Stühlingen-Weizen: Nekrolog 26. dubna 2022

Nekrolog zakladatele naší firmy
Fritze Stotmeistera
Zakladatel naší firmy zemřel v Německu ve věku 94 let.

Dne 21. dubna 2022 zemřel ve věku 94 let zakladatel naší
společnosti Fritz Stotmeister. Podnikatele a čestného předsedu
dozorčí rady oplakává jeho rodina a zaměstnanci celé společnosti
Sto Group. „Životem ho provázelo zářivé štěstí i hořká bolest na
sklonku jeho dnů. V hlubokém smutku jsme se rozloučili s naším
otcem a silnou osobností naší společnosti. Po naplněném životě
zemřel pokojně ve svém domě,“ píše jeho nejstarší syn Jochen
Stotmeister, předseda dozorčí rady společnosti STO Management
SE.
Fritz Stotmeister zanechal ve společnosti a tím také ve
stavebnictví svou stopu jako nikdo jiný. Pod jeho vedením se Sto
rozrostlo z regionálního výrobce omítek a barev na přední
mezinárodní skupinu společností. Dnes má skupina 50 dceřiných
společností ve 38 zemích a zaměstnává přes 5 700 lidí. Jeho
osobnost dodnes utváří hodnoty firmy: vždy mu záleželo na
osobní interakce a spolupráci založené na ochotě si navzájem
pomáhat, vzájemném respektu a osobní disciplíně. Svým
přístupem a myšlenkami vytvořil výjimečné korporátní klima, ve
kterém se zákazníci a zaměstnanci cítili být součástí „rodiny Sto“.".
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Zrození žlutého kbelíku
Fritz Stotmeister se narodil v roce 1927 v jihoněmeckém městě
Villingen, v roce 1943 složil „Notabitur“ (mimořádnou maturitní
zkoušku a ukončil tak školní docházku během válečných dob), do
armády byl povolán jako „Luftwaffenhelfer“ (člen pomocného
štábu německé Luftwaffe) a v roce 1945 byl zajat. Jelikož mu
omezení počtů studentů ve Spolkové republice Německo bránilo
ve studiu architektury, tak vstoupil do cementárny a vápenky
svého otce Wilhelma Stotmeistera, společnosti s názvem „Cement
und Kalkwerk Weizen Stotmeister & Cie“. Když počátkem 50. let
poptávka po vápně poklesla, začalo období hledání nových
produktů. V roce 1954 objevil Fritz Stotmeister novinový inzerát,
který hledal držitele licence na nový typ organicky vázané omítky.
Dokázal, že měl správný instinkt, když otce přesvědčil, aby
investoval. Na své začátky se vždy díval s láskou a úsměvem:
„Všechno to začalo třemi lidmi: Jeden člověk, jmenovitě Wilhelm
Hamburger, který míchal sádru v bývalé kozí boudě, druhý, Fritz
Stotmeister, který řemeslníkům ukazoval, jak se se sádrou
pracuje, a třetí, který sádru prodával – to byl také Fritz
Stotmeister.„
Smělý začátek podtrhuje průkopnického ducha doby – svými
prodejními cestami ve Volkswagenu „Brouk“ přesvědčoval
řemeslníky o novém výrobku. Jeho manželka Ingeborg († 2. září
1979), matka jeho čtyř dětí, se kterou byl ženatý od roku 1948 až
do její smrti v roce 1979, ho nesmírně podporovala. Nový materiál
rychle zaznamenal úspěch: Hned v prvním roce dosáhl obrat již
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320 000 německých marek. V roce 1962 byla firma přejmenována
na „Stotmeister & Co. farben und Baustoff-KG“ a zrodila se značka
„Sto“ – včetně ikonického žlutého kbelíku. O dva roky později firma
uvedla na trh „StoTherm Classic“ – a s ním začal příběh fasádních
izolací, které se brzy rozvinuly v hlavní oblast podnikání
společnosti Sto.
V roce 1988 Fritz Stotmeister transformoval rychle rostoucí
společnost na „Aktiengesellschaft“ (akciovou veřejnou společnost)
a funkci předsedy výkonné rady převzal jeho syn Jochen
Stotmeister. Předsedou dozorčí rady se stal Fritz Stotmeister.
Velmi úspěšný vstup na burzu následoval v roce 1992. V roce
1998 byl jeho druhý syn Gerd Stotmeister jmenován technickým
ředitelem. Po 14 letech ve funkci předsedy dozorčí rady odchází
tento významný podnikatel v roce 2002 do důchodu zůstal spjat
se svým celoživotním dílem jako čestný předseda.
Fritz Stotmeister také zanechal trvalou stopu ve „svém“
průmyslovém sektoru, zejména ve Verband der Lackindustrie (tj.
Německá asociace malířského a tiskařského průmyslu): od roku
1967 do roku 1992 jako člen výkonné rady pro oblast BádenskoWürttembersko a od roku 1982 do roku 1989 jako místopředseda
poradního výboru pro stejnou oblast. Na federální úrovni působil v
letech 1989 až 1995 jako člen správní rady a od roku 1995 se stal
jeho čestným členem.
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Život mezi firmou a rodinou
Fritz Stotmeister byl osobou, pro kterou bylo „stání na místě“ vždy
synonymem regrese, protože ozubená kolečka se musí stále točit.
Během celého svého života vložil veškerou svou energii, ambice,
znalosti a zkušenosti do své firmy, do realizace myšlenek a vývoje
pokročilých stavebních výrobků a systémů. Fritz Stotmeister, který
byl od roku 1983 ženatý se svou druhou ženou Inge († 9. února
2014), měl nejen silný smysl pro rodinu, ale také pro sociální
angažovanost: podporoval kliniku následné péče pro děti s
rakovinou v německém Tannheimu a výtěžek z golfových turnajů,
které inicioval, šel také na sociální účely.
V roce 2005, u příležitosti 50. výročí Sto, založil Sto Foundation,
organizaci, která podporuje mladé talenty ve stavebním žemesle
a v architektuře. V roce 1992 mu byl za své úsilí udělen Spolkový
kříž za zásluhy a ve stejném roce se stal čestným občanem města
Stühlingen.
V roce 2013, kdy byla společnost Sto AG přeměněna na Sto SE &
Co. KGaA – evropskou akciovou společnost na s ručením
omezeným, byl položen základ pro to, aby společnost byla i nadále
řízena duchu hodnot zakládající rodiny, ačkoli její každodenní
provozní činnost již není v současné době rodinou kontrolována.
Záležitosti dozorčí rady však i nadále řídí dvě ze čtyř dětí Fritze
Stotmeistera.
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Fritz Stotmeister si užil posledních pár let svého života na krásném
břehu Bodamského jezera a v roce 2017, u příležitosti svých 90.
narozenin, řekl: "Vím, že naše společnost je v dobrých rukou."
Smrt Fritze Stotmeistera, postihla celou jeho rodinu -dvě dcery
Heidi a Helgy, stejně jako jeho dva syny Jochena a Gerda a jejich
partnerky, jeho deset vnoučat a čtyř pravnoučat a také
zaměstnance Sto Group, kteří přišli o svého zakladatele
společnosti a průkopníka firemních hodnot Sto.

Portrét [-Fritz Stotmeister.jpg]

Fritz Stotmeister zemřel ve věku 94 let.
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Obrázek: Stotmeister [16462.tif]

Fritz Stotmeister se svými syny Jochenem Stotmeisterem (vlevo)
a Gerdem Stotmeisterem.
Foto: Conrads, Waldshut
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