Stühlingen-Weizen: Nekrológ 26. apríla 2022

Nekrológ zakladateľa našej firmy
Fritza Stotmeistera
Zakladateľ našej firmy zomrel v Nemecku vo veku 94
rokov.

Dňa 21. apríla 2022 zomrel vo veku 94 rokov zakladateľ našej
spoločnosti Fritz Stotmeister. Podnikateľa a čestného predsedu
dozornej rady oplakáva jeho rodina a zamestnanci celej
spoločnosti Sto Group. „Životom ho sprevádzalo žiarivé šťastie i
horká bolesť na sklonku jeho dní. V hlbokom smútku sme sa
rozlúčili s naším otcom a silnou osobnosťou našej spoločnosti.
Po naplnenom živote zomrel pokojne vo svojom dome,“ píše jeho
najstarší syn Jochen Stotmeister, predseda dozornej rady
spoločnosti STO Management SE.
Fritz Stotmeister zanechal v spoločnosti a tým aj v stavebníctve
svoju stopu ako nikto iný. Pod jeho vedením sa Sto rozrástlo z
regionálneho

výrobcu

omietok

a

farieb

na

poprednú

medzinárodnú skupinu spoločností. Dnes má skupina 50
dcérskych spoločností v 38 krajinách a zamestnáva vyše 5 700
ľudí. Jeho osobnosť dodnes utvára hodnoty firmy: vždy mu
záležalo na osobnej interakcie a spolupráci založenej na ochote si
navzájom pomáhať, vzájomnom rešpekte a osobnej disciplíne.
Svojim prístupom a myšlienkami vytvoril výnimočnú firemnú klímu,
v ktorej sa zákazníci a zamestnanci cítili byť súčasťou „rodiny
Sto“.".
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Zrod žltého vedra
Fritz Stotmeister sa narodil v roku 1927 v juhonemeckom meste
Villingen, v roku 1943 zložil „Notabitur“ (mimoriadnu maturitnú
skúšku a ukončil tak školskú dochádzku počas vojnových čias),
do armády bol povolaný ako „Luftwaffenhelfer“ (člen pomocného
štábu nemeckej Luftwaffe) a v roku 1945 bol zajatý. Keďže mu
obmedzenie počtu študentov v Spolkovej republike Nemecko
bránilo v štúdiu architektúry, tak vstúpil do cementárne a
vápenky svojho otca Wilhelma Stotmeistera, spoločnosti s
názvom „Cement und Kalkwerk Weizen Stotmeister & Cie“. Keď
začiatkom 50. rokov dopyt po vápne poklesol, začalo obdobie
hľadania nových produktov. V roku 1954 objavil Fritz Stotmeister
novinový inzerát, ktorý hľadal držiteľa licencie na nový typ
organicky viazanej omietky.
Dokázal, že mal správny inštinkt, keď otca presvedčil, aby
investoval. Na svoje začiatky sa vždy pozeral s láskou a
úsmevom: „Všetko to začalo tromi ľuďmi: Jeden človek, menovite
Wilhelm Hamburger, ktorý miešal sadru v bývalej kozej búde,
druhý, Fritz Stotmeister, ktorý remeselníkom ukazoval, ako sa so
sadrou pracuje, a tretí, ktorý sadru predával – to bol tiež Fritz
Stotmeister.“
Smelý začiatok podčiarkuje priekopníckeho ducha doby – svojimi
predajnými cestami vo Volkswagene „Chrobák“ presviedčal
remeselníkov o novom výrobku. Jeho manželka Ingeborg († 2.
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septembra 1979), matka jeho štyroch detí, s ktorou bol ženatý od
roku 1948 až do jej smrti v roku 1979, ho nesmierne podporovala.
Nový materiál rýchlo zaznamenal úspech: Hneď v prvom roku
dosiahol obrat už 320 000 nemeckých mariek. V roku 1962 bola
firma premenovaná na „Stotmeister & Co. farben und BaustoffKG“ a zrodila sa značka „Sto“ – vrátane ikonického žltého vedra.
O dva roky neskôr firma uviedla na trh „StoTherm Classic“ – a s
ním začal príbeh fasádnych izolácií, ktoré sa čoskoro rozvinuli v
hlavnú oblasť podnikania spoločnosti Sto.
V roku 1988 Fritz Stotmeister transformoval rýchlo rastúcu
spoločnosť na „Aktiengesellschaft“ (akciovú verejnú spoločnosť)
a funkciu predsedu výkonnej rady prevzal jeho syn Jochen
Stotmeister. Predsedom dozornej rady sa stal Fritz Stotmeister.
Veľmi úspešný vstup na burzu nasledoval v roku 1992. V roku
1998 bol jeho druhý syn Gerd Stotmeister menovaný technickým
riaditeľom. Po 14 rokoch vo funkcii predsedu dozornej rady
odchádza tento významný podnikateľ v roku 2002 do dôchodku,
zostal však spätý so svojím celoživotným dielom ako čestný
predseda.
Fritz Stotmeister tiež zanechal trvalú stopu vo „svojom“
priemyselnom sektore, najmä vo Verband der Lackindustrie (tzn.
Nemecká asociácia maliarskeho a tlačiarenského priemyslu): od
roku 1967 do roku 1992 ako člen výkonnej rady pre oblasť
Bádensko-Württembersko a od roku 1982 do roku 1989 ako
podpredseda poradného výboru pre rovnakú oblasť. Na federálnej
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úrovni pôsobil v rokoch 1989 až 1995 ako člen správnej rady a od
roku 1995 sa stal jeho čestným členom.
Život medzi firmou a rodinou
Fritz Stotmeister bol osobou, pre ktorú bolo „státie na mieste“
vždy synonymom regresie, pretože ozubené kolieska sa musia
stále točiť. Počas celého svojho života vložil všetku svoju
energiu, ambície, znalosti a skúsenosti do svojej firmy, do
realizácie myšlienok a vývoja pokročilých stavebných výrobkov a
systémov. Fritz Stotmeister, ktorý bol od roku 1983 ženatý so
svojou druhou ženou Inge († 9. februára 2014), mal nielen silný
zmysel pre rodinu, ale aj pre sociálnu angažovanosť: podporoval
kliniku následnej starostlivosti pre deti s rakovinou v nemeckom
Tannheime a výťažok z golfových turnajov, ktoré inicioval, šiel aj
na sociálne účely.
V roku 2005, pri príležitosti 50. výročia Sto, založil Sto
Foundation, organizáciu, ktorá podporuje mladé talenty v
stavebnom remesle a v architektúre. V roku 1992 mu bol za jeho
úsilie udelený Spolkový kríž za zásluhy a v rovnakom roku sa
stal čestným občanom mesta Stühlingen.
V roku 2013, kedy bola spoločnosť Sto AG premenená na Sto
SE & Co. KGaA – európska akciová spoločnosť s ručením
obmedzeným, bol položený základ pre to, aby spoločnosť bola aj
naďalej riadená v duchu hodnôt zakladajúcej rodiny, hoci jej
každodenná prevádzková činnosť už nie je v súčasnej dobe
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rodinou kontrolovaná. Záležitosti dozornej rady však aj naďalej
riadia dve zo štyroch detí Fritza Stotmeistera.
Fritz Stotmeister si užil posledných pár rokov svojho života na
krásnom brehu Bodamského jazera a v roku 2017, pri príležitosti
svojich 90. narodenín, povedal: "Viem, že naša spoločnosť je v
dobrých rukách."
Smrť Fritza Stotmeistera postihla celú jeho rodinu - dve dcéry
Heidi a Helgy, rovnako ako jeho dvoch synov Jochena a Gerda a
ich partnerky, jeho desať vnúčat a štyri pravnúčatá a tiež
zamestnancov Sto Group, ktorí prišli o svojho zakladateľa
spoločnosti a priekopníka firemných hodnôt Sto .
Portrét [-Fritz Stotmeister.jpg]

Fritz Stotmeister zomrel vo veku 94 rokov.
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Obrázok: Stotmeister [16462.tif]

Fritz Stotmeister so svojimi synmi Jochenom Stotmeisterom
(vľavo) a Gerdom Stotmeisterom.
Foto: Conrads, Waldshut
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