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Nové centrum  
pro ČSAD Olomouc
Dopravní a logistická společnost ČSAD LOGISTIK 
Ostrava (je součástí skupiny OSTRA GROUP) 
otevřela v Olomouci nové logistické centrum, 
které navýšilo její skladové kapacity na 60 000 
paletových míst. Za generální dodávkou stojí 
společnost HSF System. 
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Retail park v Brně se 
rozrostl
Druhá etapa retailového parku H-Park 2 v Brně 
je dokončena. Generálním dodavatelem byla 
společnost HSF System a investorem společnost 
RLRE Carina Property, dceřiná firma společnosti 
Raiffeisen – Leasing. Zastavěná plocha poly-
funkčního objektu (obchodní jednotky, sklady  
a kanceláře) je 2 682 m2.

Výstavba hal pro  
logistiku a průmysl
Společnost HSF System realizuje novou výstavbu 
na ploše cca 31 000 m2. V areálu společnosti 
Mondi Štětí vyroste skladová hala (cca 3 553 m2). 
V Napajedlech vznikne nová hala (21 500 m2) pro 
rakouského developera Invest4SEE RE Investment 
Holding a v Přerově se připravuje logistický areál 
pro společnost TIREX TYRE GROUP. 

HSF System podporuje  
film, hudbu i sport
Za realizací prostoru KVIFF.TV Park na  
56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary stála společnost HSF System  
ve spolupráci s CUBESPACE a OSTRA GROUP. 
Společnost HSF System byla letos partnerem 
vybraných akcí stoletých oslav FC Baník Ostrava 
a jako hlavní partner také podpořila 20. ročník 
festivalu Sázavafest. V prosinci se ještě v Ostra-
vě uskuteční za podpory HSF System Evropský 
pohár v cyklokrosu.

Známe TOP českého 
stavebnictví 2022
Žebříček největších stavebních firem v Česku 
podle čistého obratu za rok 2021 zařadil 
společnost HSF System na 33. místo. V tabulce, 
která seřadila firmy podle hrubého zisku na pra-
covníka, pak dokonce na 5. místo. Do letošního 
porovnání bylo zařazeno (žebříček sestavuje 
společnost Creditreform, zveřejňuje odborný 
časopis Stavitel) celkem 139 firem s obratem 
nad 200 mil. Kč.

Pro GARBE v Česku  
i na Slovensku
Stavební skupina HSF System realizuje generální 
dodávky pro německého developera GARBE 
Industrial Real Estate. Garbe Park Chomutov  
nabídne celkovou plochu asi 30 000 m2.  
Nájemcem bude firma Fielmann. V Green Parku 
Piešťany byl nedávno dokončen první objekt  
o výměře 8 000 m2. Zároveň začaly stavební  
práce na druhé hale o rozloze 18 000 m2.

„V roce 2021 společnost HSF System
dosáhla tržeb 1,46 mld. Kč. Celá stavební 
skupina HSF System, společnost HSF 
System a dceřiná firma HSF System SK, 
měla konsolidované tržby 2,18 mld. Kč,“ 
uvádí Jan Hasík, ředitel a předseda 
představenstva společnosti HSF 
System.

Závod HSF System  
Bike Čeladná vyhrál  
Jaroslav Kulhavý
Jaroslav Kulhavý vyhrál popáté cyklistický závod 
HSF System Bike Čeladná 2022. Hlavní ženský zá-
vod opanovala Simona Voznicová. Olympijský vítěz 
a mistr světa v cross country na horských kolech 
Jaroslav Kulhavý se za podpory HSF System také 
nedávno rozloučil se závodní kariérou na exhibičním 
závodě v ostravských Dolních Vítkovicích. 


