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DUBEN 201704newsletter
JIŽ 15 LET
STAVÍME
STAVBY

Největší úspěchy 
HSF System a.s. 

22. místo v ročence TOP 2016 
Časopisu českého stavitelství 
dle tržeb (z více než 150 
stavebních firem) 

Získání titulu Stavba Moravsko-
slezského kraje 2015 za výrobní 
a vývojové centrum Roper 

Získání certifikátu
Czech Stability Award 

Jen díky vám, našim klientům, 
dodavatelům a partnerům, jsme 
už 15 let tady a můžeme se dívat 
s optimismem do budoucnosti. 
Děkuji vám za spolupráci a podporu. 

Jan Hasík,
ředitel společnosti HSF System

Od roku 2012 již slouží zákazníkům 

27. února 2002 vznikla v Ostravě 
malá stavební firma s pár zaměstnan-
ci. Zaměřila se na tři hlavní oblasti: 
haly, střechy, fasády. A to promítla
i do svého názvu. Vznikla společnost 
HSF System a.s.

Během 15 let zažila hned několik 
proměn. Z pár zaměstnanců se stala 
přibližně stovka. Z tržeb v řádu miliónů 
je 1,7 miliardy. Z malé kanceláře je 
moderní budova se sklady a výrobní 
částí. Z regionálního dodavatele hal, 
střech a fasád je generální dodavatel 
staveb v ČR, SR i dalších evropských 
zemích s vysokým podílem vlastních 
prací. Některé věci se ale ani po 15 le-
tech nezměnily. HSF System je stále ryzí 
česká firma bez cizího kapitálu. Zakláda-
jící osoby jsou nadále v čele společnosti. 
Firma se pyšní stabilním týmem s nízkou 

fluktuací. Na prvním místě je spokojený 
klient a společnost se drží svého hesla: 
kvalitně a rychle. K 15. výročí si společ-
nost HSF System nadělila nové logo, 
které odráží postupný přerod malé firmy 
v důležitého hráče na poli generálních 
dodávek staveb. Nové logo lépe vystihu-
je zaměření společnosti na průmyslové 
objekty, administrativní budovy, nákupní 
centra a další velké stavby. Přesto se 
v něm ukrývá i silueta rodinného domu, 
který společnost umí zrealizovat také. 

Na prvním místě je 
spokojený klient 
Naše heslo zní: 

kvalitně a rychle. 

V ČR rostou dva obchodní
domy KIKA najednou

Společnost HSF System zahájila stavbu 
dvou obchodních domů KIKA. V Praze 
dojde k rozšíření stávajícího obchodního 
centra Nové Butovice, které bude dokon-
čeno na jaře 2018. V Českých Budějovi-
cích pak vyroste samostatný objekt, 
do něhož se první zákazníci podívají 
již na sklonku letošního roku. 

Hodnota obou těchto staveb je přes 
400 mil. Kč. Pro stavaře bude náročnější 
výstavba pražského obchodního domu, 
která probíhá při provozu nákupního 
centra Nové Butovice. V Praze vyroste 
třípodlažní budova s půdorysnou plochou 
5440 m2. Součástí projektu je i podzemní 

Ředitel společnosti HSF System Jan Hasík 
získal ocenění EY Podnikatel roku 2016 
Moravskoslezského kraje. 

HSF SYSTEM a.s. 
Lihovarská 689/40A, 

718 00 Ostrava-Kunčičky 

E hsfsystem@hsfsystem.cz

T +420 595 700 660

w w w. h s f s y s t e m . c z  

KIKA Banská Bystrica, kterou 
postavila společnost HSF System 
jako generální dodavatel. 

parkoviště. Objekt v Českých Budějovi-
cích bude mít půdorysnou rozlohu 
3200 m2. Nákupní plocha pro zákazníky 
pak bude takřka třikrát vyšší. Na rozdíl 
od Prahy vzniká KIKA na jihu Čech jako 
samostatný objekt. 

Oba projekty má investor díky moderním 
technologiím pod neustálou kontrolou. 
Obě stavby jsou napojeny na vzdálenou 
správu do centrály v Rakousku. 
Odtud jsou dozorovány zejména 
systémy měření a regulace topení 
a elektro. Na kvalitu a efektivitu 
těchto systémů klade KIKA velký 
důraz při všech svých projektech. 


