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Baumit Akademie 2020 v novém formátu i zaměření 
 
2. prosince 2019 

Unikátní vzdělávací program Baumit Akademie zavítá začátkem února příštího roku do 
sedmi měst České republiky v osmi termínech, tentokrát s přívlastkem PRAXE. Hlavní 
novinkou je dvoudenní formát plný praktických ukázek, zaměření na realizační firmy a 
samostatné řemeslníky a změna lokací – tentokrát Baumit Akademii hostí střední odborné 
školy a učiliště.  
 
Baumit Akademie PRAXE nabídne účastníkům nového ročníku teoretický i praktický pohled na 
aktuální produktové řady ve vybraných stavebních činnostech. Oproti minulým ročníkům však 
dochází pro rok 2020 ke změně formátu vzdělávacího programu, jeho obsah je zaměřen na 
realizační firmy a řemeslníky pracující ve stavebnictví. Proto se původní formát odborných 
přednášek rozšíří v roce 2020 o praktické ukázky činností s vybranými stavebními materiály 
s možností vyzkoušet si kvalitu výrobků Baumit na vlastní kůži. V dalších letech se budou oba 
koncepty vzdělávacího programu střídat, v lichých letech bude Baumit Akademie zaměřená více 
teoreticky pro projektanty a architekty, v sudých letech prakticky pro řemeslníky a realizační firmy.   
 
Baumit Akademie PRAXE – středy pro fasádníky 

• zájemci o realizaci fasády se dozví novinky v oboru a získají ucelené informace k tématu, 
využijí poradenství odborných školitelů společnosti Baumit s bohatou zkušeností ze 
stavební praxe 

• praktické ukázky se následně zaměří na aplikaci unikátního zateplovacího systému Baumit 
open, osazení lepicích kotev Baumit StarTrack, tvorbu kreativních povrchů či stříkání 
fasádních barev metodou Airless  

 
Baumit Akademie PRAXE – čtvrtky pro omítkáře, podlaháře a obkladače 

• nabídne teorii i praxi strojního omítání Klima omítek, zpracování nejprodávanější 
samonivelační stěrky Baumit Nivello Quattro, aplikaci produktové řady Speed a efektivní 
technologii lepení obkladů a dlažeb  

• nebudou chybět ani aktuální informace k novému výrobnímu programu Baumit Ionit, 
aktivně podporující zdravé bydlení            

 
Po absolvování akademie získají účastníci Certifikát a Protokol o zaškolení. 
 
První dvoudenní formát Baumit Akademie bude zahájen dne 5. a 6. února 2020 v Praze, kam se ještě 
jednou vrátí v průběhu daného ročníku. Následně zavítá Baumit Akademie do Liberce, Plzně, Českých 
Budějovic, Ostravy, Hradce Králové a Brna. Vzhledem k tradičně velkému počtu zájemců je nutná 
včasná registrace na webových stránkách společnosti Baumit. 
 
„Současná situace ve stavebních oborech vyžaduje stále intenzivnější komunikaci výrobců stavebních 
materiálů a systémů přímo s realizačními firmami a řemeslníky, jejich kontinuální vzdělávání a 
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prohlubování dovedností. Smyslem letošního ročníku Baumit Akademie je předávání našich bohatých 
teoretických znalostí, ale i možnost osobně si vyzkoušet nové a inovativní technologie a produkty. 

Z tohoto pohledu je nový ročník Baumit Akademie ideální příležitostí pro rozšíření praktických 
dovedností zpracovatelů a pro nás výzvou. Věříme, že její atraktivní dvoudenní program osloví 
velké množství zájemců,“ řekl Ing. Martin Sochor, vedoucí marketingu Baumit, spol. s r.o.  
 
Více informací k Baumit Akademii, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete na webových 
stránkách společnosti Baumit.  
Registrace je možná již nyní na: https://www.baumit-akademie.cz/  
 
Baumit 
Společnost Baumit je již od roku 1993 českým výrobcem stavebních materiálů vysoké kvality, což potvrzuje i 
sedminásobný titulu Nejlepší výrobce stavebnin. V letošním roce získala společnost také zlatou Známku 
kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019 za omítkový systém Baumit Klima, 
podporující zdravé bydlení. Jako jeden z lídrů trhu dodává Baumit spolehlivá systémová řešení pro oblast 
fasád, omítek, potěrů, lepidel i betonů. 
www.baumit.cz 
 
 
Pro další informace prosím kontaktujte: 
 
Tomáš VANĚK 
managing director 
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