo postgraduální vzdělání a autorizaci pro odbornou 
činnost. Vedení zajišťují mezinárodní odborníci specializovaní 
na seismické inženýrství, rozšířenou statickou analýzu a 
návrhy staveb. Náš tým poskytuje inženýrské služby širokému 
spektru klientů, mezi které patří poskytovatelé veřejných 
služeb, jaderně energetická zařízení, elektrárny, regulační 
orgány, architektonické a inženýrské kanceláře a dodavatelé 
komponent.

Společnost RIZZO má zaveden program zajištění jakosti, který 
splňuje požadavky Americké komise pro regulaci jaderných 
zdrojů (NRC), část 10CFR50, Příloha B a normy ASME NQA-
1-1994 a NQA-1-2008 (a rovněž přílohy NQA-1a-2009) a 
je certifikován podle normy ISO 9001:2008. Certifikačním 
orgánem společnosti Rizzo v oboru návrhu a zajišťování 
odborných inženýrských a konzultačních služeb je SRI 
Quality System Registrar . Audity realizované řadou klientů 

ověřily, že program zajištění jakosti společnosti RIZZO účinně 
naplňuje požadavky uvedených norem  a umožňuje nám tak 
zpracovávat kvalitní a nákladově úsporná řešení složitých 
projekčních úloh.

Společnost RIZZO může svým klientům nabídnout znalost 
nejdůležitějších předpisů a norem, jako jsou stavební řády 
IBC a UBC a normy organizací AISC, ACI, NWS, ANSI, NRC, 
ANS, EPRI, IEEE, IEC, IAEA, ASI NTD a ASME. Naši pracovníci 
se pravidelně účastní seminářů, konferencí a školení, aby byli 
informováni o aktuálních změnách předpisů a postupů i o 
možnostech využití nejmodernějších projekčních programů 
a nástrojů CAD. Podporujeme naše inženýry, aby se stávali 
členy odborných organizací, publikovali články a registrovali 
se v profesních sdruženích. Služebně starší pracovníci se 
podílí na činnosti normalizačních komisí v organizacích ASME, 
IEEE, ASI, ASTM, ASCE a ACI.

HLAVNÍ SLUŽBY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
Náš projektový tým využívá k výpočtům a návrhům 
nejrozšířenější stavebněinženýrské a konstrukční programy 
včetně ANSYS, GTSTRUDL, SAP2000, SASSI, STAAD.Pro, 
RISA-3D a PLAXIS-3D. Vedle toho disponujeme několika 
speciálními vlastními programy, jež tyto univerzální systémy 
doplňují. Naše kompetence v oblastech statických a 
dynamických nelineárních výpočtů dále rozšiřujeme využitím 
programů jako jsou ABAQUS, ADINA, SOLVIA, SCIA Engineer, 
LS-DYNA, NASTRAN, CAESAR, AUTOPIPE, dPIPE, Pipestress a 
ALGOR.
Stavebněinženýrské služby, které společnost RIZZO nabízí, lze 
shrnout do následujících skupin: 

• Pokročilé stavebněinženýrské a mechanické výpočty
• Příprava návrhů a prováděcích projektů komplexních 

systémů
• Kvalifikace staveb
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• Provozní návrhy mechanických zařízení.
• Návrhy kotvení konstrukcí a rozvodných systémů.
• Plánování provozů a návrhy prostorového uspořádání 

závodů.

KVALIFIKACE STAVEB
Kompetence pro výpočty společnosti RIZZO jsou 
využívány k hodnocení výkonu a odolnosti jaderných a 
nejaderných elektráren, inženýrských a průmyslových 
staveb a mechanických systémů a zařízení. Naše projekty 
se v posledních letech týkaly také návrhů nových staveb, 
modernizace starších provozů 
a zodolňování a nového 
hodnocení nejrůznějších 
stavebněkonstrukčních systémů.

Společnost RIZZO také působila 
na poli seismické kvalifikace 
mechanických a elektrických 
zařízení pro elektrárny a podílela 
se na různých činnostech 
při zpracování předpisů 
pro kvalifikaci zařízení, na vypracování zpráv o kvalifikaci 
provedené výpočtem a na seismických zkouškách na 
vibračních stolech pro účely schvalování regulačními orgány 
jaderné energetiky. Mezi služby ověřování staveb poskytované 
společnosti RIZZO patří:

• Podpora pravděpodobnostního hodnocení seismického 
rizika (SPRA) a hodnocení hraniční seismické odolnosti u 
nových nebo stávajících elektráren. 

• Seismická inspekce jaderných zařízení certifikovanými 
inženýry.

• Hodnocení porušitelnosti konstrukcí, mechanických a 
elektrických součástí a rozvodných soustav. 

• Revize a příprava nových norem a směrnic a recenze 
již zpracovaných pravděpodobnostních hodnocení 
seismického rizika.

• Modernizace a výstavba prvků pro zodolnění a 
přehodnocení různých konstrukčních systémů.

• Forenzní inženýrství, hodnocení stavu po zemětřesení.

POKROČILÉ STATICKÉ A MECHANICKÉ 
VÝPOČTY

Společnost RIZZO nabízí 
široké spektrum služeb 
v oboru výpočtů pro stavby 
a mechanické systémy. 
Tyto výpočty řeší několik 
scénářů zatížení komplexních 
stavebněkonstrukčních 
systémů, jako jsou elektrárny, 
budovy seismických kategorií I a 
II, přehrady, stadiony, historické 

budovy, podzemní a průmyslová zařízení, větrné a plynové 
turbíny, příbřežní plošiny pro těžbu ropy a plynu a široké 
spektrum inženýrských staveb, např. rozvodných soustav, 
pevných zařízení, strojů a izolačních systémů. 

Nabízené pokročilé výpočty zahrnují:
• Dynamické výpočty seismického působení, harmonických 

kmitů a nárazu.
• Hodnocení dalších statických a dynamických zatížení 

staveb, včetně zatížení větrem a sedání podpěr.
• Nelineární materiálová a geometrická analýza konstrukcí.
• Rozbor interakce staveb s podložím a s kapalinami.
• Analýza přenosu tepla a tepelných deformací.
• Výpočty potrubí vzhledem k vodnímu a parnímu rázu, a 

analýza kmitů a rázů potrubí při jeho nárazech.

PŘÍPRAVA NÁVRHŮ A PROVÁDĚCÍCH 
PROJEKTŮ KOMPLEXNÍCH SYSTÉMŮ
Vedle provádění výpočtů se společnost RIZZO podílí na 
konstrukčních návrzích nových stavebních a mechanických 
systémů a navrhuje řešení problémů vzniklých při jejich 
běžném provozu a mimořádných situacích. Společnost 
RIZZO provádí koncepční návrhy a konstrukci stavebních a 
mechanických prvků, které lze shrnout do těchto bodů:

• Návrhy a prováděcí projekty kovových konstrukcí a 
betonových staveb, základů a mechanických prvků.

• Návrhy systémů pro izolaci a tlumení provozního chvění. 

www.rizzoassoc.com
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