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NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM OBERMEYER HELIKA BYL
JMENOVÁN JIŘÍ FOUSEK
Novým generálním ředitelem společnosti Obermeyer Helika, která patří do mezinárodní
skupiny Obermeyer, se stal Jiří Fousek. Ve své funkci bude zodpovědný za řízení této
přední architektonické, projekční a stavebně-poradenské kanceláře a za posílení její
pozice na českém a slovenském trhu. Jeho úkolem bude rovněž rozšiřování spolupráce
s klíčovými partnery a klienty, expanze na zahraniční trhy a vedení firmy k další
prosperitě i v následujících letech.
Jiří Fousek působí na realitním a developerském trhu po celou svou profesní kariéru, která
trvá více než dvacet let. Do kanceláře Obermeyer Helika přichází z pozice vedoucího
investičního týmu realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Předtím působil jako
ředitel developmentu české pobočky německého nemovitostního koncernu IVG Immobilien.
Bohaté zkušenosti z oboru stavebnictví a developmentu získal také na vedoucích pozicích ve
velké stavební společnosti Porr či v developerských firmách Hochtief Development či Viterra
Development, která se stala součástí skupiny Orco.
Jiří Fousek absolvoval Technickou univerzitu v německém Karlsruhe a stavební fakultu na
ČVUT v Praze. Ovládá německý, anglický a ruský jazyk.

www.obermeyer.cz
www.opb.de

Společnost Obermeyer Helika a. s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebněporadenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování,
konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného
technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D
a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost
Obermeyer Helika podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy
pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby
pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury. Mezi její nejvýznamnější
reference se řadí například Národní technická knihovna v Praze, Nové divadlo v Plzni, O2 Arena,
obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky, dětské oddělení Fakultní
nemocnice Motol či Protonové terapeutické centrum. Má také bohaté zkušenosti s přípravou
urbanistických studií v ČR i v zahraničí.

Společnost s původním názvem Helika své podnikání v Čechách rozběhla v letech 1990 − 1991, letos
tak slaví své 25. výročí. Od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku
v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším
projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností. V září 2015 proběhla fúze společností
Helika, Obermeyer Albis – Stavoplan a Obermeyer HVAC, jejichž nástupnickou organizací je právě
Obermeyer Helika a. s.

Kontaktní údaje:
Marcela Kukaňová
Crest Communications a.s.
tel. 222 927 119
mobil: 731 613 618
marcela.kukanova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

