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NApLNěNosT KApAcIT 
a developerské projekty v přípravě
Společnost HSF System zvládla rok 2020 velmi dobře, letos má již 
z větší části naplněné výrobní kapacity, spustila nový systém řízení 
výroby, dokončila rekonstrukci Balance Clubu Brumlovka nebo 
revitalizaci historicky cenné lokality v Ostravě a zahájila generální 
dodávku prvního Domu Ronalda McDonalda v České republice.

Stavební společnost HSF System má za 
sebou, navzdory výraznému poklesu 
celé české ekonomiky, čtvrtý nejúspěš-
nější rok ve své 20leté historii. Minulý 
stavební rok byl příznivý i z hlediska zís-
kaných ocenění ze stavebních soutěží. 

„Vyhráli jsme hlavní cenu v pres-
tižní soutěži Stavba roku a uspěli jsme 
i v dalších soutěžích, jako jsou Stavba 
Moravskoslezského kraje, Stavba roku 
Středočeského kraje nebo Stavba Jiho-
moravského kraje,“ říká Jan Hasík, ředi-
tel společnosti HSF System, a dodává: 
„Ocenění jsou odrazem naší píle a od-
hodlání napříč celou společností a také 
skvělou spoluprací s investory, develo-
pery, projektanty a dalšími subjekty.“

VýboRNě NAKRočeNo
„Zakázkový kalendář se nám daří úspěš-
ně plnit i v probíhajícím roce. V součas-
né době máme, z pohledu obratu loňské-
ho roku, naplněny kapacity přibližně ze 
tří čtvrtin, což je výborný výsledek,“ říká 
Tomáš Hess, obchodní ředitel společnos-
ti HSF System.

Ostravská stavební firma v roce 2021 
například realizuje výstavbu prodejny ná-
bytku ASKO v Havířově, nového areálu 
pro společnost DMHermes v Krnově, 
administrativně-skladového areálu pro 
společnost Démos trade v Liberci, dokon-

čila sklad pro lékárenský velkoobchod 
Phoenix a pokračuje v realizaci tělocvič-
ny pro základní školu ve městě Hrob.

Společnost HSF System nedávno 
spustila ostrý provoz nového systému ří-
zení výroby, který přispěje k digitalizaci 
a ještě více zefektivní samotnou realizaci 
stavebních projektů. Od letošního roku 
také zřídila a rozvíjí nové stavební stře-
disko v Praze.

„Mimo nasmlouvané stavební projek-
ty připravujeme letos tři bytové projekty 
v Ostravě a tři průmyslové projekty na 

Dům Ronalda McDonalda (zdroj: Nadační fond Dům Ronalda McDonalda)

Rekonstrukce Balance Clubu Brumlovka
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Slovensku v Žilině, Senci a Prešově ve 
spolupráci s naší dceřinou společností,“ 
říká Jan Hasík.

HSF System je již druhým rokem 
hlavním partnerem Fakulty stavební na 
VŠB-TU Ostrava. Cílem je pracovat na 
rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti 
odborných přednášek, stáží nebo uplat-
nění absolventů fakulty v ostravské sta-
vební společnosti.

Dům RoNALDA mcDoNALDA
Generálním dodavatelem stavby prvního 
českého Domu Ronalda McDonalda je 
společnost HSF System. Dům, který vy-
roste v areálu pražské Fakultní nemocni-
ce v Motole, nabídne po dokončení, v po-
lovině roku 2022, bezplatné ubytování 
pro rodiny dlouhodobě nemocných dětí. 
Jde o hlavní projekt charitativní organi-
zace Nadační fond Dům Ronalda McDo-
nalda, která dlouhodobě pomáhá vážně 
nemocným dětem a jejich rodinám. Ener-
geticky úsporný dům bude mít jednadva-
cet pokojů, společnou kuchyni s jídelnou, 
obývací prostor či hernu pro děti.

„Pokrokovost objektu se týká nejen 
technologické, ale rovněž designové 
stránky. Výraznými prvky v exteriéru bu-
dou například zelená střecha s dřevěnou 
terasou zastíněná okrasnou plachtou, 

atypický lichoběžníkový střešní světlík 
nebo designový perforovaný plech, který 
zakryje technologické části střechy. V in-
teriéru zaujmou posuvné stěny zakrýva-
jící kuchyňské linky nebo schodiště se 

Zvyšování kvality a kvalifikace našich 
zaměstnanců je pevnou součástí 
hlavních firemních strategických cílů, 
říká JAN HASÍK, ředitel společnosti HSF 
System.

●● Kvalita je o lidech. během přes rok 
trvajících omezení jste museli jistě 
dost improvizovat. V tom jsou ale 
češi mistři. Domníváte se, že se to 
mohlo odrazit v kvalitě vaší práce?
Spolehlivost a kvalita odvedené práce, 
dodržování termínů a zodpovědný a pro-
fesionální přístup všech kolegů pracu-
jících na daném projektu jsou v naší 
firmě na prvním místě již od té doby, 
co jsme začínali. Nic se na tom nemění 
ani v současné době. Již při vypuknutí 
mimořádných opatření v loňském roce 
jsme na stavbách i v kancelářích učinili 
všechna opatření, abychom co nej-
zodpovědněji přistoupili k pokračování 
stavebních projektů, které realizujeme. 
Všechny naše stavby realizujeme v pl-
ném nasazení, podle plánu. 

●● ovlivnila nutnost testování zaměst-
nanců/agenturních pracovníků a dal-
ších lidí nějak dodací lhůty a organi-
zaci na stavbě či ve výrobě?
Neovlivnila. Ze dne na den jsme 
ve firmě vytvořili směrnici, která jasně 
stanovila postupy a četnost testování. 
Zajistili jsme si potřebné testovací 
sady. Jen nám to bohužel neulehčuje 

neustálý chaos v systému opatření, 
jeho časté změny a byrokracie s tím 
související.

●● Neobyčejná doba urychlila proces 
digitalizace. měl tento trend u vás 
nějaký dopad na kvalitu a co čekáte 
od budoucnosti?
Průběžná implementace moderních 
technologií patří každý stavební rok 
k našim strategickým pilířům. Metodou 
BIM jsme například projektovali všech-
ny stavby v průmyslové zóně Industrial 
area NP v Ostravě. Velmi se nám to 
osvědčilo. Možnosti tohoto systému 
nás kvalitativně posunuly kupředu. 
Letos jsme spustili nový a digitální 

systém řízení výroby, který by měl ještě 
více zefektivnit samotnou realizaci 
staveb.

●● Nemuseli jste rezignovat na nějaká 
školení zaměstnanců v této době? 
Zvolili jste jiné formy než prezenční?
Školení jsme nerušili ani nepřesouvali, 
jen jsme je přizpůsobili platným 
opatřením. Naši zaměstnanci jsou 
jedním ze základních stavebních 
kamenů, které přispívají k vynikajícím 
výsledkům naší společnosti 
jak v Česku, tak i dceřiné firmy 
na Slovensku. Zvyšování jejich kvality 
a kvalifikace je pevnou součástí našich 
hlavních strategických cílů.

Sázíme na impLementace moderních technoLogií

Farská zahrada v Ostravě
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zábradlím z ocelové nerezové sítě,“ říká 
František Forejt, vedoucí realizačního 
střediska společnosti HSF System. 

ReKoNsTRuKce bALANce 
cLubu bRumLoVKA
Balance Club Brumlovka v pražském BB 
Centru prošel rozsáhlou rekonstrukcí 
klientského centra, fitness, recepce, zá-
zemí personálu nebo wellness včetně te-
rasy. Na rekonstrukci první a druhé eta-
py se jako generální dodavatel podílela 
společnost HSF System. 

Provozovatelem tohoto výjimečné-
ho sportovního a relaxačního zaříze-
ní, které se řadí mezi špičku fitness 
a wellness center v Evropě, je koncern 
PASSERINVEST. 

ZAHRADA I NemocNIce 
Historicky cenná lokalita v centru Ost-
ravy získala konečně důstojný vzhled. 
Revitalizaci parku u Biskupství (Farské 
zahrady) úspěšně dokončila společnost 
HSF System. Rekonstrukce vycházela 
z návrhu architektonické kanceláře Vy-
sloužil Architekti. Ostravský park bude 

sloužit k odpočinku i pro konání men-
ších společenských akcí. Zahrada je roz-
dělena na dvě části a jejím spojovacím 
prvkem je terasa umístěná pod plata-
nem. Investorem bylo Statutární město 
Ostrava.

Oblastní nemocnice Jičín má zmoder-
nizovaný vjezd a novou budovu vrátni-
ce. V jejím objektu vznikla i nová lékár-
na. Původní budova vrátnice vznikla ve 
20. letech minulého století. Nový vjezd 
výrazně zlepšil přístupnost do nemoc-
ničního areálu a zahrnoval rovněž par-
kovací systém se závorami. Generálním 
dodavatelem stavby byla společnost HSF 
System, investorem byl Královéhradec-
ký kraj.

ZásILKoVNA V osTRAVě
Ostravský průmyslový areál Industrial 
area NP, který je příkladem úspěšné re-
vitalizace brownfieldové plochy, získal 
dalšího nájemce – českou společnost 
Zásilkovna. Její nové ostravské depo se 
rozkládá na ploše 4100 m2. Důležitou 
roli hrála strategická a atraktivní poloha 
průmyslového areálu a výborné napojení 

na páteřní komunikace. Generálním do-
davatelem stavby byla společnost HSF 
System.

Nový objekt byl postaven jako pře-
pravní uzel pro distribuci zásilek nejen 
pro celý Moravskoslezský kraj, ale i pro 
Polsko a další státy. Ostravské depo slou-
žící pro podání a výdej zásilek je jedno 
ze 14 dep, které společnost Zásilkovna 
v tuzemsku provozuje.

HoRNbAcH NA sLoVeNsKu
Dceřiná společnost HSF System SK 
staví hobbymarket Hornbach v Nitře. 
Obchodní centrum má být dokončené 
v únoru 2022. Developerem je společ-
nost Atrios ve spolupráci se společností 
Nitra Invest. 

„Pozitivně vnímám celkový vývoj ve 
slovenském stavebnictví, hlavně v oblas-
tech logistiky, retailu nebo výroby, kde 
investoři posilují své výrobní a tržní ka-
pacity,“ říká Tomáš Kosa, jednatel spo-
lečnosti HSF System SK, která rovněž 
získala mezinárodní ocenění v archi-
tektonické soutěži BigSEE Architecture 
Award 2021 za své nové sídlo v Žilině. n

Hornbach na Slovensku

Antracit Point – sídlo HSF System SK v Žilině Společenské centrum a modlitebna pro spolek Maranatha 
v Sedlčanech

Velkokapacitní sklad pro PHOENIX lékárenský velkoobchod
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