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Hlavní cena  
z Moravskoslezského 
kraje
Ve stavební soutěži Stavba Moravskoslezského 
kraje 2021 si prvenství odnesla společnost  
HSF System. Ocenění získala jako generální  
dodavatel projektu „Úprava interiéru Balance 
Club Brumlovka“ v kategorii Stavby realizované 
mimo území Moravskoslezského kraje.  
Investorem byla společnost PASSERINVEST  
BBC 1 s.r.o., stavbu projektovaly Ing. Martina  
Uhlířová a Ing. Eva Železná. Dalším úspěchem 
HSF System je rovněž zisk čestného uznání  
v kategorii průmyslových staveb za projekt  
„Výstavba areálu DMHERMES TRADE, Krnov“.
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Společnost HSF System 
získala titul Stavební 
firma roku
V 15. ročníku soutěže „Stavební firma 
roku“ získala titul společnost HSF System 
za hospodářské výsledky dosažené v roce 
2021. Významné ocenění dostala v kategorii 
firem od 50 do 249 zaměstnanců. Ocenění 
vyhlašuje a uděluje Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou 
Českého vysokého učení technického v 
Praze a Národním centrem Stavebnictví 
4.0. Předání titulu se uskutečnilo při slav-
nostním setkání v sídle Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství v Praze.

Cena MPO ze  
soutěže Stavba roku
Společnost HSF System obdržela Cenu 
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)  
v prestižní soutěži Stavba roku 2022.  
Ocenění bylo uděleno za architektonické  
i stavebně-technické řešení výrobního  
areálu DMHERMES TRADE v Krnově  
včetně jeho provedení s důrazem na  
čistotu tvarů a detailů. Autorem oceněného 
projektu je architektonický ateliér PE6A  
architekti Opava. Úspěch ze středočeské 

stavební soutěže
Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu,  
v soutěži Stavba roku Středočeského kraje  
2022, za dodávku projektu „Gebrüder Weiss  
– Logistické centrum Jeneč – III. Etapa“ je 
v držení společnosti HSF System. Odborná 
porota na projektu ocenila mimo jiné stavebně-
-technickou realizaci stavby. Projektantem
stavby byla společnost Publikon Bohemia. 

HSF System mezi 
nejlepšími  
českými lídry
Společnost HSF System z Ostravy dosáhla na 
postavení „FINALISTA Ocenění Českých Lídrů 
v roce 2022“. Ocenění upozorňuje na domácí 
firmy, které jsou páteří tuzemské ekonomiky 
a pomáhají zajišťovat ekonomickou a sociální 
stabilitu České republiky.

Druhý nejlepší časopis 
má HSF System
Další velký úspěch dosáhla společnost HSF 
System v prestižní oborové soutěži Zlatý středník 
za rok 2021. V kategorii Interní tištěný časopis a 
noviny získala skvělé 2. místo za svůj časopis pro 
zaměstnance s názvem „Háčko“. Do jubilejního 
20. ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 571
komunikačních a obsahových projektů. Zlatý 
středník hodnotí nejlepší komunikační projekty, 
firemní interní a externí média vznikající jak v 
České republice, tak na Slovensku. 

„Rozvoj a posílení naší společnosti na 
stavebním trhu v posledních letech souvisí 
s pozitivním vývojem firmy, zvyšováním 
obratů a plněním dalších cílů včetně moder-
nizace a digitalizace procesů a výrazného 
navýšení lidského kapitálu. Prestižní titul  
od Svazu podnikatelů ve stavebnictví tak 
oceňuje nejen firmu samotnou, ale práci 
všech našich 150 zaměstnanců v České 
republice i na Slovensku,“ uvedl Jan Hasík, 
ředitel a předseda představenstva  
společnosti HSF System.

„Soutěž již patnáctým rokem přispívá ke 
zviditelnění stavebního odvětví, seznamuje 
odbornou i laickou veřejnost s nejmoder-
nějšími a nejprogresivnějšími stavebními 
provozy a závody v České republice,“ 
popisuje Jiří Nouza, prezident Svazu  
podnikatelů ve stavebnictví.
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