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Nemocnice Jičín  
v novém
Jičínská nemocnice dostane novou vrátnici  
a lékárnu. Veřejnou zakázku bude realizovat  
naše dceřiná společnost HSF System SK.  
Investorem je Královehradecký kraj.  
Dokončení je plánováno na podzim roku 2020.

Dřisty z klepača
Stejně jako v loňském roce jsme podpořili  
charitativní projekt Retro Ostrava fotografa  
Borise Rennera. Ten si pro rok 2020 připravil 
kalendář s názvem Dřisty z klepača.  
Výtěžek z prodeje kalendáře je určen  
na rehabilitaci dětí s mozkovou obrnou.  
Kalendář je možné zakoupit na všech  
pobočkách infocenter v Ostravě.

Spolupráce  
se studenty
Společnost HSF System je partnerem  
Fakulty stavební - VŠB-TU Ostrava. Součástí  
partnerství jsou také přednášky našich odborníků 
pro vysokoškolské studenty, a to například na 
téma „teorie projektu a realita výstavby“, kde 
prezentujeme zajímavé projekty, které jsme  
v nedávné době realizovali.

Valachy Tour
Naše společnost v tomto roce podpořila  
seriál závodů Valachy Tour 2019. Seriál pěti 
závodů nabírá na popularitě, což bylo vidět  
i na rekordním triatlonu Valachy Man 2019,  
kterého se zúčastnilo celkem 1100 závodníků. 
Záznam závodu odvysílala na svém  
sportovním kanálu Česká televize.
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Generální dodávky v Prešově 
Zastavěné území obchodní zóny Hobby Park Sekčov,  
zaměřené na bydlení a stavbu, bude zabírat rozlohu přes  
76 000 m2. Jako první v září otevřel své brány hobbymarket  
Hornbach, SIKO koupelny pak zahájí prodej v listopadu.  
Nedávno byla zahájena výstavba objektu ASKO-Nábytek.  
Generálním dodavatelem všech projektů je HSF System SK.

Nové sídlo na Slovensku
Dceřiná společnost HSF System SK má v Žilině  
nové sídlo, které si „nadělila“ k blížícímu se  
10. výročí působení na slovenském stavebním 
trhu. Moderní sídlo má vizuální identitu jako sídlo 
společnosti HSF System v Ostravě. Projekt zahrnoval 
rekonstrukci původního objektu s novou nadstavbou 
a přístavbu haly. Čtyřpodlažní budova bude  
využívána také dalšími subjekty formou pronájmu 
kancelářských prostor, showroomů a skladů.

Ocenění ze Stavby roku
Cenu Ministerstva pro místní rozvoj  
ve 27. ročníku prestižní soutěže Stavba roku 
2019 získal námi realizovaný projekt Rekon-
strukce Nemocnice Dačice na nový Domov  
pro seniory. Vyhlašovatel ocenil zejména 
funkční a uživatelsky příjemné prostředí  
Domova a spolupráci realizátora  
s projektanty, investorem a uživateli.

„Mezi hlavní přínosy zavedení metody BIM patří například efektivnější 
projektování, přehlednější údaje a lepší komunikace se zapojenými 
subjekty. Zapracování z hlediska projekce je sice časově náročnější,  
ale přineslo nám to možnosti vytvořit podklady pro realizaci staveb  

a koordinaci jejich řízení efektivněji,“   
říká Boris Lhoták, vedoucí projekčního oddělení HSF System.

Metoda BIM v praxi
Během posledních tří let jsme realizovali 
přibližně 20 projektů pomocí metody BIM 
s využitím nástroje Revit. Od softwarových 
firem, s nimiž spolupracujeme, máme  
potvrzeno, že patříme mezi pilotní  
společnosti, které začaly propojovat  
projekční fázi metody BIM s fází realizační.


