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SPOLEČNOST OBERMEYER HELIKA SE PODÍLÍ NA PROJEKTU
MODERNIZACE 14 ŘECKÝCH LETIŠŤ

Projekční kancelář Obermeyer Helika, která je součástí mezinárodní skupiny
Obermeyer, jedné z největších projekčních a inženýrských společností, se podílela
na projektu obnovy a rozvoje 14 regionálních letišť v Řecku. Úkolem projekčního týmu
Obermeyer bylo, ve spolupráci s dalšími převážně řeckými projekčními kancelářemi,
zajistit všechny fáze projektové přípravy projektu rekonstrukce a modernizace letištní
infrastruktury. Na projektu se v pozici koncepčního architekta podílel i Tomáš Janeček,
ředitel výroby pražské kanceláře Obermeyer Helika.

Projekt s názvem Aetos, jehož cílem je přestavba, modernizace a rozvoj 14 řeckých letišť, byl
zpracován pro mezinárodní konsorcium Fraport Regional Airports of Greece Management
Company S.A., které podepsalo s řeckou vládou koncesní smlouvu o pronájmu letišť na dobu
čtyřiceti let. Celý projekt byl rozdělen do dvou klusterů A a B po sedmi letištích, přičemž
společnost Obermeyer měla vyřešit projekty klusteru B, tedy pro letiště Kos, Mykonos, Mytilini,
Rhodos, Samos, Santorini a Skiathos.
Kromě poradenství, patřila mezi hlavní činnosti projektového týmu analýza skutečného stavu
letišť, včetně zajištění veškerých průzkumných prací, dále pak koncepční návrh rekonstrukcí,
modernizací a výstavby nových objektů. Na koncepční návrh dále navazovala fáze
vypracování dokumentace pro povolovací procesy, sloužící k legalizaci jednotlivých záměrů.
Dosud poslední realizovanou fází projektu je tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby. Ve všech fázích projektu tým společnosti Obermeyer vypracovával předběžné
rozpočty navrhovaných prací a současně také evaluační analýzy, jejíž výsledky byly zpětně
promítány do projektu jako variantní řešení.
„Práce na takto rozsáhlém projektu byla pro mě, a věřím, že i pro všechny zúčastněné,
výjimečnou zkušeností,“ říká Tomáš Janeček, jeden z architektů projektu a ředitel výroby
Obermeyer Helika. „Zvláště z toho důvodu, že se jednalo o komplexní přípravu projektů sedmi
letišť najednou, včetně koordinace týmů napříč oběma klustery. Jednalo se o spolupráci
mnoha desítek odborníků z několika zemí světa, na projektu s velmi specifickými podmínkami
většinou ostrovních letišť, jejichž rozvoj byl limitován zejména prostorovými možnostmi

pevniny. Architekturu letištních terminálů výrazně ovlivňovala zvýšená protipožární opatření a
v našich podmínkách nezvyklá konstrukční řešení z hlediska seizmicity“.
Začátek realizace Projektu Aetos se plánuje na druhou polovinu letošního roku. Společnost
Obermeyer bude vykonávat činnosti odborného konzultanta pro klienta po celou dobu
výstavby a zkušebního provozu všech sedmi letišť klusteru B.
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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 a letišť. Mezi její
nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio,
Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také
bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí.
Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991
a 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.
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