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Velkokapacitní
sklad pro Phoenix

První místo
z jižních Čech

Čestná uznání
z Moravskoslezska

Stavební
festivalová sezóna

V pražské průmyslové zóně v Hostivaři jsme
jako generální dodavatel zahájili výstavbu
jednoho z největších skladovacích objektů
pro lékárenský velkoobchod u nás.
Společnost Phoenix zde bude po dostavění
využívat cca 26 000 m2 skladovacích ploch.
Dokončení je plánováno na podzim 2020.

Projekt rekonstrukce a přístavby jednoho
z pavilonů Nemocnice Dačice na Domov
pro seniory, kde byla HSF System generálním
dodavatelem stavby, získal titul PRESTA
– prestižní stavba jižních Čech v kategorii
Bytové stavby a rodinné domy. Investorem
dačické stavby byl Jihočeský kraj. Projektantem společnost JPS J. Hradec s. r. o.

V 13. ročníku soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2018“ získala společnost
HSF System dvě čestná uznání. První
za výstavbu rodinného domu ve Frýdlantu
nad Ostravicí, to druhé pak za generální
dodávku administrativně-skladovacího
areálu společnosti High Lite Touring
v ostravské průmyslové zóně
Industrial area NP.

V roce 2019 jsme partnery také několika
hudebních festivalů. V květnu proběhl
ve střekovském parku v Ústí nad Labem
festival Mezi Dvorci. Podpořili jsme
také kulturní akce jako byl Den Slezské
a hudební festival SORFEST, které se konaly
na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
S populárním festivalem Sázavafest jsme
spolupracovali jako hlavní partner akce.
V rámci největšího multižánrového festivalu
v České republice Colours of Ostrava jsme
byli partnery tradičního golfového turnaje.

Partnerství s DOV

Pohled na Slovensko

HSF System uzavřela partnerství
s unikátním industriálním areálem
Dolní Vítkovice, který v loňském
roce navštívilo přes 1 600 000 lidí
a patří tak nejnavštěvovanějším
místům v České republice.

Dceřiná společnost HSF System SK
patří k největší stavebním
společnostem na slovenském trhu
a stala se také největší stavební
ﬁrmou ze Žilinského kraje.

Letos je společnost HSF System partnerem
unikátního sportovního seriálu v různých
disciplínách Valachy Tour 2019. Pokračujeme
také v dlouholetém partnerství cyklistické
stáje Česká spořitelna – Accolade cycling
team, která se účastní závodů horských kol
doma i ve světě. V srpnu již podruhé podpoříme
celorepublikový MTB závod pro širokou
veřejnost CREAM Bike Čeladná.

Očima zaměstnanců
Jak vidí zaměstnanci své zaměstnavatele?
Na to odpovídá projekt Atmoskop.cz, kam
zaměstnanci přidávají hodnocení ﬁrem,
ve kterých pracují. Společnost HSF System
patří mezi stavebními ﬁrmami mezi nejlépe
hodnocené. Například 97 % zaměstnanců
je spokojeno se svými nadřízenými nebo
93 % oceňuje stabilitu ﬁrmy.

„Začínali jsme jako malý dodavatel střech
a fasád. Dnes patříme k vyhledávaným
a respektovaným generálním dodavatelům
velkých stavebních projektů za desítky
a stovky milionů korun. Růst naší společnosti
je postupný a dlouhodobý. I do budoucna
si chceme udržet pozici mezi významnými
generálními dodavateli a dále rozšiřovat
portfolio činností o segmenty stavebnictví,
jako jsou rekonstrukce staveb a občanská
vybavenost,“ říká Tomáš Hess, obchodní ředitel
stavební společnosti HSF System.

