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Úspěch ve stavebních
soutěžích
Ve 23. ročníku tradiční stavební soutěže
Ostravský dům roku 2016 si společnost
HSF System odnesla dvě čestná uznání
odborné poroty za stavby Antracit House
a Vývojové a výrobní centrum ROPER

HSF System na
Setkání lídrů českého
stavebnictví 2017
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Největšího setkání vrcholných
představitelů státu a ředitelů
stavebních, projektových
a developerských společností
v České republice se účastnili
také zástupci ostravské společnosti
HSF System, ředitel společnosti Jan
Hasík a obchodní ředitel Tomáš Hess.
Lídři českého stavebnictví se potkali
12. června 2017 na Pražském hradě
za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava
Sobotky.
Do odborné panelové diskuse se také
zapojili Andrej Babiš, předseda hnutí

ANO, Dan Ťok, ministr dopravy ČR, Karla
Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
ČR nebo Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR. V panelové diskusi se
řešila témata jako výhled finančních
zdrojů pro stavebnictví, budoucnost
české dopravní infrastruktury nebo
budoucnost stavebního zákona.
Prestižní akci Setkání lídrů českého
stavebnictví 2017 pořádala analytická
společnost CEEC Research ve spolupráci
se Skupinou Saint Gobain. Společnost
HSF System byla partnerem setkání.

Zlatá tretra
Společnost HSF System opět
podpořila prestižní mezinárodní
atletický mítink Zlatá tretra.
Letos se konal 56. ročník.
Atletická legenda Usain Bolt
se na vítkovickém oválu objevil
podeváté a z důvodu ukončení
kariéry také naposledy.

Stavba domova
pro seniory v Dačicích
Společnost HSF System úspěšně
pokračuje v kompletní rekonstrukci a
přístavbě jednoho z pavilonů v areálu
Dačické nemocnice. Projekt v hodnotě
přesahující 90 mil. Kč bude dokončen
na konci letošního roku. Investorem
je Jihočeský kraj. Objekt bude sloužit
jako pobytová sociální služba domov
pro seniory. Místo v něm najde 78 seniorů.

V Kvartální analýze českého stavebnictví Q2/2017, do které přispěla i společnost HSF System, predikují
letos ředitelé stavebních společností mírný růst sektoru o 2,7 procenta. V roce 2018 by měl růst dále
pokračovat o 2,4 procenta. Ještě více, o 5 procent, by měly růst tržby. Stavební společnosti mají aktuálně
vytížené kapacity na 92 procenta. Zakázky jsou v průměru nasmlouvané na 7,7 měsíce dopředu.

Engineering. V 11. ročníku soutěže
Stavba Moravskoslezského kraje 2016
získala společnost HSF System čestné
uznání za projekt Antracit House
v kategorii průmyslové stavby.

„Ocenění nás velmi těší, ale my se již
díváme do budoucnosti. V dalších letech vidím naši hlavní výhodu ve schopnosti realizovat technologicky náročné
stavby ve spojení s osobním přístupem
našich odborníků. Nové technologie
vstupují i do stavebnictví a my chceme
být u toho“, říká ředitel společnosti
HSF System Jan Hasík.

