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ŠpIčKoVí odboRNícI  
pro rychlé a přesné stavby
Kvalita by měla být vždy na prvním místě, proto je třeba hledat nejlepší 
poměr ceny a výkonu. Myslím, že u stavby domu je ten správný poměr 
extrémně důležitý, říká Ing. pavel Med, generální ředitel společnosti 
Baumit Česko.

●● Kam se bude stavebnictví a výroba 
stavebních materiálů ubírat?
Vše bude stále víc a víc podřízeno zrych-
lení, zkvalitnění a zpřesnění staveb. 
Samozřejmě napomáhá tomu digitaliza-
ce, která je všude okolo nás. Všichni se 
učíme používat stále modernější média, 
digitální zařízení a všechno se tak pře-
souvá na elektronické řízení. I roboti-
zace ve výstavbě má svoji budoucnost. 
Stavebnictví 4.0 je hodně zaměřeno na 
prefabrikaci, digitalizaci a robotizaci. 
A právě společnost Baumit už na tento 
trend nastoupila díky aktivní podpoře 
BIM technologie v podobě představení 
unikátního pluginu Baumit Tools, která 
usnadňuje a zrychluje přístup i používá-
ní systémových řešení Baumit v projek-
tech s cílem jejich využití nejen v reali-
zaci staveb, ale také při následné správě 
objektu.

●● Nepůjde všeobecný spěch proti 
trendu zvyšování kvality stavebního 
díla?
Vše vyžaduje splnění a dodržení výrob-
ních postupů a procesů. Kvalita má mno-
ho definic a postupem času se z původ-

ního významu neutrálního hodnocení 
vlastností objektu přenesl do běžného 
života, obchodu a marketingu, kde dnes 
znamená praktické ocenění velmi dob-
rého zboží nebo služby. Často jím nahra-
zujeme slovo „dobrý“, protože „kvalitní“ 
budí dojem něčeho vyššího, objektivního.

●● Podle čeho by se měla měřit kvalita 
výrobků, které jsou umisťovány na 
stavbu?
Kvalitu je možné vnímat z několika růz-
ných pohledů. Nejnižší přípustnou kva-
litu většinou určují technické normy, kte-
ré by měly zajistit dlouhodobě bezpečné 
užívání stavby a reprezentovat aktuální 
společenské požadavky. Je však samo-
zřejmé, že každý z investorů a uživatelů 
vnímá kvalitu výrobků rozdílně. Dobře je 
to vidět u bytové výstavby, kde prvotní 
požadavky individuálních stavebníků 
jsou vždy na té nejvyšší úrovni. Každý 
uvažuje o nejlepších výrobcích, protože 
investuje dlouhodobě do svého majetku, 
a ze svých představ ustupuje až pod tla-
kem celkových nákladů. Oproti tomu de-
velopeři mají celkem logicky ekonomic-
ký cíl získat stavební materiál a výrobky 
za co nejnižší cenu při splnění základ-
ních zákonem stanovených požadavků, 
samozřejmě při současném zvážení oče-
kávání potenciálních zákazníků. U byto-
vých družstev a společenství vlastníků 
mám osobně velmi rozdílné zkušenosti, 
prolínají se tu oba základní vlivy. 

●● Cítíte, že by se v čase měnil pohled 
na kvalitu u vašich zákazníků?
Nemyslím si, že by se měnil zásadně po-
hled na kvalitu, ale mění se pohled na 
to, za kolik je možno požadovanou kva-
litu nakoupit. Zákazníci stále vyžadují 
kvalitní řešení, proto si také myslím, že 
oslovují Baumit, ale samozřejmě stá-
le častěji se také ptají, za kolik mohou 
naše kvalitní řešení nakoupit. Je pravda, 
že kvalita někdy může být u investorů 
zaměňována za levná řešení, což se na-
příklad stává při tlaku ve veřejných za-
kázkách. Ale nemyslím si, že je to dobrá 
cesta. Z mého pohledu kvalita by měla 
být vždy na prvním místě, a v návaznosti 
na to se pohybovat s cenou na úrovni, za 
co potřebuji stavbu postavit. Jinými slo-
vy hledat ten nejlepší poměr ceny a vý-
konu, jak to je ostatně i v jiných oborech. 
Myslím, že u stavby domu je ten správný 
poměr extrémně důležitý.

●● Kvalita je hodně o lidech a těch 
dobrých je tragický nedostatek. Jak 
řešíte nedostatek kvalifikované 
pracovní síly?
V dělnických profesích je náš personální 
koncept poměrně jednoduchý. Vzhle-

Novostavba rodinného domu – zateplovací systém Baumit open, Baumit NanoporTop, 
Baumit CreativTop
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dem ke specifi ckému charakteru našich 
výrob musíme pracovníky zaškolit, vy-
chovávat a průběžně vzdělávat. Celko-
vý nedostatek pracovníků v dělnických 
profesích lze na nejjednodušších pra-
covních pozicích řešit automatizací, kte-
rá dnes přichází dříve, než nastává čistě 
ekonomické opodstatnění. Na řadu tech-
nických, obchodních a hospodářských 
pozic se v současné době obtížně hleda-
jí kvalifi kovaní pracovníci. Nelze jinak, 
než si mladé spolupracovníky vychovat 
a perspektivní průběžně vzdělávat a roz-
víjet.

 ● Jak chápete ve firmě pojem kvalita 
odvedené práce? Prochází vaši 
zaměstnanci nějakými školeními?
Základem kvalitně odvedené práce je 
určitá forma standardizace jednotlivých 
procesů. V našem případě je každá prá-
ce, nebo chcete-li proces, jasně popsaný 
a vychází z daných platných směrnic 
a legislativy. Jinými slovy, každý za-
městnanec společnosti Baumit je veden 
k přesné znalosti produktu své práce, 
znalosti pracovních postupů, produkto-
vé problematiky své oblasti a samozřej-
mě je seznámen také s cíli společnosti 
i svými vlastními. Zakládáme si na tom, 
aby naši zaměstnanci byli na trhu vní-
máni jako vysoce erudovaní odborníci, 
a tomu odpovídá také míra náročnosti 
průběžných procesových i produkto-
vých školení.

Celé je to o schopnosti poradit zákaz-
níkovi a dát mu ke kvalitnímu produktu 
také kvalitní servis. To je případ pro-
školování obchodních zástupců v pod-
poře a znalostech našeho produktu. Je 
potřeba pečlivě vysvětlit zákazníkům 
jeho specifi ka, přednosti a technické 
parametry. Stejně odborná jsou rovněž 
školení pro výrobu, která kladou důraz 
na dodržování všech výrobních postupů 
s cílem zachování vysoké úrovně kvali-
ty. Jak doba stále postupuje, naše zkuše-

nosti z trhu ukazují, že kvalitní školení 
oceňují také architekti či projektanti, 
a rovněž naši obchodní partneři, tedy 
zpracovatelské subjekty, které pracují 
s našimi materiály. Proto před lety vzni-
kl celorepublikový vzdělávací koncept 
Baumit Akademie, který zahrnuje nejen 
odborné konference, ale i odborné semi-
náře, kde školíme účastníky v používání 
našich materiálů, jak na úrovni návrhu 
pro projektanty a architekty, tak i na poli 
aplikace našich materiálů, což je naopak 
určeno pro naše zpracovatele.

 ● Jak máte ve firmě nastaveny 
procesy řízení kvality na vstupech 
a výstupech?
Každý kvalifi kovaný výrobce má dnes 
podrobně zpracovaný systém sledování 
kvality surovin na vstupu, polotovarů 
v průběhu výroby i konečných výrobků. 
Dnešní legislativa používá pro označení 
vhodné jakosti termíny shodná či ne-
shodná surovina, polotovar, výrobek. 
Pro posouzení shody jsou rozhodující 
hraniční kritéria stanovaná výrobcem. 
To, co je pro nás třeba nepoužitelné, tj. 
neshodné, může být současně pro něko-
ho vhodné – shodné – k zařazení do vý-
robního procesu a opačně. Součástí na-
šich výrobních závodů jsou samozřejmě 
provozní laboratoře, které shodu kontro-
lují, vzhledem k uzavřenosti výrobního 
procesu se zaměřují zejména na hodno-
cení kvality vstupních surovin a výsled-
ných produktů.

 ● Lze kvalitu výrobku a služeb popsat 
pouhou shodou s platnými normami? 
Je pravda, že normy v ČR jsou 
nezávazné a mají pouze doporučující 
charakter?
Určitě ano, pokud se bavíme o základní 
kvalitě. Samozřejmě každý výrobek musí 
splňovat požadavky platné legislativy 
pro uvedení na trh. Ale kvalitu výrobku 
lze také chápat jako jeho schopnost spl-

ňovat v očích zpracovatele i zákazníka 
přísná kritéria na práci s ním, na jeho 
údržbu a v konečném důsledku i na jeho 
celkovou životnost. To je věc, kterou 
vždy ověří až praxe a jsem rád, že z toho-
to pohledu máme od našich zákazníků 
velice dobrou odezvu. ■

Systémem Baumit open bylo 
na evropském trhu zatepleno již více než 
15 000 000 m2 fasád

Omítky a barvy Baumit Klima účinně 
regulují vlhkost vzduchu v interiéru 
díky svému složení, optimalizované 
pórovitosti a struktuře

Novostavba rodinného domu – zateplovací systém Baumit Star, 
Baumit NanoporTop

Výzkumný park VIVA – zdroj vědecko-technických poznatků 
z oblasti stavební fyziky a interního mikroklimatu
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