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NÁŠ ODKAZ
RIZZO Associates (RIZZO) je renomovaná oborově vyhraněná 
společnost, která se specializuje na stavebnictví a vědy o 
Zemi (tzv. geovědy) v oblastech výstavby přehrad, jaderných 
elektráren a ražby tunelů. Již více než čtvrt století řešíme 
jedinečné, podnětné a technicky náročné projekty po celém 
světě. Jsme proto hrdi na svůj trvale naplňovaný závazek 
poskytovat profesionální služby na míru a ve vysoké kvalitě. Ve 
všech případech se snažíme překonat očekávání svých zákazníků 
poskytováním inovativních a ekonomicky úsporných řešení.

ZÁVAZEK NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Ve společnosti RIZZO je nám ctí dodržovat naše závazky a 
poskytovat profesionální služby s maximální vstřícností a ve 
vysoké kvalitě.

Naše práce je přímým odrazem individuálních schopností 
našich zaměstnanců a jejich zkušeností v oboru. Proto 
dbáme, aby vztahy mezi námi a našimi zákazníky byly 
vzájemně prospěšné.

Navázání takového vztahu se zákazníkem je klíčovým prvkem 
na cestě ke komplexnímu řešení. Vztahu se zákazníkem 
věnujeme pozornost a péči od prvního nástinu koncepce 
až po realizaci projektu. V mnoha případech zůstáváme v 
kontaktu i řadu let po dokončení projektu.

Věříme, že k úspěchu konzultačních služeb jsou zapotřebí 
rovným dílem vynikající zkušenosti, praktické znalosti 
nejlepších současných postupů a přístup k nejnovějším 
technologiím. Nabízíme odborné znalosti, které překračují 
rámec nejmodernější současné praxe směrem k inovativním 
řešením s využitím metod z akademického prostředí a 
oblasti výzkumu. Ke hledání a rozvoji nových pracovníků 
přistupujeme proaktivně a udržujeme úzké kontakty s 
univerzitami a národními laboratořemi.

Jsme hrdi na kvalitu našich služeb a na svoji schopnost 
reagovat na časový plán klientů. Tyto prvky tvoří základy 
našeho podnikání a dlouhodobých obchodních vztahů.

NAŠE ODBORNOST
Celá řada našich technických a vědeckých pracovníků 
s akademickým a postgraduálním vzděláním ve svém 
oboru patří k renomovaným specialistům registrovaným 
v odborných společnostech a profesních komorách . Svým 
praktickým přístupem k projektům, spolupracovníkům a 
zákazníkům tak průběžně vychovávají nové inženýrské síly, 
a zajišťují tak dlouhodobě stabilní úroveň služeb firmy. Ve 
společnosti RIZZO proto věříme, že toto prolínání zkušeností 
osvědčených technických expertů a talentu nadějných 
mladých pracovníků je základním kamenem inženýrských 
služeb budoucnosti.

NAŠE KOMPLEXNÍ INTERNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
Projekční práce | Řízení staveb

Studie výběru lokality jaderných elektráren
Seismické a specializované stavební inženýrství

Geotechnické inženýrství | Životní prostředí
Geofyzika a seizmologie

Geologie & Hydrogeologie
Hydrologické & Hydraulické inženýrství

GLOBÁLNÍ ZKUŠENOST
Členové týmu RIZZO budovali mezinárodní vztahy několik 
desetiletí. Pracovali jsme na stavbách ve Spojených státech, 
Jižní Americe, Evropě, na Středním Východě, v Africe, 
Austrálii a Asii.

Naše práce na projektech po celém světě nám dala možnost 
so podrobně seznámit s místními poměry a podmínkami. 
Čelili jsme mnoha neobvyklým situacím, včetně problémů 
s přístupem ke stavbě či lokalitě, nepřátelských postojů 
vlastníků sousedících pozemků, politických sporů a 
veřejných projednávání, a to v mnoha různých jazycích. 
Pracovali jsme pro řadu klientů, včetně vlád, globálních 
společností, nadnárodních korporací a mezinárodních 
úvěrových institucí a bank.

www.rizzoassoc.com
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