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Kulturní událost roku  
za podpory HSF System
Za podpory naší stavební společnosti proběhne 
letošní 56. ročník Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční od 1. do 
9. 7. 2022. Těšíme se na novou výzvu a věříme, že 
spolupráce s jednou z nejvýznamnějších tuzem-
ských kulturních událostí bude stát na pevných zá-
kladech. Vzdělávací, sociální nebo kulturní projekty 
dlouhodobě podporujeme po celém Česku.HSF SYSTEM a.s.
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Výrobce zdravých 
tyčinek v novém
Pro rodinnou firmu DMHERMES TRADE jsme  
postavili výrobní závod s administrativním  
a logistickým zázemím. Novostavba vyrostla  
v Krnově na ploše 3 635 m2.  Administrativní  
budova originálně propojuje moderní  
průmyslovou architekturu s přírodními prvky.

Výstava BANÍK 
EXPO otevřena
V Dolních Vítkovicích byla u příležitosti oslav  
100. výročí založení klubu FC Baník Ostrava 
otevřena velká multimediální výstava. K vidění 
jsou zde nejcennější trofeje, historické artefakty 
i projekce starých záběrů ligových utkání. 
Hlavním partnerem je společnost HSF System. 
Výstava bude otevřena do konce října 2022.

Život stavíme 
na zábavě
Byli jsme generálním partnerem akce Majáles  
Ostrava 2022, která je největší studentskou událostí 
v Moravskoslezském kraji. Za finanční podpory naší 
společnosti proběhne i rockmetalový festival Sorfest 
2022. Žánrově bohatá akce vypukne v sobotu  
4. června v Ostravě.

Rozšíření představenstva: 
rosteme a posilujeme
Po 20 letech na českém stavebním trhu je společnost HSF System stabilním, vyhledávaným  
a respektovaným generálním dodavatelem staveb. Další rozvoj naší společnosti v České republice,  
na Slovensku i dalších evropských trzích povede nové čtyřčlenné představenstvo (foto zleva:  
Tomáš Kosa, Jan Vitvar, Jan Hasík, Tomáš Hess). Navýšili jsme provozní kapacity, realizujeme 
nové akvizice, rozšiřujeme vlastní projekční oddělení a intenzivně rozvíjíme developerské projekty 
pod značkou ANTRACIT. V posledních dvou letech jsme přijali 30 nových zaměstnanců  
a v současnosti zaměstnáváme přes 150 lidí. 

Atypický autosalon 
i nový Hornbach
Dceřiná společnost HSF System SK dokončila  
na Slovensku netradiční autosalon Lexus  
a Toyota v Košicích. Otevřená je také nová  
prodejna Hornbach v Nitře, která má na střeše  
fotovoltaickou elektrárnu. Nový showroom může 
zase v Nitře využívat společnost Fanuc, světový  
lídr ve výrobě zařízení pro průmyslovou  
automatizaci.

Noví členové  
představenstva
Jana Hasíka, předsedu představenstva a majitele 
společnosti HSF System, doplnili ředitel dceřiné 
společnosti HSF System SK na Slovensku Tomáš 
Kosa (jako místopředseda představenstva), 
obchodní ředitel společnosti HSF System Tomáš 
Hess (jako člen představenstva) a manažer pro 
klíčové zákazníky HSF System Jan Vitvar (jako 
člen představenstva).

HSF System Bike Čeladná startuje  
20. srpna 2022. Naše stavební
společnost je opět generálním  
partnerem beskydského závodu,  
kterého se každoročně účastní tisíce 
bikových nadšenců.  
Registrace probíhá zde.

„V posledních letech, v souvislosti s pozitivním 
vývojem firmy, zvyšováním obratů a plněním 
ostatních cílů, realizujeme strategický plán 
rozvoje a posílení postavení naší společnosti  
na evropském trhu,“ popisuje rozšíření  
představenstva Jan Hasík, předseda 
představenstva a ředitel společnosti HSF 
System, a doplňuje: „V příštím roce předpo-
kládáme dokončení tohoto strategického plánu 
další úpravou organizační struktury tak, aby  
více reflektovala nárůst tržeb a rozšiřování 
činností sesterských a dceřiných společností.  
V roce 2024 pak plánujeme upravit akcionářské 
struktury společnosti.“

https://bikeceladna.cz/registrace/



