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High Lite Touring se 
zabydlel 
V ostravské průmyslové zóně NP Area proběhlo 
slavnostní otevření administrativní a skladovací 
haly společnosti High Lite Touring. Na ploše  
2 000 m2 zde využívá kancelářské prostory  
a skladovací prostory pro koncertní a pódiovou 
techniku. Průmyslový park nabízí atraktivní 
lokalitu a výborné dopravní napojení na páteřní 
komunikaci. Další nájemci zóny jsou v jednání. 
Objekt postavila společnost HSF System

Ostravský Chassix 
již testuje výrobu
Výrobní závod společnosti Chassix  
v areálu průmyslové zóny Ostrava  
Business Park aktuálně prochází  
testovacím provozem.  Generálním  
dodavatelem stavby byla společnost  
HSF System ve spolupráci  
s developerem a investorem projektu  
společností CONTERA. Celá výstavba  
na ploše přibližně 13 000 m2 trvala  
14 měsíců.

Brušperská škola  
získá nový pavilon
Základní škola Vojtěcha Martínka  
v Brušperku rozšiřuje učební prostory  
o nový pavilon „E“ pro téměř dvě stovky 
dětí. Generálním dodavatelem přístavby 
je společnost HSF System.
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T +420 595 700 660 „Podle realizovaných výkonů v posledních 
letech jsme největší stavební společností se 
sídlem v Moravskoslezském kraji. V letech 
2015-2017 jsme dosáhli obratu 4,82 mld. 
Kč a celkem jsme realizovali 151 staveb,“  
říká Jan Hasík, ředitel stavební  
společnosti HSF System.
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Rekordní závody Lyžařské závody pro naše zaměstnance a obchodní 
partnery HSF System SKI Cup 2019 přinesly rekordní účast závodníků, slunečné  
počasí a skvělou zábavu. 

Ples architektů  Byli jsme hlavním partnerem na XXI. Plese architektů, 
který se konal 9. února 2019 v prostorech Imperial Hotelu Ostrava. Tradiční plesovou  
akci pořádala ostravská pobočka Obce architektů a agentura Pulary.

Veleň otevřela 
novou školu
Přes dvě stovky žáků usedlo do lavic  
nové budovy Základní školy Veleň.  
Kromě devíti učeben zahrnoval projekt  
výstavbu šaten, jídelny a tělocvičny.  
Slavností otevření školy proběhne  
na jaře po kompletním dokončení  
tělocvičny a venkovních prostor.  
Generální dodávku měla na starosti  
společnost HSF System.

Sedlčany dostanou 
společenské centrum
HSF System staví ve středočeských Sedlčanech 
společenské centrum pro organizaci Mara-
natha. Projekt zahrnuje dvě stavby, dům se 
čtyřmi bytovými jednotkami a obchodní jednot-
kou. Ve druhé budově bude modlitebna, která 
bude mít netradiční interiérové i exteriérové 
řešení. Centrum bude nabízet různé aktivity 
pro děti i dospělé. Zakladatelem organizace 
Maranatha je Radim Passer, generální ředitel 
PASSERINVEST GROUP. Dokončení stavby  
je plánováno na konec října 2019.

V Prešově vyrostou ob-
chody Hornbach a SIKO
Dceřiná společnost HSF System SK staví  
v Prešově obchodní centrum Hornbach.  
Celková plocha řešeného území bude téměř  
50 000 m2. Hobbymarket bude stát v nově  
vznikající nákupní zóně Hobby Park Sekčov 
zaměřující se na stavbu a bydlení. Lokalita  
Rusínská cesta, developovaná slovensko-
rakouskou společností ATRIOS, má výbornou 
polohu mezi sídlištěm Sekčov a centrem města.  
Dokončení obchodního centra Hornbach  
je plánováno na srpen letošního roku.  
Ve stejné lokalitě HSF System SK ve spolupráci  
s českým HSF System staví také obchodní  
jednotku pro společnost SIKO.




