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„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
Středočeského 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 HSF System.
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Farská zahrada
rozkvetla

Zásilkovna v Ostravě
má nové depo

Hlavu vzhůru.
Jedeme dál

Vjezd do jičínské
nemocnice v novém

HSF System: novinky
2021

Historicky cenná lokalita získala konečně důstojný
vzhled. Úspěšně jsme dokončili revitalizaci parku u
Biskupství (Farské zahrady) v centru města Ostravy.
Rekonstrukce vycházela z návrhu architektonické
kanceláře Vysloužil Architekti. Ostravský park bude
sloužit k odpočinku i pro konání menších společenských akcí. Zahrada je rozdělena na dvě části a jejím
spojovacím prvkem je terasa umístěná pod platanem. Investorem bylo Statutární město Ostrava.

Byli jsme generálním dodavatelem nového
ostravského depa Zásilkovny v průmyslovém
areálu Industrial area NP. Přepravní uzel
na ploše 4 100 m2 slouží k distribuci zásilek
pro Moravskoslezský kraj, Polsko i další státy.
Stěžejní pro výběr místa byla strategická poloha
areálu a výborné napojení na páteřní komunikace.
Industrial area NP v Ostravě-Porubě má celkovou
rozlohu 30 000 m2.

Jsme novým generálním partnerem závodu
Bike Čeladná, který se uskuteční 21. srpna
2021 a do kterého se každoročně zapojují stovky
dospělých i dětských nadšenců do cyklistiky.
Pokračujeme také ve spolupráci, jako hlavní
partner, s Fakultou stavební na VŠB-TU Ostrava.
Cílem je pracovat na rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti odborných přednášek, stáží nebo
uplatnění absolventů fakulty ve stavební praxi.

Kromě modernizace vjezdu jsme
v Oblastní nemocnici Jičín realizovali
novou budovu vrátnice. V jejím objektu
vznikla také nová lékárna. Původní budova
vrátnice vznikla ve 20. letech minulého
století. Nový vjezd výrazně zlepšil přístupnost
do nemocničního areálu a zahrnoval rovněž
parkovací systém se závorami. Investorem
byl Královehradecký kraj.

Letos mimo rozběhnuté a nasmlouvané stavby
připravujeme tři bytové projekty v Ostravě a tři
průmyslové projekty na Slovensku v Žilině, Senci
a Prešově. Spustili jsme nový systém řízení výroby, který ještě více zefektivní samotnou realizaci
našich stavebních projektů. Rozvíjíme také nové
stavební středisko v Praze.

Hornbach a další
projekty

Nové projekty – depa,
sklady, prodejny

Stavíme Dům Ronalda
McDonalda

BigSee pro Antracit
House

HSF System SK realizuje výstavbu hobbymarketu Hornbach v Nitře. Developerem je společnost
Atrios v koordinaci s Nitra Invest. Obchodní centrum má být dokončené v únoru 2022. V Košicích
probíhá výstavba showroomu Lexus pro Auto
Valas, v Žilině se rekonstruuje hobbymarket OBI.

V roce 2021 například realizujeme stavbu prodejny nábytku ASKO v Havířově, dvě nová logistická
depa společnosti Gebrüder Weiss v Jenči a
Syrovicích, nový areál pro společnost DMHermes
v Krnově nebo administrativně-skladový areál
pro společnost Démos trade v Liberci.

Začali jsme s výstavbou prvního českého Domu
Ronalda McDonalda, který vyroste v areálu pražské Fakultní nemocnice v Motole. Po dokončení
v polovině roku 2022 nabídne moderní, ekologicky úsporný dům 21 pokojů a další zázemí
pro rodiny vážně nemocných dětí.

Naše dceřiná společnost HSF System SK uspěla
v architektonické soutěži BigSEE Architecture
Award 2021. Ocenění získala za své nové sídlo
Antracit House v Žilině. Budova zvítězila v kategorii veřejné a komerční architektury.

