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Naše firma začínala před více než 20 lety  
jako 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.

Podle realizovaných výkonů v posledních  
letech jsme jedna z největších stavebních společ-
ností se sídlem v Moravskoslezském kraji. V letech 
2015–2021 jsme dosáhli obratu 9,8 mld. Kč a celkem 
jsme realizovali 256 staveb v České republice a zahra-
ničí. Kromě tuzemského trhu a Slovenska jsme také 
realizovali zakázky v Polsku, Rakousku, Německu, 
Maďarsku, Dánsku a Itálii.

V roce 2021 jsme dosáhli obratu 1,46 mld. Kč, 
který je třetí nejvyšší v historii firmy, a vynikajícího hos-
podářského výsledku 119,7 mil. Kč před zdaněním.

Na výsledku HSF System a. s. se již tradičně  
velkou měrou podílela dceřiná společnost HSF  
System SK, s. r. o., která dosáhla v loňském roce 
taktéž vynikajícího hospodářského výsledku.  

Výnosy z hospodářské činnosti dceřiné společnosti 
činily 34 673 tis. €, tj. 862 mil. Kč, a hospodářský 
výsledek po zdanění byl 2 712 tis. €, tj. 67,4 mil. Kč. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  
považujeme hospodářský výsledek firmy v roce 
2021 za velký úspěch. Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem zaměstnancům firmy v České republice 
a na Slovensku za vysoké pracovní nasazení v neleh-
kých a komplikovaných projektech, které byly navíc  
negativně ovlivňovány protipandemickými  
opatřeními v souvislosti s covid-19.

Mezi významné projekty, kde jsme byli v loň-
ském roce v pozici generálního dodavatele stavby, 
patřily například Areál společnosti DMHERMES 
TRADE Krnov,  Novostavba skladového areálu firmy 
Garland v Jičíně, Výstavba výrobní a skladové haly 
C2 Ostrov u Stříbra, Dům nábytku ASKO Havířov,  
Gebrüder Weiss Logistické centrum Jeneč.

Byli jsme také generálním dodavatelem objektů 
v ostravské průmyslové zóně Industrial area NP, 
která je ideálním příkladem revitalizace brownfieldo-

vé plochy. Tento, rozlohou menší, průmyslový park 
nabízí atraktivní lokalitu, výborné napojení na páteřní 
komunikace a dobrý přístup k městské hromadné 
dopravě. V roce 2021 byl tento projekt dokončen.

Nežijeme však pouze v průmyslových zónách, 
kde úspěšně realizujeme velké projekty pro 
naše klienty. Snažíme se aktivně pomáhat také 
našemu okolí, a to v různých oblastech, jako jsou 
školství, sociální služby, životní prostředí, zdra-
votnictví, sport nebo kultura. V Moravskoslez-
ském kraji dlouhodobě podporujeme neziskové, 
vzdělávací a sportovní organizace. 

V roce 2021 získala naše firma za tyto aktivity 
Cenu hejtmana MS kraje za společenskou  
odpovědnost za rok 2020 v kategorii firem  
do 250 zaměstnanců.

Navázali jsme také úzkou spolupráci v oblasti 
vzdělávání studentů a možnosti získávání nových 
perspektivních pracovníků s Fakultou stavební 
VŠB -TU Ostrava a Ostravskou univerzitou, se 
kterými jsme uzavřeli dohody o partnerství.

V dalších letech si chceme udržet pozici mezi 
významnými generálními dodavateli a dále rozši-
řovat portfolio činností o segmenty stavebnictví 
jako jsou rekonstrukce staveb a občanská vyba-
venost. Rovněž budeme rozvíjet svoji developer-
skou činnost, v rámci holdingové struktury pod 
značkou ANTRACIT, jak v oblasti průmyslových, 
tak rezidenčních projektů v České republice a na 
Slovensku.
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Obrat v roce 2021

ÚVOD –  SLOVO ŘEDITELE

1 457 8  28 509

Ing. Jan Hasík 
ředitel HSF System a. s.
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AREÁL  
SPOLEČNOSTI  
DMHERMES TRADE 
S.R.O.

Lokalita: Krnov

Hodnota:  73 543 613 Kč bez DPH

Rok:  2021

Objednatel:  DMHERMES TRADE s.r.o.

Jedná se o generální dodávku 
stavby. Novostavba areálu 
zahrnuje administrativní 
a výrobně ‑skladovací část. Objekt 
je primárně určen pro výrobu 
a skladování potravinářských 
výrobků. Administrativní budova 
má nadstandardní architektonické 
i materiálové řešení. Okna 
v administrativní části jsou 
z hliníkových profilů s izolačním 
trojsklem a doplňují je hliníkové 
předokenní žaluzie. Fasáda je 
obložena modřínovými deskami. 
Vstupní hale a společné jídelní 
místnosti dominuje mechová 
stěna. Sociální zařízení jsou 
vybavena designovými prvky. 
Obklady a dlažby jsou provedeny 
netradičními způsoby kladení. 
Podlahy v administrativní budově 
jsou z jasanového dřeva.
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ÚPRAVA INTERIÉRŮ  
BALANCE CLUB  
BRUMLOVKA

Jedná se o generální dodáv‑
ku úpravy interiérů 2NP a 3NP 
budovy. V několika etapách bylo 
postupně zrekonstruováno pro‑
středí klubu – konkrétně klientské 
centrum, fitness, recepce, šatny 
a sprchy, zázemí personálu a 
také celé wellness včetně terasy. 
Rekonstrukce se týkala všech 
částí Balance Clubu Brumlovka. 
Novou dominantou recepce se stal 
pult vyrobený z umělého bílého 
kamene, tzv. corianu. V šatně bylo 
instalováno více než 400 skříněk s 
elektronickými zámky, velká pod‑
svícená zrcadla a původní nástěn‑
ky nahradily designové obrazovky. 
Byl vybudován nerezový 25met‑
rový bazén s pozvolným vstupem 
a prostornější nerezová vířivka. 
Wellness nyní nabízí několik růz‑
ných saun – finskou ceremoniální, 
Soft a Ladies, dále parní lázeň, 
infrasaunu, ledovou fontánu, Knei‑
ppovu lázeň a relaxační místnost.

Lokalita: Praha

Hodnota:   36 425 107 Kč bez DPH 

Rok:  2020 ‑ 2021

Objednatel:  PASSERINVEST BBC 1, s.r.o.
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DOSTAVBA  
ŠKOLNÍ  
TĚLOCVIČNY  
MĚSTA HROB

Lokalita: Hrob

Hodnota:  38 668 196 Kč bez DPH

Rok:  2020 ‑ 2021

Objednatel:  Město Hrob

Jedná se o generální dodávku 
novostavby víceúčelové sportovní 
haly. Projekt se skládá ze dvou 
konstrukčně odlišných částí – 
vlastní tělocvičny a nižšího zázemí, 
které na tělocvičnu navazuje. 
Umístění i velikost se plně podřizuje 
stávajícímu objetu školy. Nižší část 
se zázemím tělocvičny je založena 
na nepravidelném půdorysu. 
Střecha nad sociálním zázemím 
a vstupními prostory do tělocvičny 
je využita jako střešní terasa z části 
osázená zelení a část je dlážděná 
s pochozími skleněnými světlíky.
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Jedná se o generální dodávku 
dvoupodlažního obchodního domu 
s nábytkem. Prostory jsou využívá‑
ny jako výstavní a prodejní plochy, 
sklady a administrativní zázemí. 
Nosná část je tvořena železobe‑
tonovým skeletem. Opláštění je 
provedeno sendvičovými mine‑
rálními panely. Součástí průčelí je 
také vstupní portál, kde je situo‑
vána hliníková prosklená výplň se 
vstupními automatickými dveřmi. 
Zajímavým architektonickým prv‑
kem je zakřivení fasády – 4 oblou‑
ky, které jsou řešeny sendvičovými 
panely včetně na míru vyrobených 
prefabrikovaných prvků. Realizace 
probíhala za plného provozu sou‑
sedního nákupního centra.

DŮM  
NÁBYTKU ASKO  
– HAVÍŘOV

Lokalita: Havířov

Hodnota:   117 291 940 Kč bez DPH

Rok:  2020 ‑ 2021

Objednatel:  Asko Invest Tschechien s.r.o.



KDO STOJÍ  
ZA NAŠÍ PRACÍ DĚKUJEME

Lucie Babolková
Ladislav Barna
Milan Bartoloměj
Jaroslav Bartoš
Marek Baštář
David Bébr
Ivana Bednarz
Lukáš Bedřich
Miroslav Bernát
Aleš Bezděk
Elisabeth Bílá
Ivo Bílý
Markéta Borská
Daniel Brandl
Adam Cieslar
Beáta Csépe Kurucz
Jana Čečotková
Andrea Čechová
Ondřej Černík
Jan Černý

Waldemar Danělišyn
Petr Daniš
Miroslav Dej
Petr Dombrovský
Jiří Doubravský
Zdeněk Drudík
Jakub Dvořák
František Forejt
Libor Forejt
Petr Giňovský
Lubomír  Grigarčík
Ladislav Hajšman
Jan Hasík
Martin Havlák
Tomáš  Hess
Petra Hessová
Kateřina Hinková
Roman Hlinšťák
Gabriela Holubová
Rostislav Hovězák

Pavel Hrubý
Robert Hutta
David Ikonomidis
Miloslav Janeček
Radomír Jekielek
Miroslav Juřena
Miroslav Kanalik
Miloš Kocian
Petr Kotala
Tomáš Kovalčík
Radim Krejčí
Boris Krchňák 
Pavol Križek
Pavol Križek ml. 
Jan Kroc
Miroslav Krop
Pavel Krystek
Pavol Kuffa
Petra Kutzendörferová
Tomáš Květoň

Aleš Kytnar
Boris Lhoták
Roman Macur
Daniel Machálek
Petra Machandrová
Miluše Marcellová
Vojtěch Marszalek
Ctirad Miler
Jakub Milerski
Daniel Milota
Zdeněk Milota
Lucie Mlčáková
Petra Morávková
Petr Mozga
Jiří Mrázek
Ondřej Mrázek
Jan Mudroch
Michael Musialek
Ilja Nikolov
Pavel Obrusník

Zuzana Ogrocká
Kamila Osinová
Pavla Otrusinová
Tomáš Palica
Renata Pleváková
Pavol Poláček
Adéla Polatová
Petr Popelář
Marián Postředník
Libuše Poulíčková
Mariola Pytlíková
Radim Rulička
Eva Sedláčková
Petra Slabá
Ondřej Slavík
David Sobota
Tomáš Soukup
Marcela  Stachová
Jakub Stoupenec
Lucie Sýkorová

Jaroslav Szturc
Rastislav Šagát
Martin Šimeček
František Špiler
Pavel Štěpánek
Milan Tlelka
Filip Totka
Radek Tráva
Markéta Unucková
Pavel Urban
Bernard Urbaník
Veronika Velčovská
Jan Vitvar
Ladislav Vodička
Stanislav Vodička
Gabriela Vyškovská
Jan Wolf
Miroslav Záhradník
Tomáš Zemánek

Lucia Balvonová 
Michaela Barčáková 
Tomáš Bodorík 
Marek Bohuš 
Jaroslav Borák 
Jakub Bučko 
Jakub Bunta 
Tomáš Čarný 
Karin Ďaďová 
Filip Dávidik 
Lukáš Dubovský 
Dominika Fencáková 
Andrej Fogáš 
Vladimír Franček 
Peter Guoth 
Matúš Harčár 
Martina Harmanová 
Martin Husarik 
Jozef Jančiga 
Šimon Jančošek

Marika Jantová
Veronika Kasáková 
Matej Kosa 
Peter Kosa 
Tomáš Kosa 
Matúš Jaroslav Kozák 
Peter Kubala 
Miroslava Kubišová 
Daniel Kuric 
Jaroslav Kuric 
Jakub Majerčík 
Dominik Majtán 
Dana Michálková 
Barbora Michútová 
Andrea Mikulíková 
Tomáš Mydlo 
Barbora Pavlíková 
Vivienn Petrezsélová
Katarina Pilátová
Veronika Pinčáková 

Simona Piovarčiová 
Róbert Podskoč 
Zuzana Sobolová 
Juraj Struhárik 
Eva Sýkorová 
Bianka Šoporová 
Rastislav Tekeľ 
Róbert Urík  
Tomáš Valent 
Martina Vavreková 
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V této výroční zprávě je opětovně nutno zdůraznit, že dosažené  
dobré výsledky společnosti jsou zásluhou vynikající práce  
jednotlivců i celého kolektivu firmy a všem za to patří  poděkování.

HSF System a.s. HSF System SK, s.r.o.
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zaměstnanců  
v technických  
profesích

zaměstnanců  
v dělnických  
profesích

let je průměrná doba  
trvání zaměstnání  
v naší společnosti 

87
21

7,61 Na konci roku 2021 zaměstnávala  

společnost 108 pracovníků, z toho  

21 v dělnických profesích a 87 v technic-

kých profesích. Personální obsazení  

firmy je stabilní, průměrná doba  

trvání zaměstnání je 7,61 let. 

BENEFITY 
ZAMĚSTNANCŮM

Svým zaměstnancům  
a jejich rodinným příslušníkům 
jsme poskytli a dále poskytujeme  
širokou paletu benefitů:

1. V rámci partnerství s různými organizacemi  

 jsme zajistili bezplatné účasti:

- Hudební akce SORFEST konaná  

 na Slezskoostravském hradě;

- Dolní oblast Vítkovice – partnerské koncerty,  

 všechny expozice spravované DOV; 

-  SKI Bílá – permanentky na lyžování  

po dobu celé zimní i letní sezóny včetně  

organizace každoročních lyžařských závodů  

HSF System Skicup;

- Cream Bike Čeladná - závody horských kol;

- Valachy tour – série sportovních akcí;

-  Multisport karty pro různá sportoviště;

-  Nextbike – možnost využít sdílená kola za  

zvýhodněných podmínek, stanoviště pro kola  

je umístěno přímo u sídla společnosti.

2.  Pro zaměstnance jsou pořádány letní i zimní 

teambuildingové akce. Soudržnost kolektivu 

posiluje také interní občasník společnosti Háčko. 

3.  Zdarma zajišťujeme sportovní oblečení pro  

aktivní sportovce z řad zaměstnanců  

– cyklodresy, běžecké oblečení, lyžařské  

bundy, turistické soupravy.

4.  Všem zaměstnancům přispíváme 55%  

na stravenky v hodnotě 100Kč/odpracovaný  

den formou platební karty.

5.  Poskytujeme příspěvek na penzijní připojištění  

ve výši 12 000 Kč/rok.

6.  Zaměstnanci mají nárok na 5 dní dovolené navíc 

proti zákonem stanovené době při pracovním 

poměru delším než jeden rok.

7.  Organizujeme bezplatnou účast na odborných za-

hraničních veletrzích. V roce 2021 to byla Světová 

výstava EXPO 2020 Dubai, které se účastnilo  

59 zaměstnanců. Tématem výstavy bylo „propojení 

myslí, vytváření budoucnosti“ s jednotlivými  

oblastmi Příležitost, Mobilita a Udržitelnost.

8.  Hradíme startovné na sportovních akcích,  

které sponzorsky nepodporujeme. Například  

na extrémních závodech jako jsou B7, 5BV.

9.  Společnost hradí poplatky související s odborným 

vzděláváním zaměstnanců jako jsou autorizace 

apod. včetně úhrady souvisejících udržovacích 

poplatků.

10.  Nabízíme možnost studia cizích jazyků  

a proplacení jazykových kurzů.

11.  Umožňujeme zaměstnancům práci z domova  

za účelem péče o rodinu nebo při doplňování 

vzdělání.

12.  Zajistili jsme a finančně hradili sérii školení napříč 

celou společností zaměřenou na zvýšení úrovně 

znalostí, dovedností a klíčových kompetencí 

zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávání za-

městnanců společnosti HSF System a.s., který byl 

spolufinancován EU přes Operační program Za-

městnanost. V průběhu roku 2021 byla tato série 

školení ukončena. Nicméně v následujícím roce 

plánujeme další sérii školení spolufinancovanou 

ze stejného programu EU, která bude specificky 

zaměřená na projekční oddělení naší společnosti 

a jeho prohlubování dosavadních znalostí v sys-

tému BIM s názvem Architecture Engineering 

& Construction Collection rozvojové školení.

Dosavadně nabyté znalosti a zkušenosti z proběh-

lého školení projekčního oddělení v systému BIM 

(Building Information Modeling) pomocí nástrojů 

REVIT, AVEVA a dalších v současnosti aplikujeme 

k zaškolení nově příchozích zaměstnanců, čímž je 

prohloubena efektivita zmíněných školení.
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ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA

V A L N Á  H R O M A D A

D O Z O R Č Í  R A D A  S P O L E Č N O S T I P Ř E D S TA V E N S T V O  S P O L E Č N O S T I

Ř E D I T E L  S P O L E Č N O S T I

Ú S E K  Ř E D I T E L E

S P O L E Č N O S T I
V Ý R O B N Í  Ú S E K O B C H O D N Í  Ú S E K

O B C H O D N Í  Ř E D I T E L

ÚČETNÍ  
ZÁVĚRKA 2021

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Z hlediska obratu a hospodářského výsledku patřil rok 2021 v historii společnosti k velmi úspěšným. Pozitivně se projevilo  

investování do vybavení staveb, do softwaru a řídicích systémů, úspěšně se podařilo digitalizovat některé procesy a databáze.  

V neposlední řadě se vyplatilo investování do lidských zdrojů. Proběhla systematicky řada školení. Z důvodu zvýšení konkurence-

schopnosti jednotlivců na trhu práce, a tím i efektivity celého podniku na stavebním trhu, jsme realizovali sérii odborných školení.  

V průběhu roku se podařilo uzavřít smlouvy na provádění staveb, které zajišťují dostatek práce i pro následující období. 

STÁLÁ AKTIVA: 

VLASTNÍ KAPITÁL:

OBĚŽNÁ AKTIVA: 

CIZÍ ZDROJE:

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV: 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV:

AKTIVA CELKEM:

 PASIVA CELKEM:

VÝNOSY CELKEM: 

NÁKLADY CELKEM:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ 
OBDOBÍ PŘED ZDANĚNÍM:

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ 

OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ:

72 737

303 092

635 322

365 953

4 166

43 180

712 225

712 225

1 457 829

1 350 997

119 726

106 832

Roční produktivita práce  
na jednoho zaměstnance dosáhla 

14 876 tis. Kč.

VÝROBNÍ STŘEDISKA
OSTRAVA

ODDĚLENÍ PROJEKCE
OSTRAVA

VÝROBNÍ STŘEDISKO
PLZEŇ

VÝROBNÍ STŘEDISKO
PRAHA

EXTERNÍ SLUŽBY
PRÁVNÍK, BOZP, PO, EKOLOG

ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ  
ODDĚLENÍ

PROVOZNÍ ÚSEK

VÝROBNÍ STŘEDISKO  
BRNO

OBCHODNÍ 
ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ NÁKUPU 
A PRODEJE

VEDOUCÍ OBCHODNÍHO 
ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
NÁKUPU A PRODEJE

VEDOUCÍ CENOVÉHO 
ODDĚLENÍ

PRACOVNÍCI CENOVÉHO 
ODDĚLENÍ

OBCHODNÍ MANAGER
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POSOUZENÍ  DOSAŽENÍ  C ÍLŮ  
STRATEGIE  PRO ROK 2021  
VYTYČENÝCH VE VZ  2020

1.  Dosáhnout kladného hospodářského  
výsledku ve výši minimálně 2% objemu  
prováděných prací.

2.  Nadále udržet kvalitu prací a termínové  
parametry staveb podle požadavku  
zákazníků.

3.  Pro rok 2020 byl vytyčen cíl udržet,  
případně posílit pozici společnosti  
na stavebním trhu, zejména v ČR, SR  
a v dalších zemích.

4.  Zavést informační systém 
pro řízení stavební výroby.

5.  Zvyšovat kvalifikaci personálu  
firmy formou odborných školení.

STRATEGIE  A  C ÍLE  
SPOLEČNOSTI  PRO ROK 2022

1.  Dosáhnout kladného  
hospodářského výsledku  
ve výši minimálně 2% objemu  
prováděných prací.

2.  Nadále udržet kvalitu prací  
a termínové parametry staveb  
podle požadavku zákazníků.

3.  Pro rok 2022 byl vytyčen cíl  
udržet, případně posílit pozici  
společnosti na stavebním trhu,  
zejména v ČR, SR a v dalších zemích.

4.  Zvyšovat kvalifikaci personálu  
firmy formou odborných školení.

5.  Zefektivnit organizační strukturu  
v návaznosti na zavedení informačního 
systému řízení a rozšířit počet členů  
představenstva.

OSTATNÍ  ÚDAJE O  F IRMĚ  
PODLE § 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ č. 563/1991 Sb.

1.  Náklady na výzkum a vývoj nebyly  
vynaloženy žádné.

2.  Vlastní akcie byly vydány v počtu  
40 kusů kmenových akcií na majitele  
ve jmenovité hodnotě 50 tis. Kč v listinné 
podobě, zatímní listy, obchodní podíly  
v jiných společnostech nebyly pořizovány.

3.  Účetní jednotka nemá organizační složku  
v zahraničí. Společnost je registrována  
jako plátce daně z přidané hodnoty  
na Slovensku, v Polsku, Německu  
a Rakousku.
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Konstatujeme,  
že všech hlavních  
cílů společnosti  
bylo dosaženo. 
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Společnost HSF System a.s. je 
držitelem certifikátů ČSN EN 
ISO 9001 (systém managementu 
kvality), ČSN EN ISO 14001 (systém 
environmentálního managementu) a 
ČSN ISO 45001 (systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví).
V roce 2021 proběhly dozorové audity 
na systémy managementu QMS a EMS 
(kvality a environmentu - ČSN EN ISO 
9001 a ČSN EN ISO 14001).
Dále pak v roce 2021 proběhl 
recertifikační audit systému 
managementu BOZP, který potvrdil 
funkčnost systému i jeho platnost do 
dalšího období. 

V závěrech všech auditů nebyly 
konstatovány žádné neshody a bylo 
potvrzeno, že integrovaný systém 
managementu řízení je funkční a 
odpovídá normovým požadavkům.

Společnost je členem Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a členem 
Hospodářské komory České republiky.

Společnost HSF System a.s. sídlí  
od roku 2016 v objektu Antracit  
House, Lihovarská 689/40A, 718 00 
Ostrava-Kunčičky, dále má provozovnu 
v Plzni, Průmyslová 4, 301 00 Plzeň. 

Pobočku má taktéž v Praze,  
Technická  2247, 251 01 Říčany,  
a v Brně na ulici Pražská 156, 642 00 
Brno-Bosonohy.

Sídlo společnosti HSF System SK,  
s.r.o. je v Žilině, Bytčianska 499/130, 
010 03 Žilina. 
 

Společnost HSF System a.s.  
má dvě dceřiné společnosti:

HSF System SK, s.r.o., ve které  
HSF System a. s. vlastní 65% podíl.

Hala Rozvoj s.r.o. 
realizovala developerský projekt  
a v současné době nevykazuje činnost.

D C E Ř I N É 
S P O L E Č N O S T I

S Í D L O  
S P O L E Č N O S T I 
A  P R O V O Z O V N Y

Č L E N S T V Í  
V  O R G A N I Z A C Í C H

C E R T I F I K A C E R E F E R E N C E 
A  O C E N Ě N Í

Stejně jako v předešlých 
letech, jsme i minulý rok 
získali krásná ocenění. 
Velice nás to těší, protože 
pole konkurentů bylo 
opravdu široké.

Do soutěže STAVBA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
jsme přihlásili Nové VaV centrum 
společnosti Ingeteam, a. s. do kategorie 
Průmyslové stavby, Revitalizace parku 
u Biskupství do kategorie Občanská 
vybavenost – veřejná prostranství 
a Retail Park Poruba do kategorie 
Občanská vybavenost. Do kategorie 
Stavby realizované mimo území 
Moravskoslezského kraje byla zařazena 
Optimalizace a modernizace logistických 
procesů ve skladu PHOENIX lékárenský 

velkoobchod, s. r. o. v Praze 10 – 
Hostivaři. Porotě se zalíbila stavba Nové 
VaV centrum společnosti Ingeteam, a. s. 
a Revitalizace parku u Biskupství 
a díky tomu jsme si na Galavečeru 
v Kompresorovně v areálu Landek Park 
konaného na podzim roku 2021, převzali 
osobně krásná Čestná uznání.

Vyhlašovateli soutěže byli ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví, Česká 
komora autorizovaných inženýrů 
a techniků a Obec architektů.

V dalším roce bychom rádi 
opět uspěli, a proto již máme 
naplánovanou účast 
v následujících soutěžích:

- STAVBA ROKU 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
kde bude přihlášena do kategorie 
průmyslových staveb Výstavba 

areálu DMHERMES TRADE, s. r. o. 
a do kategorie staveb mimo region 
Moravskoslezského kraje budou 
přihlášené 2 stavby, a to Změna vstupu 
s lékárnou do areálu nemocnice Jičín 
II a Úprava interiérů Balance Club 
Brumlovka.

- Mezi zástup přihlášených staveb do 
soutěže STAVBA ROKU budou zařazeny 
také námi realizované stavby. Jedná 
se o Výstavbu areálu DMHERMES 
TRADE, s. r. o., Změna vstupu s lékárnou 
do areálu nemocnice Jičín II a Úprava 
interiérů Balance Club Brumlovka.

- Již zmíněná stavba Změna vstupu 
s lékárnou do areálu nemocnice Jičín 
II bude útočit na ocenění také v soutěži 
STAVBA ROKU KRÁLOVEHRADECKÉHO 
KRAJE.
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HISTORIE  V  Č ÍSLECH
Souhrn ukazatelů společnosti HSF System a.s.  

v průběhu let 2002–2021 v tis. Kč

2016

2017

2021

2019

2018

  1 008 257     
  68
   63 446    

  1 808 968       
  79
   122 616    

  1 256 454 
  82
   53 473 

  1 187 990 
  90
   15 446 

  620 512       
  69
   6 407    

  845 710       
  90
   8 026    

  763  491       
  123
   -9 528    

  671 027       
  105
   -9 803   

  461 637       
  134
   3 946  

  771 859      
  125
   44 106

  593 685     
  113
   19 684

  679 462     
  106
   10 878

  447 822     
  98
   6 270

  532 106     
  77
   7 664

  311 539     
  46
   3 028

  96 916      

 15
   5 002

  1 756 664 
  88
   34 293 

  1 457 829 
  98
   119 726

  1 146 458 
  85
   43 635 

  1 187 985 

 89
   75 795

2020

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

   Objem výkonů  /    Průměrný počet zaměstnanců  /      Hospodářské výsledky firmy (před zdaněním)

HSF Sys tem SK,  s . r.o .  2010–2021
Souhrn ukazatelů společnosti HSF System SK, s.r.o.  

v průběhu let 2010–2021 v tis. €

2020

2016

2017

2018

2019

2021

2015

2014

2013

2012

2011

2 
0 
1 
0

2 
0 
0 
2

   Objem výkonů  /    Průměrný počet zaměstnanců  /      Hospodářské výsledky firmy (před zdaněním)

  24 643 
 28 
   2 509 

  34 673 
 35 
   3 452 

 36 100   
 28 
 3 229  

 22 334   
 23 
 1 402  

 17 546   
 19 
 788   

 18 466   
 16 
 728  

 15 861        
 12 
 864     

 5 822 
  7 
 267      

 9 599     
 5 
 96 

 12 861 
 4 
 33     

 2 080  
 2 
 83     

 6 657   
 8 
 234  
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NAPSALI  O  NÁS

26

Tomáš Kosa: Moje osobné 
ambície sú prepojené 
s ambíciami firmy
INOVATÍVNY A KREATÍVNY PRÍSTUP ĽUDÍ JE KĽÚČOV ÝM 
FAKTOROM PRE RAST A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRMY

Myslím, 
že sa nám 
podarilo 
ukázať 
širokej 
verejnosti, 
že i na 
Slovensku 
môžu 
vzniknúť 
originálne 
a hodnotné 
stavby, 
ktoré majú 
svetové 
parametre

tom, ako koronavírusová krí-
za dopadá na stavebný sek-
tor, ako sa dá dostať medzi 
najlepšie firmy v odbore, aké 
sú základné ingrediencie sta-
vebného úspechu alebo ako 
moderné technológie menia 
(nielen) slovenské stavebníc-
tvo, hovorí Tomáš Kosa, kona-
teľ stavebnej spoločnosti HSF 
System SK. 

Ako zvládate pandemické 
obdobie?
Nad očakávania dobre i na-
priek tomu, že koronavíruso-
vá kríza zasiahla celú sloven-
skú ekonomiku vrátane náš-
ho stavebného segmentu. Za 
to by som chcel poďakovať 

všetkým svojim kolegom, 
ktorí sa s týmto turbulent-
ným a náročným obdobím 
skvele vyrovnávajú, a záro-
veň ich oceniť. V roku 2020 
sme dosiahli tržby 24,6 mi-
lióna eur, čo je druhý najlepší 
výsledok v histórii našej spo-
ločnosti HSF System SK. Po-
tvrdili sme opakovane svoju 
pozíciu na popredných prieč-
kach stavebných rebríčkov 
a hodnotení na Slovensku. 

Ako hodnotíte situáciu 
na stavebnom trhu 
v posledných dvoch 
rokoch, ktoré sú 
ovplyvnené touto 
mimoriadnou situáciou?
My sme sa od začiatku snaži-
li mať „hlavu hore“. Bolo dô-
ležité pokračovať v práci s eš-
te väčším nasadením ako ob-
vykle, aby sme sa s touto pre 
všetkých novou a ťažkou vý-

zvou dokázali čo najlepšie vy-
rovnať. To platilo jednak pre 
našich zamestnancov, jed-
nak pre subdodávateľov aj 
pre investorov, ktorí sa ne-
zľakli vzniknutých kompli-
kácií. Ešte to síce nie je úplne 
za nami, ale verím, že nás tá-
to skúsenosť všetkých posil-
ní. Pracujeme na zaujímavých 
projektoch, rozvíjame i svoje 
vlastné developerské aktivi-
ty. Investori posilňujú svo-
je výrobné a trhové kapacity, 
najmä v logistike, retaile ale-
bo vo výrobných oblastiach. 
Jeden významný faktor slo-
venským stavebníctvom však 
hýbe a realizáciu stavebných 
zákaziek ovplyvňuje. Tým je 
horšia dostupnosť a nedosta-
tok niektorých stavebných 
materiálov a ich rastúce ceny. 
Nedeje sa to len u nás, ale ob-
dobné je to i na ostatných eu-
rópskych trhoch. 

Na akých projektoch 
pracujete v súčasnosti?
Ako generálny dodávateľ re-
alizujeme viacero projektov, 
z nich uvediem výstavbu hob-
bymarketu Hornbach v Nitre 
na ploche viac ako 17 000 m2. 
Hotovo máme mať vo febru-
ári 2022. Developerom úze-
mia je spoločnosť Atrios v ko-
ordinácii so spoločnosťou 
Nitra Invest. V Košiciach sta-
viame atypický showroom 
pre slovenskú rodinnú firmu 
Auto Valas. V novom autosa-
lóne sa objavia značky Toy-
ota a Lexus. Ten bude len tre-
tí na Slovensku. Ďalší rozvoj 
priemyselnej zóny v Petrova-
noch pri Prešove zase prine-
sú novovznikajúce priesto-

ry baliarne potravín a skladu 
výrobkov pre spoločnosť King 
Food Packaging. 

Aké máte vyhliadky 
a plány na najbližšie 
obdobie?
V spolupráci s našou mater-
skou spoločnosťou HSF Sys-
tem v Českej republike pri-
pravujeme niekoľko priemy-
selných a bytových projektov 
v rámci developerskej spo-
ločnosti ANTRACIT Proper-
ty. V Žiline sme sa pustili do 
vytvorenia nového adminis-
tratívno showroomového pro-
jektu pod názvom ANTRACIT 
Spot, zameraného na vytvore-
nie nájomných priestorov pre 
lokálne spoločnosti. V Sen-
ci zase staviame distribučné 
centrum na mieru pre inter-
netový obchod Rajhraciek.
sk. Nájomcu nám sprostred-
kovala realitno-poradenská 
spoločnosť 108 AGENCY. Ďal-
ší developerský projekt aktív-
ne pripravujeme v Prešove. 

Ktoré z projektov sú vašou 
srdcovkou?
Je to každý projekt, ktorý má-
me na starosti. Ku všetkým sa 
staviame rovnako zodpoved-
ne. Jeden však bol tak trochu 
špeciálny, pretože sme si ho 
stavali sami pre seba. K 10. vý-
ročiu založenia našej spoloč-
nosti, ktoré sme oslávili v ro-
ku 2020, sme si darovali nové 
sídlo našej firmy v Žiline. Za je-
ho návrhom stojí štúdio A. R. 
K. ateliér. Budova bola, okrem 
iného, ocenená v medziná-
rodnej architektonickej súťa-
ži BigSEE Architecture Award 
2021. Tým najviditeľnejším 

WE 
KNOW 
HOW

O

21. OK TÓBRA 2021

Jak se 
dostat mezi 

„nejlepší 
pětku“ 

stavebních 
 rem 

v Česku?
Dodržování kvality a termínů. Za-
vádění nových technologií. Stabilní 
a odborný tým zaměstnanců. A kaž-
dodenní tvrdá práce. To jsou základní 
ingredience úspěchu ostravské sta-
vební rmy HSF System a.s., která 
během necelých dvou desítek let na 
velmi konkurenčním a náročném 
trhu postupně vystoupala až mezi 
nejlepší stavební rmy v Česku.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) 
každoročně srovnává stovky českých stavebních firem. Vý-
sledkem je Rating stavebních dodavatelů, který vyjadřuje 
(v bodech) kvalitu účastníků na základě jejich staveb posuzo-
vaných v celkem 23 tuzemských celostátních i regionálních 
stavebních soutěžích. Nejvýznamnější a nejprestižnější čes-
kou stavební soutěží je pak Stavba roku, která se vyhlašuje 
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veřejná a komerční architektura získala dceřiná společ-
nost HSF System SK v architektonické soutěži BigSEE Ar-
chitecture Award 2021. 

VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY I VLASTNÍ PROJEKTY

V roce 2021 HSF System realizuje výstavbu prvního českého 
domu Ronalda McDonalda, který vyroste v areálu pražské 
Fakultní nemocnice v Motole. Dům bude sloužit jako zázemí 
pro rodiny vážně nemocných dětí. Mezi další letošní pro-
jekty patří například dvě nová logistická depa společnosti 
Ge brüder Weiss v Jenči a Syrovicích, nový areál pro společ-
nost DMHermes v Krnově, administrativně-skladový areál pro 
společnost Démos trade v Liberci nebo rekonstrukce střechy 
výrobní haly společnosti Ekova Electric. Dceřiná společnost 
HSF System SK realizuje výstavbu hobbymarketu Hornbach 
v Nitře. V Košicích zase probíhá výstavba showroomu Le-
xus pro Auto Valas, v Žilině se rekonstruuje hobbymarket 
Obi. „Letos už jsme dokončili revitalizaci parku u biskupství 
(Farské zahrady) v centru města Ostravy, modernizaci vjezdu 
a novou budovu vrátnice v Oblastní nemocnici Jičín, stavbu 
prodejny nábytku Asko v Havířově nebo halu pro skladování 
a distribuci léčiv společnosti Phoenix lékárenský velkoob-
chod,“ popisuje vybrané projekty Tomáš Hess. Stavební spo-
lečnosti HSF System měla velmi dobré hospodářské výsledky 

i v roce 2020, navzdory těžkému období ve stavebnictví i celé 
české ekonomice. Pozitivní je i výhled na druhou polovinu 
letošního roku, co se týká zakázkové naplněnosti. Ostravská 
společnost spustila nový systém řízení stavební výroby, který 
přispěje k ještě větší efektivitě při realizaci stavebních pro-
jektů, a postupně rozvíjí nové realizační středisko v Praze. 

PROFIL SPOLEČNOSTI

Česká stavební společnost HSF System vznikla v roce 2002. 
Zaměřuje se na generální dodávky staveb a realizuje kom-
pletní střešní a fasádní opláštění moderních objektů včetně 
jejich rekonstrukcí. Zajišťuje také projekční práce,  inženýr-
skou činnost a zabývá se developerskými aktivitami. Mezi 
zákazníky firmy HSF System patří zejména developerské 
společnosti, výrobní firmy, logistické společnosti a obchodní 
řetězce. V současnosti realizuje také veřejné zakázky, jako 
jsou školy, domovy pro seniory a jiné objekty občanské vy-
bavenosti. Společnost má sídlo v Ostravě, pobočky v Praze, 
v Brně a v Plzni. Na Slovensku působí od roku 2010 dceřiná 
společnost HSF System SK. 

WWW.HSFSYSTEM.CZ

4
× 

fo
to

: H
SF

 S
ys

te
m

 a
.s

.

16 Reportáže z průmyslu   4/2021

07UDÁLOSTI

www.stavitel.cz ZÁŘÍ 2021 | STAVITEL 09

Aby nA vÁš Sen nedopadal stín
Spolu s pandemií koronaviru vypukla 
pandemie zastínění a vznikly dvě nové 
skupiny našich spoluobčanů: První, ří-
kejme jí „nespokojení sousedé“, si uvě-
domila, že jim vadí třešeň na zahradě 
sousedů. Stíní jim sice už dvacet let, ale 
protože byli pořád v práci a žili aktivním 
životem, nevěnovali tomu pozornost. 
Najednou po majitelích stromu chtějí 
studii zastínění či rovnou požadují ká-
cení stromu. Druhou skupinu tvoří „sta-
vebníci z donucení“. Většinou jsou ve 
středním věku, mají děti a ve své profesi 
jsou úspěšní. Víkendy tráví s dětmi, jez-
dí na kolech, na vodu, cestují. Lockdown 
obrátil jejich život naruby. Loni na jaře 
věřili, že je to na pár dní. Nyní je jim jas-
né, že se to může nejen protáhnout, ale 
i opakovat. Chtějí pryč z pasti, ve kterou 
se jejich útulný byt proměnil a investují 
do nového bydlení. Část z nich se roz-
hodla rekonstruovat a zvětšit chalupu či 
dům po rodičích. Druhá skupina využije 
rodinné či koupené pozemky ke stav-
bě. Často ne ideálně situované či velké, 
což zjistí až při projednání stavebního 
záměru se sousedy. Obě skupiny staveb-
níků se snaží vybudovat dvougenerační 

dům. U rekonstrukcí to znamená stavbu 
podkroví, patra či změnu úhlu střechy. 
U novostaveb to bývá druhé podlaží 
a obytné podkroví. Architekt jim navrh-

ne vysněný dům, poté se vypraví na sta-
vební úřad. A v tuto chvíli na sebe narazí 
„stavebníci z donucení“ a „nespokojení 
sousedé“. Když „nespokojeným souse-
dům“ dojdou věcné argumenty, obvykle 
najdou na internetu větu „Nikdo nesmí 
přivádět na cizí pozemek imise stínu“. 
Bojiště pro chladnokrevnou sousedskou 
bitvu je vytýčeno. Jedni bojují za zacho-
vání současného stavu, druzí o svůj sen. 
Vzhledem ke komplexnosti problemati-
ky se pak vyplatí najmout certifikované-
ho metrologa specializujícího se na po-
souzení vlivu nové stavby na zastínění 
vedlejšího objektu, pozemku či zahrady. 
Nejde o maličkost, ale o dokument, jehož 
obsah, forma zpracování a úplnost infor-
mací může rozhodnout o tom, jak a kde 
budete následující desetiletí žít. Speci-
alizace, nezávislost, znalosti v oboru, 
a především desítky podobných přípa-
dů ročně je odbornost, kterou se vyplatí 
mít na své straně. I u výpočtu denního 
osvětlení či zastínění se vyplatí prefero-
vat specialistu. Tedy pokud chcete sta-
vět, nikoliv se další roky dohadovat se 
sousedy.

David Chod, certifikovaný metrolog  
a předseda Komory metrologů  
pro osvětlení PARNASA v.o.s.

www.osvetlenost.cz

V Hrobu mají vLASTní TěLOcvIčnU
Po 50 letech snažení to konečně vyšlo. 
Dvoutisícové město Hrob ležící na úpatí 
Krušných Hor má konečně k dispozici 
vlastní tělocvičnu. Žáci místní základní 
školy ji začali využívat od začátku letoš-
ního školního roku. Generálním doda-
vatelem projektu „Dostavba školní tělo-
cvičny města Hrob“ byla společnost HSF 
System SK.

Nová tělocvična je řešená jako pří-
stavba budovy základní školy na Komen-
ského ulici. Tělocvična vyrostla na ploše 
501 m2, celková zastavěná plocha je pak 
967,5 m2. Novostavba víceúčelové spor-
tovní haly se skládá z vlastní tělocvičny 
a nižšího zázemí. Umístění i velikost 
stavby se plně podřizuje stávajícímu 
objektu školy. Objekt využívá výškově 
členitého pozemku a stávajícího pohybu 
osob.

Součástí generální dodávky byla rov-
něž výstavba kanalizační a vodovodní 
přípojky. V rámci venkovních úprav spo-
lečnost HSF System SK provedla úpravu 
plochy před vstupem do objektu včetně 
vybavení lavičkami a zatravnění stavbou 
dotčených ploch s náhradní výsadbou 
stromů.

Vlastní tělocvična je konstrukčně že-
lezobetonový montovaný skelet. Nosnou 

konstrukci sendvičového střešního pláš-
tě tvoří trapézový plech s akustickými 
prvky. Skelet je opláštěn ocelovými ka-
zetovými profily vyplněnými minerální 
vlnou. Fasádní výplně budovy jsou z hli-
níkových profilů. Pásová okna jsou dopl-
něná o stínící lamelové prvky.

Zázemí tělocvičny má nepravidel-
ný půdorys. Je řešeno jako monolitický 
stěnový systém s cihelnými vyzdívkami 

a monolitickou stropní deskou. Prostory 
šaten a umýváren mají vnitřní větrací 
jednotky s rekuperačním výměníkem 
pro zpětné získávání tepla z odpadního 
vzduchu. Střecha nad sociálním záze-
mím a vstupními prostory je využita jako 
střešní terasa, která je částečně osázená 
zelení.

Nová tělocvična slouží zejména žá-
kům základní školy v Hrobu, v odpoled-
ních hodinách je otevřena i široké veřej-
nosti.

06_08_Udalosti_STV09.indd   7 15.09.21   7:40

již od roku 1992. Mezi další soutěžní klání patří například 
Cena Inženýrské komory ČKAIT, Česká cena za architekturu, 
Dřevěná stavba roku nebo Stavba Moravskoslezského kraje. 

POKLEP NA NEJLEPŠÍ PĚTKU

V aktuálním žebříčku Rating stavebních dodavatelů 2020 
(RABF) bylo hodnoceno celkem 339 stavebních firem půso-
bících v České republice. V bodovém pořadí stavebních do-
davatelů (stavební firmy) za rok 2020 skončila společnost 
HSF System na pátém místě. V dlouhodobém srovnání za 
posledních pět let pak poskočila mezi nejlepších 15 dodava-
telů v českém stavebnictví. „V roce 2020 jsme získali řadu 
ocenění za stavební projekty, ve kterých jsme působili jako 
generální dodavatel. Vyhráli jsme hlavní cenu v prestižní 
soutěži Stavba roku a uspěli jsme také v dalších soutěžích, 
jako jsou Stavba Moravskoslezského kraje, Stavba roku Stře-
dočeského kraje nebo Stavba Jihomoravského kraje. Ocenění 
jsou odrazem naší píle a odhodlání napříč celou společností 
a také skvělou spoluprací s investory, developery, projektanty 
a dalšími subjekty,“ říká Jan Hasík, ředitel stavební společ-
nosti HSF System.

TITUL STAVBA ROKU 2020

Společnost HSF System získala v prestižní soutěži titul 
Stavba roku 2020 za generální dodávku Společenského centra 
v Sedlčanech. „Odborná porota ocenila hlavně komplexnost 
celého řešení, velmi dobrou znalost prostředí, nápaditost 
autora a jeho pojetí architektury nebo interpretaci hlavního 
poslání projektu,“ upřesňuje Jan Hasík. Investorem oceněného 
projektu byla křesťanská organizace Maranatha. Zakladate-
lem je developer a filantrop Radim Passer. Stavbu projekto-
valy firmy A8000 s.r.o. a STATIKON Solutions s.r.o. Hlavním 
organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

DALŠÍ STAVEBNÍ ÚSPĚCHY

Stejný projekt rovněž uspěl v soutěži Stavba roku Středočes-
kého kraje 2020, když si odnesl cenu za realizaci veřejného 
prostoru a také prvenství v hlasování veřejnosti se ziskem 
téměř 15 tisíc hlasů. V kategorii staveb realizovaných mimo 
kraj obdrželo Společenské centrum Sedlčany první cenu 
i v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2019. „Čestné 
uznání v kategorii staveb občanské vybavenosti (novostavby) 
pak máme za realizaci přístavby pavilonu E k základní škole 
v Brušperku. Hala Apex v Pohořelicích, další naše generální 
dodávka, se umístila na prvním místě v soutěži Stavba Ji-
homoravského kraje 2019 v kategorii průmyslové stavby 
a technologické stavby,“ doplňuje loňské soutěžní úspěchy 
Tomáš Hess, obchodní ředitel společnosti HSF System. Oce-
nění za své nové sídlo Antracit House v Žilině v kategorii 

2× foto: HSF System a.s.
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a najznámejším projektom bo-
la zrejme unikátna rozhľadňa 
na Dubni, ktorá vyrástla pod 
našou stavebnou taktovkou 
v roku 2019. Myslím, že sa nám 
podarilo ukázať širokej verej-
nosti, že i na Slovensku môžu 
vzniknúť originálne a hodnot-
né stavby, ktoré majú svetové 
parametre. Rozhľadňu navrh-
li architekti Ladislav Vikar-
tovský a Gábor Nagy zo spo-
ločnosti FKF Design. 

Dobré meno firme budujú 
aj dobré referencie 
z minulosti. Ktoré si ceníte 
najviac?

K najvýznamnejším rozhod-
ne patrila výstavba troch ob-
chodných domov Hornbach, 
SIKO kúpeľne a ASKO – NÁ-
BYTOK na ploche 80 000 
m2 v nákupnej zóne Hobby 
Park Sekčov. Medzi ďalšie vý-
znamné zákazky môžem ur-
čite zaradiť napríklad prístav-
bu haly VW Slovakia v Brati-
slave, výrobné a skladovacie 
haly pre IMMOPARK Koši-
ce alebo skladovacie priesto-
ry pre DS Logistic v Dunaj-
skej Strede s výmerou skladu 
50 000 m2, v tomto prípade 
šlo dokonca o vôbec prvý ta-
kzvaný zelený objekt na Slo-

vensku certifikovaný podľa 
nemeckého systému DGNB. 

Ako sa dá uspieť na trhu 
a poraziť konkurenciu?
Konkurencia sa „neporáža“. 
Zdravá konkurencia indikuje 
rast a motivuje v kvalite a pro-
fesionalite každého segmentu 
trhu. Pre rast a konkurencie-
schopnosť je kľúčovým fak-
torom inovatívny a kreatívny 
prístup našich ľudí. Ich profe-
sionalitu a odbornosť sa sna-
žíme pravidelne zv yšovať 
a rozvíjať. Takže naši zamest-
nanci, produktivita práce, 
dodržiavanie kvalitatívnych 
a termínových požiadaviek 
zákazníkov a taktiež neustále 
zavádzanie moderných tech-
nológií a metód stoja za na-
ším súčasným úspešným po-
stavením na slovenskom sta-
vebnom trhu.

Čo je teda tajomstvom 
vášho úspechu? 
Kvalita. Odbornosť. Spoľahli-

vosť. To sú naše základné in-
grediencie a stavebné piliere. 

Aj do stavebníctva 
prenikajú moderné 
technológie a inovácie, 
vnímate to pozitívne? 
Jednoznačne pozitívne. Asi 
pred šiestimi rokmi sme za-
čali intenzívne investovať do 
integrácie softvérového vyba-
venia na báze BIM projektova-
nia. V súčasnosti využívame 
BIM technológiu naprieč ce-
lým projektom od počiatoč-
nej projekčnej fázy až po re-
alizačné štádium. Informač-
ný model budov y (BIM) je 
vlastne taká digitálna kópia 
realizovanej stavby, kde sú 
k dispozícii všetky dostupné 
a potrebné informácie, ktoré 
navyše môžeme zdieľať s ďal-
šími subjektmi. 

Ako to ovplyvňuje vašu 
podnikateľskú činnosť?
Prinieslo nám to efektívnejšie 
projektovanie, všetky potreb-
né údaje o objemoch, cenách 
či plochách sú prehľadnejšie, 
zlepšila sa komunikácia so 
stavbou, subdodávateľmi ale-
bo s investorom. Vieme lep-
šie prezentovať a vizualizo-
vať objekty koncovým klien-
tom alebo pružnejšie reagovať 
na zmeny zo strany našich zá-
kazníkov. 

Aké sú vaše ďalšie osobné 
ambície vo firme?
Moje osobné ambície sú viac-
-menej prepojené s  a mbí-
ciami firmy HSF System SK. 
I naďalej udržať kvalitu prác 
a termínových parametrov 
stavieb podľa požiadaviek zá-
kazníka. Pokračovať budeme 
i s ďalšou implementáciou in-
formačných softvérov do jed-
notlivých oddelení. A chcem 
aj v roku 2021 udržať, prípad-
ne posilniť, našu pozíciu na 
slovenskom stavebnom 
trhu. 

27

Tomáš Kosa
Vyštudoval Stavebnú 
fakultu Slovenskej 
technickej univerzity 
v Bratislave. Po štúdiách 
sa venoval činnosti 
v stavebníctve. Je 
zakladateľom a konateľom 
spoločnosti HSF System 
SK, s. r. o., ktorá pôsobí na 
slovenskom stavebnom 
trhu od roku 2010. Vznikla 
ako dcérska spoločnosť HSF 
System, a. s., ktorá je na 
českom stavebnom trhu od 
roku 2002. Spoločnosť HSF 
System SK je spoľahlivým 
generálnym dodávateľom 
stavieb. Zaisťuje projekčné 
práce, inžiniersku 
činnosť a zaoberá sa 
developerskými aktivitami. 
HSF System SK má sídlo 
v Žiline, ďalšie pobočky 
v Bratislave a Prešove.

www.hsfsystem.sk 
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Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Bruntál

ostrava.idnes.cz

Moravskoslezský

OSTRAVA Krajský soud Ostrava
znovu rozhodl o jednom z případů
„praní peněz“ přes frýdecko-mís-
teckou agenturu Propag-Storm, kte-
rá patří k vedlejším větvím korupč-
ní kauzy lobbisty Martina Dědice.
Ředitele ostravské firmy Kada-

mo, 63letého Tomáše Doležala, po-
slal soud už loni do vězení na sedm
apůl roku za krácení daní a legaliza-
ci výnosu z trestné činnosti. Dole-
žal i státní zástupce se ale odvolali.
A nadřízený orgán rozsudek zrušil.
Muž – stejně jako obžalovaní

v hlavní kauze Dědic, kteří od začát-
ku odmítají vinu a čekají, že je soud
osvobodí – doufali, že vývoj proce-
su jim dává za pravdu proti žalobci.
Nový verdikt ale ukazuje opak.
Soud totiž ještě přitvrdil. Doležal si
má nově odsedět deset let.
„Vrchní soud v Olomouci vyhověl

podaným odvoláním a rozsudek
zrušil z procesních důvodů, ale ne
proto, že by semuž nedopustil vytý-
kané trestné činnosti. Naopak. Od-
volací soud upozornil, že původní
rozsudek nebral v potaz, že se obža-
lovaný měl dopouštět krácení daní
ve prospěch organizované zločinec-
ké skupiny. Nyní to už soud takto
vyhodnotil, a proto obžalovanému
zpřísnil trest odnětí svobody o dva
a půl roku,“ vysvětlil Vít Koupil,
státní zástupce v kauzách firmy Ka-
damo i Martina Dědice.
Doležal podle obžaloby utratil asi

140 milionů korun z peněz firmy za
reklamu u agentury Propag-Storm,
odkud pak získal zpátky asi 80 pro-
cent sumy v hotovosti. Stát měl po-
škodit asi o 40 milionů korun.
Policisté muže přistihli při přebí-

rání peněz. Soud má také svědectví
spolupracujících obviněných, Len-
ky Oborné a Hany Kačenové z agen-
tury Propag-Storm, které popsaly,
jak v praxi fungovalo „praní pe-
něz“ přes účelový řetězec dalších fi-
rem a komu všemu včetně Martina
Dědice se vracela hotovost.
Kromě odnětí svobody rozdal

soud i jiné tresty. FirmaKadamo do-
stala stejný peněžitý trest jako loni:
musí zaplatit 20 milionů.
Doležal nesmí sedm let pracovat

ve vedení firem a stát mu zabaví
13 kilogramů zlata i směnky za té-
měř 70 milionů korun. Proti první-
mu rozsudku mu přibyl zákaz čin-
nosti, ale snížila se hodnota zabave-
ného majetku – původně měly pro-
padnout jeho směnky v hodnotě ko-
lem 120milionů. — Ivana Lesková

Přes zvýšené náklady
na hygienická opatře-
ní a problémy se záso-
bováním i rostoucími
cenami se zatím větši-
ně velkých firem v re-
gionu daří.

OSTRAVA Na rekordním růstu cen
a zájmu o hutnické výrobky se
v současnosti veze ostravská společ-
nost Liberty. Po problematickém
období, spojeném mimo jiné se
změnou majitele, vykazuje huť re-
kordní čísla.
„Výroba v současnosti dosahuje

nejlepších čtvrtletních výsledků za
poslední roky. V období od 1. dub-
na do 30. června 2021 jsme vyexpe-
dovali přes 600 tisíc tun ocelových
výrobků. Objemvýroby oceli se kaž-
dý měsíc pohyboval kolem 200 ti-
síc tun, což se ve třech po sobě jdou-
cích měsících podařilo naposledy
v roce 2008,“ přiblížila aktuální vý-
konymluvčí Liberty Ostrava Barbo-
ra Dvořáková Černá. „Předpokládá-
me, že hrubý provozní zisk (EBIT-
DA) za 2. čtvrtletí bude ještě výraz-
ně vyšší než zisk zminulého čtvrtle-
tí, který byl ve výši 1,6 miliardy ko-
run.“
Ostravská huť se v současnosti

veze na zvýšeném celosvětovém zá-
jmu o hutní výrobky. Jaké byly vý-
sledky firmy v loňském roce, to za-
tím nezveřejnila.
O tom, že se covid dotkl i ocelář-

ských firem, ale jasně hovoří výsled-
ky dalších společností v oboru – Tři-
neckých železáren nebo Vítkovice
Steel.
Třinecké železárny loňský rok za-

končily v zisku, ten byl ale výrazně
nižší než v předešlých letech.
„Rok 2020 provázelo ekono-

mické zpomalení, nejistoty na trhu
s ocelí a zasáhla jej i celosvětová
pandemie koronaviru,“ přiblíži-
la mluvčí Třineckých železáren
Petra Macková Jurásková. „Přesto

se firmě podařilo dosáhnout po-
zitivního výsledku hospodaření ve
výši 469 milionů korun. Jde však
o nejhorší výsledek za poslední de-
kádu,“ podotkla.
Z poněkud jiného úhlu pohledu si

loňský rok pochvalují i ve společ-
nosti Vítkovice Steel.

„I přes potíže způsobené korona-
virovou pandemií dosáhla společ-
nost nejlepšího výsledku hospoda-
ření za poslední tři roky. Výsled-
kem je sice ztráta, ale provozní zisk
EBITDA dosáhl nuly, což potvrzuje
pozitivní trend provozní výkonnos-
ti,“ vysvětlila mluvčí společnosti
Jana Dronská s tím, že firma vykáza-
la za rok 2020 ztrátu 267 milionů
korun .
S velkými výkyvy se v loňském

roce potýkalo také stavebnictví. Vel-
ké zakázky se sice vypisují na něko-
lik let dopředu, kvůli covidu a opat-
řením proti jeho šířeníměly staveb-
ní firmy problémy například se za-
jištěním dostatku pracovních sil.
Například společnost HSF System

loni dosáhla konsolidovaného obra-
tu ve výši 1,7miliardy korun. Konso-
lidovaný čistý zisk za rok 2020 byl
41,29 milionu korun.
„Navzdory době ovlivněné covi-

dovou situací a poklesu české eko-
nomiky jsme loňský rok zvládli vel-
mi dobře. Dosažené konsolidované

výsledky považujeme za velký
úspěch,“ komentoval hospodaření
Jan Hasík, ředitel společnosti HSF
System.
Ne všem firmám se ale povedlo

zůstat v černých číslech. Například
společnost Vítkovice a. s., pod niž
spadají zbytky někdejšího obřího
strojírenského podniku, prodělala
v roce 2020 102 milionů korun.
Na druhou stranu společnost Vít-

kovice Cylinders, kterou Jan Světlík
z vítkovické skupiny vyvedl poté,
co se některé společnosti před ně-
kolika roky dostaly do problémů,
se už v lednu pochlubila obratem
dosahujícím 4,4 miliardy korun
a hrubým provozním ziskem
570milionů korun.

Soud zpřísnil
trest za „praní
peněz“ přes
reklamu

Darek Štalmach
redaktor MF DNES

OPAVA Zájemci o bydlení v Opavě
mají šanci, že se dočkají několika
stovek nových bytů v lokalitě Dukel-
ských kasáren. Spor o prodej býva-
lého vojenského areálu, který do-
sud brzdil plánovanou výstavbu, se
totiž chýlí ke konci.
„Právní zástupkyně společnosti

JTH Holding, která usilovala o kou-
pi areálu, ale neuspěla a město po-
té zažalovala, zaslala ještě před
hlavním líčením soudu návrh na
uzavření soudního smíru. Radní
města tento krok nyní odsouhlasi-
li,“ informovala o novém vývoji
mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.
Zastupitelé města už loni v září

rozhodli, že prodají část bývalých
Dukelských kasáren. Na základě vy-
psaného záměru pakměsto uzavře-
lo kupní smlouvu s firmou JTA
exclusive s. r. o. Ostrava, která za
pozemky nabídla 51 milionů a zavá-
zala se, že na ploše o rozloze asi
3,8 hektaru postaví 16 bytových

domů se zhruba 300 byty. Areál,
která léta chátral, by se tak podle
zastupitelů konečně dočkal smyslu-
plného využití, které pro něj marně

hledalo již několik předešlých poli-
tických reprezentací města.
Vítězné firmě i městu ale kalila ra-

dost ze stavebních plánů žaloba ne-

úspěšného zájemce o koupi kasá-
ren, teplické společnosti JTH Hol-
ding, která proces prodeje zpochyb-
nila a domáhala se zneplatnění
smlouvy. Nyní ale navrhla smír.
„Firma deklarovala, že od všech

svých žalobních nároků hodlá zce-
la ustoupit a definitivně uznat plat-
nost uzavřeného obchodu. Žádá
pouze uhrazení 35 tisíc z celkových
238 tisíc korun vynaložených na ná-
klady řízení. Zbylé částky se vzdá,“
popsala návrh Dobrovolná.
„Jsme od začátku stoprocentně

přesvědčeni, že jsme nijak nepo-
chybili a že bychom spor vyhráli. Ví
to i žalující strana, proto přišla s na-
bídkou smíru. Vítáme to a za da-
ných podmínek souhlasíme. Poža-
dovaná částka je s ohledemnamož-
né protahování sporu a případné
náklady na právníky přijatelná,“
řekl primátor Tomáš Navrátil.
Stavba domů má začít do čtyř let

od podpisu kupní smlouvy. (les)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Odpich Třinecké železárny zakončilyminulý rok i přes celosvětovou pandemii koronaviru v zisku, rekordní čísla nyní vykazuje ostravská hutní společnost
Liberty. Na snímku jsou třinečtí hutníci při odpichu vysoké pece. Foto: Alexandr Satinský,MAFRA

Dukelská kasárnaNamístě chátrajících kasáren vOpavě bymělo za pár let
stát 16 domů s třemi stovkami bytů. Foto: Alexandr Satinský,MAFRA

„Výroba
v současnosti
dosahuje nejlepších
čtvrtletních výsledků
za poslední roky.“
Barbora Dvořáková Černá, Liberty

„Navzdory covidové
situaci a poklesu
české ekonomiky
jsme loňský rok
zvládli velmi dobře.“
Jan Hasík, HSF System

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Kri-
minalisté varují před podvodníky,
kteří čím dál častěji přecházejí do
virtuálního světa a prostřednictvím
internetu nabízejí vysoké zisky při
obchodování s kryptoměnami.
„Zatímco za prvních šest měsíců

loňského roku evidujeme v Morav-
skoslezském kraji tři internetové
podvody, letos za stejné období
vzrostl tento typ kriminality čtyřná-
sobně. Policisté, kteří se specializu-
jí na virtuální podvody, řeší již dva-
náct případů v regionu,“ uvedla po-
licejní mluvčí Zlatuše Viačková.
Podotkla, že podvodníkůmnahrá-

vá anonymita a důvěřivost lidí, kte-
ří posílají peníze, a dokonce posky-
tují přístup k vlastním účtům. Zpra-
vidla přicházejí o velké peníze.
Přesvědčilo se o tom několik lidí

na Novojičínsku, kteří uvěřili láka-
vé nabídce a poslali v součtu stovky

tisíc korun na nákup nejpoužívaněj-
ší kryptoměny bitcoin. „Pravděpo-
dobně imaginární finančník oslovil
zájemce přes internet. Sliboval
zhodnocení finančních prostřed-
ků. Avšak poté, comu lidé bezhoto-
vostně přeposlali několik set tisíc
korun, přestal komunikovat a už se
s ním nelze spojit,“ popsala Viačko-
vá. Dodala, že policisté zahájili vy-
šetřování podvodu.
Asi nejhůř dopadla žena z Opavy,

která také uvěřila „lákavé“ nabídce
a zaregistrovala se na platformu sli-
bující zhodnocení vkladů. „Domně-
lý bankéř jí pak přesvědčil k inves-
tování. Komunikovali výhradně te-
lefonicky. Žena neznámému muži
bohužel zpřístupnila své interneto-
vé bankovnictví. Muž banku elek-
tronicky požádal o vysoký úvěr.
Ženu nakonec připravil o 550 tisíc
korun,“ sdělila Viačková. (les)

29 °C 17 °C

Spor o prodej opavských kasáren končí

Velké firmy zatím bojují
s covidem úspěšně

Podvody s kryptoměnou
připravily lidi o statisíce

MF DNES 24.7.21

REPORTÁŽE Z PRŮMYSLU 2.7.21

TREND 21.10.21

STAVITEL 23.  10.
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DALŠÍ  ČLÁNKY (CZ MÉDIA)

Deník - příloha Střední Čechy 6.1.

Packaging-cz.cz 7.1.

5 plus 2 - Pardubicko a Chrudimsko 8.1.

5 plus 2 - Svitavsko a Orlickoústecko 8.1.

MF Dnes - Zlínský 12.1.

5 plus 2 - Kroměřížsko 15.1.

Stavbaweb.dumabyt.cz 15.1.

Bikeceladna.cz 19.1.

Freshtime.cz 22.1.

Stavebniserver.com 22.1.

Stavitel.cz 22.1.

Právo - Střední a Východní Morava 23.1.

Polar.cz 25.1.

Stavbaweb.cz 25.1.

stavitel.cz 27.1.

Papír a celulóza 30.1.

Prumysldnes.cz 2.2.

Stavitel 18.2.

Metro 24.2.

Reportáže z průmyslu 26.2.

Spsstavbrno.cz 1.3.

Ceskenoviny.cz 4.3.

ČTK - Ekonomika 4.3.

Stavebniserver.com 4.3.

Archiweb.cz 5.3.

Česká televize 12.3.

Casopisczechindustry.cz 23.3.

Polar.cz 23.3.

Stavitel.cz 23.3.

Benesovksy.denik.cz 24.3.

Berounsky.denik.cz 24.3.

Boleslavsky.denik.cz 24.3.

Kladensky.denik.cz 24.3.

Kolinsky.denik.cz 24.3.

Kutnohorsky.denik.cz 24.3.

Melnicky.denik.cz 24.3.

Nymbursky.denik.cz 24.3.

Pribramsky.denik.cz 24.3.

Rakovnicky.denik.cz 24.3.

Reportazezprumyslu.cz 31.3.

Moravskoslezsky.denik.cz 1.4.

Patriotmagazin.cz 1.4.

Polar.cz 1.4.

Systemylogistiky.cz 1.4.

Transport-logistika.cz 1.4.

Casopisczechindustry.cz 3.4.

Logistika.ihned.cz 3.4.

Logisweb.cz 4.4.

Nase-mesto.cz 5.4.

Nejbusiness.cz 5.4.

Warehouserentinfo.cz 5.4.

Akce.cz 6.4.

Atlasceska.cz 6.4.

Informuji.cz 6.4.

Nakole.cz 6.4.

Eulog.cz 7.4.

Stavitel.cz 7.4.

Imaterialy.cz 8.4.

Kudyznudy.cz 9.4.

Prumysldnes.cz 9.4.

Domaci.ihned.cz 13.4.

E15 13.4.

Fnmotol.cz 13.4.

Novinky.cz 13.4.

Tojesenzace.cz 13.4.

Vecerni-praha.cz 13.4.

Mistoprodeje.cz 14.4.

Luxus.cz 26.4.

Motol IN 1.5.

Forbes.cz 4.5.

Cykloserver.sk 5.5.

Logisweb.cz 5.5.

Stavitel 7.5.

Stavitel 7.5.

Casopisczechindustry.cz 12.5.

ČTK - Domácí 12.5.

Patriotmagazin.cz 12.5.

Stavitel.cz 12.5.

Zezdravotnictvi.cz 12.5.

Imaterialy.cz 14.5.

Casopisstavebnictvi.cz 4.6.

Atlasceska.cz 10.6.

ČTK - Ekonomika 10.6.

Retrend.cz 10.6.

Stavitel.cz 10.6.

Systemylogistiky.cz 10.6.

Cad.cz 11.6.

Imaterialy.cz 11.6.

Nase-mesto.cz 11.6.

Polar.cz 11.6.

Skypaper.cz 11.6.

Skypaper Newsletter 16.6.

Jicinsky.denik.cz 22.6.

Prumysldnes.cz 22.6.

Logistic News 29.6.

Reportáže z průmyslu 2.7.

Polar.cz 22.7.

Stavitel.cz 22.7.

Idnes.cz/ostrava 24.7.

Impuz.cz/regiony 24.7.

MF Dnes - Moravskoslezský 24.7.

Moravskoslezsky.rej.cz 24.7.

ČTK 27.7.

Aktivtono.cz 11.8.

Stavitel 13.8.

Akce.cz 21.8.

Kdykde.cz 21.8.

Mediashow.cz 21.8.

Treking.cz 22.8.

Aktivtono.cz 23.8.

Novinykraje.cz 3.9.

Patriotmagazin.cz 3.9.

Polar.cz 3.9.

Stabruntalsko.cz 3.9.

Celadna.cz 5.9.

Polar.cz 6.9.

Stavitel.cz 10.9.

Blesk - komerční příloha 13.9.

Imaterialy.cz 13.9.

Novinky.cz 13.9.

Pr.denik.cz 13.9.

Sdeleni.idnes.cz 13.9.

Wick.cz 13.9.

E-teplicko.cz 15.9.

Msk.cz 16.9.

Prvnizpravy.cz 16.9.

Regionalninovinky.cz 16.9.

Teplicky.denik.cz 16.9.

Usteckenovinky.cz 16.9.

Světlo 17.9.

Stavebniserver.com 22.9.

Teplický deník 22.9.

Stavitel 23.9.

5 plus 2 - Bruntálsko a Opavsko 24.9.

5 plus 2 - Frýdecko-Místecko 24.9.

5 plus 2 - Ostravsko 24.9.

MF Dnes - Moravskoslezský - speciál 24.9.

Bruntálský a Krnovský deník - Extra 2.10.

Frýdecko-místecký a Třinecký deník 2.10.

Karvinský deník - Extra 2.10.

Moravskoslezský deník - Extra 2.10.

Novojičínský deník - Extra 2.10.

Opavský a Hlučínský deník - Extra 2.10.

Feedit.cz 5.10.

Innovation 18.10.

Roadcycling.cz 18.10.

Nase-mesto.cz 19.10.

Transport a logistika (CZ) 20.10.

MF Dnes 22.10.

Stavitel 27.10.

Imaterialy.cz 3.11.

Stavitel.cz 3.11.

Euro.cz 9.11.

Konstrukce 10.11.

Konstrukce.cz 10.11.

Earch.cz 15.11.

Roadcycling.cz 17.11.

Mtbs.cz 17.11

Msstavby.cz 18.11.

Odbornecasopisy.cz 1.12.

Konstrukce.cz 22.12.

TITUL MÉDIA DATUM TITUL MÉDIA DATUM TITUL MÉDIA DATUM

DALŠÍ  ČLÁNKY (SK MÉDIA)

Aktualne-spravy.eu 20.1.

Pravda.sk 20.1.

Žilinské noviny 25.1.

Žilinský Večerník 26.1.

Istavebnictvo.sk 27.1.

ASB (SK) 18.3.

Systemylogistiky.sk 23.3.

Reality.trend.sk 26.3.

Eurostav 31.3.

Targetnews.sk 23.4.

Turčianské noviny 29.4.

Mynitra.sme.sk 30.4.

Dnesky.sk 24.5.

Retrend.cz 24.5.

Skladinfo.sk 24.5.

ASB (SK) 21.5.

Trend 26.5.

Trend 27.5.

Eurostav 30.5.

Korzár 10.6.

Trend.sk 20.6.

Eurostav 31.8.

Eurostav 31.8.

Logistikadnes.sk 23.9.

Retailmagazin.sk 23.9.

Logistikadnes.sk 23.9.

Systemylogistiky.sk 23.9.

Rentrend.cz 23.9.

Projektlogin.com 23.9.

Skladinfo.sk 23.9.

Warehouserentinfosk 23.9.

Finsider.sk 23.9.

Eurobuildcee.com 27.9.

Stavebné noviny 28.9.

Asb.sk 29.9.

Transport a logistika (SK) 13.10.

Trend 21.10.

Trend.sk 21.10.

ASB (SK) 27.10.

Eurostav 31.10.

Eurostav.sk 1.12.

Systemylogistiky.sk 21.12.

Finsider.sk 21.12.

Stavebnictvoabyvanie.sk 22.12.

logistikadnes.sk 22.12.

asb.sk 22.12.
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Senec sídlom Raja hračiek
Známy slovenský internetový obchod 
Rajhraciek.sk bude mať nové distri-
bučné centrum a  sídlo firmy v  Senci 
uprostred najvýznamnejšieho logis-
tického parku. „Projekt ANTRACIT 
Senec sme kompletne projektovali 
v  BIM-e. Zo spracovaného modelu 
sme čerpali aj pri realizácii stavby. BIM 
model po prvý raz využijeme okrem 
projekcie a  realizácie aj na následnú 
správu a  údržbu objektu,“ približu-
je Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti 
HSF System SK, ktorá je generálnym 
dodávateľom stavby. Nájomcu zaistila 
realitno-poradenská spoločnosť 108 
AGENCY. 

Kvalitná dopravná dostupnosť
Nové priestory vznikajú v  mieste 
s  kvalitnou dopravnou dostupnosťou 
a  viditeľnosťou. Vzdialenosť areálu 
je len kilometer od hlavnej slovenskej 
diaľnice D1 a  asi 30 kilometrov od 

hlavného mesta Bratislava. „Teším sa, 
že sme mohli byť súčasťou expanzie 
ďalšieho úspešného online obchodu 
Rajhraciek.sk a pomôcť mu nájsť naj-
vyhovujúcejšie riešenie skladovacích 
priestorov a zároveň aj nové sídlo fir-
my,“ hovorí Jakub Velko, senior kon-
zultant v 108 Agency Slovensko.

Stavba je klientovi prispôsobená na 
mieru a  jej súčasťou bude aj príjaz-
dová komunikácia, vonkajšie siete 
a  spevnené plochy. Farebné stvárne-
nie kancelárskych priestorov vychá-
dza z firemnej identity nájomcu a bolo 
doladené podľa jeho požiadaviek. 
Nájomné priestory vznikajú na ploche 
5 300 m2. Celková zastavaná plocha 
je 12 000 m2. Stavba bude dokončená 
začiatkom novembra 2021.

Moderné kancelárie v Žiline
Nový developerský projekt s názvom 
ANTRACIT Spot je trojpodlažný ob-

jekt určený na dlhodobý prenájom. 
Priestory budú vhodné na kancelá-
rie, obchodné jednotky, showroomy 
alebo skladovacie priestory. Využitie 
sa ponúka i  pre gastronomické a  ob-
chodné jednotky. „Budova vyrastie na 
celkovej ploche 1 700 m2 s individuál-
nou úpravou vonkajšieho vzhľadu a in-
teriéru podľa požiadaviek nájomcu. 
Budova bude mať kontrolovaný vstup 
a  centrálnu recepciu,“ hovorí Tomáš 
Kosa zo spoločnosti HSF System SK. 

ANTRACIT Spot ponúka atraktívnu 
polohu v mestskej časti Žilina-Považský 
Chlmec. Vzdialenosť od centra kraj-
ského mesta je asi sedem kilometrov, 
lokalita má skvelý prístup na diaľnicu D3 
a hlavné ťahy obchvatu Žiliny. Dobrá vi-
diteľnosť objektu je zaistená umiestne-
ním v tesnej blízkosti hlavnej cesty. 

ANTRACIT Property začína pripra-
vovať aj nový developerský projekt 

v Prešove (lokalita Záborská). Na vlast-
nom pozemku s  výmerou 90 000 m2 
vznikne buď multi-tenant budova 
(40 000 m2), alebo menšie projekty do 
vlastníctva (BTO) či na mieru na dlho-
dobý prenájom (BTS).

Kompletný developerský servis
Developerská spoločnosť ANTRACIT 
Property sa sústreďuje na logistické, 
administratívne a  výrobné projekty 
na Slovensku i  v  Českej republike. 
Developerské projekty stavia na 
vlastných pozemkoch. ANTRACIT 
Property zaisťuje komplexné služby 
od návrhu a  využitia priestoru cez 
spracovanie projektovej dokumentá-
cie až po správu a komplexnú údržbu 
objektov. 

Kontakty:
www.antracitproperty.sk
www.hsfsystem.sk

Rozmach developerských aktivít HSF System SK 
na Slovensku. Rajhraciek.sk vyrastie v Senci, moderné 
kancelárie v Žiline
Ďalšie tri významné developerské projekty na Slovensku začala realizovať stavebná spoločnosť HSF System SK 
v spolupráci s materskou spoločnosťou HSF System (v rámci developerskej spoločnosti ANTRACIT Property). V Senci 
vzniká distribučné centrum na mieru pre e-shop Rajhraciek.sk, v Žiline vyrastú nové kancelárske a showroomové 
priestory na dlhodobý prenájom. Ďalší projekt sa začína pripravovať v Prešove.

REGIÓN/INZERCIA6
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V Košiciach vyrastie showroom Lexus.
Petrovany privítajú baliareň
Motoristi a milovníci áut
dostanú luxusný darček.
Spoločnosť Auto Valas
stavia v Košiciach nový
showroom pre značky Le-
xus a Toyota. Generál-
nym dodávateľom je po-
predná slovenská staveb-
ná spoločnosť HSF Sys-
tem SK, ktorá má na
starosti aj výstavbu no-
vej baliarne potravín v
Petrovanoch pri Prešove. 

Ešte len tretí na Slovensku
Celková zastavaná plocha aty-
pického autosalónu Lexus, kto-
rý bude iba tretí na Slovensku
vrátane spevnených plôch a

parkovísk bude 5 741 m2. „Nároč-
nosť projektu je spôsobená vý-
stavbou vo svahovitom teréne,
takže musíme stále čerpať vodu,
používať špeciálne betóny a
vkladať tam tesniace pásy,“ ho-
vorí Tomáš Kosa, konateľ spoloč-
nosti HSF System SK. Súčasťou
objektu autosalónu bude i la-
kovňa. Netradičná bude tiež
kombinácia použitých mate-
riálov. „Samotný autosalón bude
mať podobu konzolovito vysu-
nutej predajne situovanej na
treťom podlaží,“ popisuje chys-
tanú podobu showroomu Lexus,
ktorý bude iba tretí na Sloven-
sku, Štefan Valas, riaditeľ spo-
ločnosti Auto Valas. Otvorenie

autosalóna sa predpokladá vo
februári 2022. 

Ďalší rozvoj priemyselnej
zóny
Priemyselná zóna v Petrovanoch
pri Prešove sa postupne rozras-
tá. Novovznikajúce priestory bu-
de využívať spoločnosť King
Food Packing ako baliareň potra-
vín a zároveň ako sklad výrob-
kov. „Samotný objekt je formo-
vaný funkčnými požiadavkami
na prevádzku s výhľadom na
ďalšie možné rozširovanie
výrobných a skladovacích kapa-
cít, o ktorých už investor do bu-
dúcna uvažuje,“ dopĺňa Tomáš
Kosa za HSF System SK.
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Poprad chce predať kino, vývarovňu 
prenajať za euro. Poslanci protestujú
PODĽA OPOZÍCIE SA MESTO NEPOTREBUJE ZBAVOVAŤ MAJETKU
Upozorňujú, že šéfka so-
ciálneho odboru poprad-
skej radnice a šéfka SČK
v Poprade sú sestry.

POPRAD. V programe piatkové-
ho zasadnutia popradského
mestského zastupiteľstva je via-
cero bodov, s ktorými nesúhlasia
opoziční poslanci. 

Ako sme už informovali,
mesto chystá zámenu pozemkov
s firmou, za ktorou stojí podni-
kateľ Ján Telensky. 

Nie je to jediná téma, pri
ktorej nepanuje v zastupiteľ-
stve zhoda. Ďalšou je zámer 
na odpredaj kina Máj či prenáj-
mu vývarovne pre seniorov Slo-
venskému Červenému krížu
(SČK). 

Vlastný sociálny podnik
„Chceme sa zbaviť jedinej vý-
varovne. Takúto službu by mes-
to nemalo pustiť zo svojich
rúk,“ povedal pre Korzár posla-
nec František Majerský (Za ľu-
dí). 

Upozornil na to, že je to slu-
žba občanom, na ktorú by malo
mať mesto dosah. 

Namiesto toho sa jej chce
vzdať, navyše v čase, keď zvyšuje
poplatky za sociálne služby. 

Súhlasí s ním aj jeho kolega
z poslaneckého klubu Poprad 22
Igor Wzoš (nezávislý). „Mesto by
si ju určite malo nechať pod se-
bou,“ zdôraznil. 

„Dokonca môj návrh je, aby
mesto začalo prevádzkovať soci-
álny podnik.“ 

Samospráva by sa podľa jeho
slov nemala zbavovať sociálnych
služieb. „Práve naopak, popu-
lácia starne. Treba budovať soci-
álne služby na novej, vyššej
úrovni. Poprad ich má dobré,
chvalabohu, ale týmto znižuje-
me kvalitu.“ 

Za euro na neurčito
Poslanec tiež upozornil na to, že
„mesto jednu vývarovňu pre
dôchodcov zvonku zavrelo a zra-
zu aj túto vývarovňu, centrálnu,
ide previesť na iný subjekt“. 

Ak už tak chce urobiť, malo
by podľa poslanca vyhlásiť verej-
nú súťaž. 

O prenájom požiadal SČK za
účelom „zabezpečenia stravova-
nia a poskytovania sociálnych

služieb“. 
Popradská radnica zámer

prenájmu vývarovne za jedno
euro na rok na dobu neurčitú
nekomentovala. 

„Okrem toho sociálna komi-
sia schválila dotáciu pre SČK
práve na dovybavenie kuchyne.

Teda nielenže im dávame výva-
rovňu za euro, ešte im dáme do-
táciu na kuchyňu. A na konci
dňa bude mesto kupovať obedy
od Červeného kríža,“ upozornil
Wzoš. 

Na vybavenie kuchyne na
Baníckej ulici veľkokapacitnými

gastrozariadeniami a varnou
technikou má ísť dotácia vo
výške 20-tisíc eur. Dotáciu ešte
musia schváliť poslanci. 

Kino za 540-tisíc
Do zastupiteľstva ide aj návrh na
vypísanie verejnej obchodnej
súťaže na predaj budovy v mest-
skej časti Veľká. 

Sídli v nej napríklad aj kino
Máj, vrátane priľahlých pozem-
kov o výmere 655 štvorákov. 

Cena za tento mestský ma-
jetok je podľa znaleckého posud-
ku stanovená na niečo cez 540-
tisíc eur. 

Ide o bývalý družstevný
dom, ktorý pozostáva z troch
nadzemných a jedného pod-
zemného podlažia. 

Mestský úrad vysvetľuje
predaj zlým technickým stavom
objektu. 

„Budova si vyžaduje rekon-
štrukciu, nakoľko je v zlom tech-
nickom stave a v posledných ro-
koch do nej neboli investované
žiadne finančné prostriedky. Ná-
klady na prevádzku a údržbu bu-
dovy výrazne prevyšujú príjem
za prenájom a za posledné 3 roky

bola vykazovaná strata vo výške
5000 eur ročne," píše sa v dôvo-
dovej správe predkladanej zastu-
piteľstvu. 

Popradská radnica tiež pri-
pomína, že mestské kultúrne
podujatia sa v prevažnej miere
konajú v kine Tatran, v Dome
kultúry a v Divadelnej sále v 
Spišskej Sobote. 

„Mesto Poprad nevidí potre-
bu si danú budovu ponechať, 
takže budova je pre mesto nad-
bytočná." 

Vníma to ako zlé riešenie
Wzoš súhlasí, že budova kina
síce dnes nie je v dobrej kondí-
cii, ale "treba uvažovať principi-
álne." Opäť argumentuje starnu-
tím populácie a tým, že by po
oprave mohla slúžiť seniorom. 

„Predať budovu za 540-tisíc
je zlé riešenie. To nie je taký pe-
niaz, ktorý by mesto v tejto
chvíli nutne potrebovalo,“
zdôraznil. 

Podľa opozície to vyzerá tak,
akoby niekto mal o budovu záu-
jem, preto sa vyvolá verejná ob-
chodná súťaž. 

MICHAL FRANK

Kino Máj v Poprade – Veľkej. ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR

Prebytok pôjde do tepelného hospodárstva
Časť investujú aj do
kúpy pozemku. Mesto
chce oddychovú zónu.

VRANOV NAD TOPĽOU. Mes-
to Vranov nad Topľou použije
väčšinu prebytku vlaňajšieho
hospodárenia mesta na zveľade-
nie svojho tepelného hospodár-
stva, odkúpi tiež pozemok býva-
lej čistiarne odpadových vôd v
priemyselnej časti mesta. 

Rozhodnutie mestských po-
slancov predstavili na tlačovej
konferencii primátor mesta Ján
Ragan (nezávislý) a vedúci eko-
nomického oddelenia mestské-
ho úradu Milan Malý. 

„V tomto roku je to odkúpe-
nie nehnuteľnosti od Východo-
slovenskej vodárenskej spolo-
čnosti (VVS) v sume 165 000 eur,
oplotenie 40 000 eur a tepelné
hospodárstvo, kde pokračujeme
v opravách. Tam plánujeme dať
315 000 eur," prezentoval Ragan
investície schválené v druhej
zmene rozpočtu na tento rok. 

Ako Malý doplnil, v rezerv-
nom fonde skončilo po vlaňaj-
šom kladnom hospodárení sa-
mosprávy 704 300 eur, po už na-
plánovaných investíciách a tiež
dvoch nových v ňom zostane
314 000 eur. 

Opravy
Mesto chce financie vyčlenené
na modernizáciu tepelného
hospodárstva použiť na „najne-
vyhnutnejšie veci". 

„Do opravy teplovodov pô-
jde 135 000 eur, taktiež sa zreali-
zujú opravy plynových a ko-
mínových telies, ale je potrebné

urobiť aj na troch kotolniach
strechy, preto, aby nám staveb-
ne nechátrali objekty ako také, a
na kotolni K2 aj obvodový
plášť," priblížil Ragan s tým, že
na všetky projekty bude chcieť
mesto spolu s prevádzkovate-
ľom tepelného hospodárstva,
spoločnosťou Cemed, využiť
letné obdobie, aby boli práce
ukončené pred zimnou vykuro-
vacou sezónou. 

Plocha na oddych
O kúpu pozemku od VVS má
mesto záujem najmä z dôvodu,
že v jeho susedstve už parcely
vlastní. Výhodná je tiež podľa
Ragana požadovaná cena. 

„Podstatné je to, že v okolí
tohto areálu sú mestské pozem-
ky. Areál vodární má výmeru

skoro dva hektáre. Pri cene 
165 000 eur to vychádza na
štvorcový meter asi osem eur, čo
je perfektná cena," ozrejmil. 

Ako doplnil, obyvatelia
mesta v súčasnosti tento opu-
stený pozemok navštevujú na
rekreačné účely, preto ho samo-
správa plánuje na tento účel i
ponechať. 

„Ak tam budú ľudia chodiť
naďalej, mesto využije oblasť na
vytvorenie oddychovej zóny. Ak
nie, bude to oplotené a vyči-
stené, pozemok sa nebude zne-
hodnocovať," dodal s tým, že 
keďže v územnom pláne je pred-
metná plocha určená na prie-
mysel, mesto v budúcnosti ne-
vylučuje jej užívanie na tento
účel. 

(tasr)
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VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ  F IRMY  
PODLE Č ISTÉHO OBRATU V  ROCE 2020

PODNIKY STAVEBNEJ VÝROBY  
PODĽA TRŽIEB 2020  (V  EUR)

Pořadí Název IČO Počet  
zaměstnanců 

2019

Počet  
zaměstnanců 

2020

Čistý obrat  
2019 
v CZK

Čistý obrat  
2020 
v CZK

1 Metrostav a.s. 00014915  3112  3134 27 257 734 000 25 434 739 000

2 EUROVIA CS, a.s. 45274924 1840 1970 12 614 666 000 15 756 333 000

3 STRABAG a.s. 60838744 2309 2342 14 267 865 000 14 770 616 000

4 OHL ŽS, a.s. 46342796 1180 1235 6 887 134 000 7 783 210 000

5 Skanska a.s. 26271303 2025 1848 8 140 506 000 7 549 148 000

6 STRABAG Rail a.s. 25429949 441 473 3 942 759 000 6 885 709 000

7 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100 1040 5 682 803 000 6 831 117 000

8 SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 1374 1407 6 569 029 000 6 823 310 000

9 PORR a.s. 43005560 942 1081 6 367 138 000 6 053 494 000

10 IMOS Brno, a.s. 25322257 578 577 5 159 670 000 5 452 348 000

11 COLAS CZ, a.s. 26177005 887 964 5 041 487 000 5 318 501 000

12 Subterra a.s. 45309612 595 666 4 321 171 000 5 090 354 000

13 GEMO a.s. 13642464 441 433 4 568 732 000 4 152 459 000

14 SYNER, s.r.o. 48292516 347 340 3 725 316 000 3 910 619 000

15 GEOSAN GROUP a.s. 28169522 292 272 3 729 108 000 3 464 760 000

16 BAK stavební společnost, a.s. 28402758 247 253 2 185 975 000 3 248 495 000

17 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 482 483 2 663 461 000 3 136 797 000

18 M - SILNICE a.s. 42196868 614 610 3 083 000 000 3 000 000 000

19 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 25253361 464 489 2 412 663 000 2 787 143 000

20 SMP CZ, a.s. 27195147 449 486 1 796 518 000 2 712 383 000

21 GOLDBECK Bau s.r.o. 64574661 25 27 2 931 517 000 2 616 802 000

22 Chládek & Tintěra, a.s. 62743881 346 347 2 407 148 000 2 246 557 000

23 BERGER BOHEMIA a.s. 45357269 273 286 1 869 324 000 1 836 590 000

24 EDIKT a.s. 25172328 225 227 1 388 366 000 1 720 583 000

25 VCES a.s. 26746573 421 400 1 862 749 000 1 516 141 000

26 GJW Praha spol. s r.o. 41192869 240 252 1 125 871 000 1 506 197 000

27 POHL cz, a.s. 25606468 223 247 1 135 200 000 1 503 841 000

28 SILNICE GROUP a.s. 62242105 276 246 1 237 573 000 1 496 438 000

29 Bielskie Przedsiebiorstwo Bud. Przemysl. 48683396 99 100 1 458 189 000 1 450 000 000

30 TAKENAKA EUROPE GmbH 64355535 101 82 1 811 147 000 1 423 936 000

31 Hinton, a.s. 24160008 107 116 1 349 231 000 1 412 134 000

32 KONSIT a.s. 18630197 71 70 1 413 768 000 1 400 000 000

33 PS BRNO, s.r.o. 25506820 225 226 1 399 878 000 1 400 000 000

34 PKS stavby a.s. 46980059 268 282 1 726 267 000 1 302 011 000

35 Ridera Stavební a.s. 45192464 141 282 1 327 452 000 1 302 011 000

36 Zakládání staveb, a.s. 49241567 333 334 1 347 428 000 1 245 296 000

37 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 290 287 1 199 741 000 1 196 838 000

38 HSF System a.s. 25903101 85 89 1 146 458 000 1 187 985 000

39 PRŮMSTAV, a.s. 25105825 142 137 1 120 946 000 1 098 889 000

40 RD Rýmařov s.r.o. 18953581 430 411 1 075 951 000 1 073 829 000

P. č. Názov podniku Tržby za
vlastné výkony
a tovar celkom 

2020

Tržby za
vlastné výkony
a tovar celkom 

2019

Zmena % Pridaná 
hodnota

1 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o., Bratislava 158 533 473 209 739 736 -24,4 4 383 886

2 STRABAG, s. r. o., Bratislava 146 065 664 148 754 783 -1,8 22 848 010

3 HB REAVIS MANAGEMENT, spol. s r.o., Bratislava 86 802 686 129 594 088 -33,0 4 618 651

4 COLAS Slovakia, a. s., Trnava 76 177 000 45 733 000 66,6 n

5 EUROVIA SK, a. s., Košice 75 861 159 87 428 547 -13,2 19 498 544

6 VÁHOSTAV SK, a.s., Bratislava 69 526 074  70 007 140 -0,7 8 981 942

7 IN VEST, s. r. o., Šaľa 45 022 210 46 548 012 -3,3 11 111 701

8 TuCon, a. s., Žilina 41 732 466 41 590 104 0,3 15 724 857

9 INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava 38 041 758 51 972 132 -26,8 4 169 659

10 Skanska SK, a. s., Bratislava 36 363 551 112 925 496 -67,8 9 209 456

11 Metrostav Slovakia, a. s., Bratislava 36 030 407 43 741 614 -17,6  5 895 155

12 HOCHTIEF SK, s. r. o., Bratislava 29 669 260 8 393 988 253,5 4 957 532

13 L-Construction, s. r. o., Bratislava 27 501 297 24 013 413 14,5 2 100 674

14 HANT BA, a. s., Považská Bystrica 27 128 074 25 956 949 4,5 3 296 954

15 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica 26 664 029 22 430 251 18,9 6 289 881

16 Adifex, a. s., Bratislava 26 475 641 19 272 816 37,4 880 041

17 Goldbeck, s. r. o., Bratislava 25 222 072 89 611 591 -71,9 2 015 698

18 ViOn, a. s., Zlaté Moravce 24 680 905 29 119 161 -15,2 4 748 653

19 HSF System SK, s. r. o., Žilina 24 598 537 36 099 567 -31,9 3 886 210

20 VHS-PS, s. r. o., Bratislava 24 491 451 26 724 509 -8,4 -1 202 078

21 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s., Bratislava 24 118 645 30 163 429 -20,0 3 035 425

22 ASSYX, spol. s r. o., Bratislava 23 879 295 25 726 325 -7,2 674 359

23 Keraming, a. s., Trenčín 23 537 925 31 428 033 -25,1  3 442 337

24 Chemkostav, a. s., Michalovce 23 017 068 42 445 828 -45,8 3 071 103

25 HORNEX, a. s., Bratislava 20 085 488 27 858 246 -27,9 6 140 088

26 DESTAV, spol. s. r. o., Nesluša 19 711 763 11 509 968 71,3 1 498 354

27 VIAKORP, s. r. o., Zvolen 19 565 267 14 561 006 34,4 3 615 665

28 ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s. 19 258 469 14 778 664 30,3 3 710 826

29 LiV ELEKTRA, a. s., Bratislava 19 026 767 15 720 272 21,0 6 295 116

30 ISMONT, s. r. o., Trnava 18 266 206 19 563 688 -6,6 6 064 649

31 ELIMER, a. s., Nové Mesto nad Váhom 17 296 584 23 150 415 -25,3 1 857 762

32 BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou 17 206 432 17 877 421 -3,8 3 052 185

33 MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín 16 811 199 7 867 120 113,7 2 181 065

34 DAG SLOVAKIA, a. s., Prešov 16 249 668 15 802 241 2,8 2 664 048

35 VOLTATECH, a .s., Bratislava 15 753 004 14 548 657 8,3 4 613 274

36 INPEK HOLDING, a. s., Nitra 15 513 159 16 615 796 -6,6 1 617 505

37 Keller špeciálne zakladanie, spol. s r. o., Bratislava 14 017 762 17 232 098 -18,7 3 248 054

38 BTB GROUP, s. r. o., Bratislava 12 889 320 2 073 890 521,5 197 871

39 PRORECO, s. r. o., Trenčianske Stankovce 12 847 302 24 780 599 -48,2 1 273 339

40 INPEK, s. r. o., Nitra 12 349 989 15 917 247 -22,4 1 895 004

z celkového počtu 141 společností

z celkového počtu 100 společností

Zdroj: Časopis STAVITEL (ročenka TOP 2020) Časopis Eurostav (Top 100)
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Ve spletitém světě 
podporujeme ty, 
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kteří jsou s námi 
na správné cestě.

1. Ostravská univerzita v Ostravě

2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

3. Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. (hudební festival SORFEST) 

4. Samostatný dětský oddíl Brontosauři 

5. Biskupství ostravsko-opavské

6. Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín

7. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

8. Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z.s.

9. Nadační fond Podejte Ruku Dětem

10. Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

11. RENSAR, s.r.o. (lyžařské závody pro veřejnost)

12. Seven Days Agency, s.r.o. (HSF System Bike Čeladná)

13. HP TRONIC, s.r.o. (Valachy tour)

14. Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště

15. Česká myelomová skupina, nadační fond

16. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

17. Bez mámy, z.s. 

18. SKI Vítkovice – Bílá z.s.

19. Radicelle s.r.o. (podpora Česká spořitelna-Accolade cycling team, Radim Kořínek)

20. GLOBAL NETWORKS s.r.o. (Bussiness Golf Tour Moravia 2021)

21.  Linka bezpečí, z.s.

22.  Seidler Lukáš (propagace společnosti na motocyklových závodech)

23.  Nextbike Czech Republic s.r.o. (městská sdílená kola)

24.  RWR s.r.o. (tenisový turnaj ATP Challenger)



HSF System a.s.

Lihovarská 689/40A 
718 00  Ostrava-Kunčičky

IČO: 25903101 
DIČ: CZ25903101

ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 
2.000.000,- Kč

ROZHODUJÍCÍ  
PŘEDMĚT ČINNOSTI:

•  Provádění staveb, jejich  
změn a odstraňování

•  Klempířství a oprava karoserií

•  Zámečnictví, nástrojářství

•  Pokrývačství a tesařství

•  Výroba, obchod a služby

• Projektová činnost ve výstavbě

PŘEDSTAVENSTVO:

Ing. Jan Hasík  
člen představenstva

DOZORČÍ RADA:

Zuzana Ogrocká  
předseda dozorčí rady

František Forejt  
člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Krop  
člen dozorčí rady

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
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Radovan Šťastný je malíř, fotograf, textař  
a básník, který již patnáct let žije a tvoří  
v bývalé kovárně v Kletné v Oderských vrších. 
Na své malování olejem se dívá jako na  
takový malý zoufalý pokus o slepení posledních 
střípků volného času, který mu zbývá,  
do nějakého smysluplného tvaru. 

Malířskou a fotografickou tvorbu vystavoval 
například nejen na tuzemské výstavní scéně  
v Ostravě, v Praze, v Brně, ale i v zahraničí  
v Paříži, v Bruselu nebo v Johannesburgu. 

RADOVAN ŠŤASTNÝ

Jak dostihnout čas?  
Posadit se na lavičku vedle něj. 

Je štěstí něco neobyčejně velikého? Naopak.  
Je tak malinké, že nám v tom „kvaltování“  
může proklouznout mezi prsty. 

Když se na chvíli zastavíme, můžeme zažít spoustu  
kouzel. Zastavení je očistou naší duše, při koupeli  
hygienou našeho těla.

O tom všem je obraz s názvem „Siesta“ (120 x 105 cm)  
od Radovana Šťastného, jehož fragmenty prostupují  
celou výroční zprávou. Malba je umístěna v interiéru  
budovy Antracit House – sídle stavební skupiny  
HSF System v Ostravě.




