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ACO Industries: množství naměřeného styrenu v ovzduší je 
na bezpečné úrovni  
Množství reálně vypuštěného styrenu do ovzduší za rok 2017 je na stejné bezpečné úrovni 
jako v předchozích letech. Vyplývá to ze zprávy vydané v Integrovaném registru znečištění, 
kde jsou hodnoty styrenu, který se uvolňuje do ovzduší při výrobě polymerbetonu, 
pravidelně zveřejňovány. Naměřené koncentrace jsou nejen pod zákonem stanovenými 
limity, ale i pod přísnějšími vnitrofiremními limity ACO Industries. Výroba polymerbetonu 
a sklolaminátu v ACO odpovídá všem předpisům a bezpečnostním hygienickým normám 
České republiky. Do nejmodernějších technologií zvyšující bezpečnost výroby plánuje ACO 
Industries v příštím roce ve svých závodech v Přibyslavi a Táboře investovat 500 000 korun.  
 
Loňský skok ve vypočtených hodnotách styrenu u závodu v Přibyslavi byl způsoben využitím 
výpočtu, který se pro způsob výroby polymerbetonu používaný v ACO Industries ukázal jako 
nevhodný. Tento výpočet byl Inspekcí (ČIŽP) prosazován jako jediný a závazný pro výpočet 
bilance styrenu v roce 2017. Z tohoto důvodu proběhlo následně setkání odborných 
zástupců společnosti ACO Industries s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, 
Krajského úřadu Jihlava, České inspekce životního prostředí a společnosti Ekoterm Jihlava 
(autorizovaná skupina pro měření emisí). Výsledkem jednání, jehož cílem bylo další zvyšování 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí, bylo nastavení takového způsobu výpočtu, který 
by poskytoval skutečně přesné a relevantní údaje. Nově tak bylo stanoveno výpočtu na 
základě individuálního emisního činitele na 3 % z celkové spotřeby styrenu, což bylo 
následně také schváleno Krajským úřadem. Pro rok 2017 vyšla tedy celková emise styrenu 
6,814 tun (v komíně je 5,9t, tj. 1,8 t je fugitivní emise – při starém nevhodném způsobu 
výpočtu to bylo 20tun fug.emisí).  
 
Se stejným problémem jako Přibyslav v roce 2017 se v letošním roce potýká závod ACO 
Industries v Táboře. Zveřejněné hodnoty styrenu tak neodráží realitu a vedení společnosti 
ACO Industries intenzivně pracuje na tom, aby také v Táboře byly hodnoty počítány 
na základě stejného postupu, jako v Přibyslavi.  
 
„Společnost ACO Industries si je vědoma své zodpovědnosti za zdravé životní prostředí v okolí 
svých závodů a za bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Proto pravidelně 
zavádíme nová opatření, která zvyšují bezpečné nakládání se styrenem. V letošním roce jsme 
například v Přibyslavi instalovali kryt dráhy pro lepší jímání styrenu ve fázi zatuhnutí betonu, 
byla také upravena vzduchotechnika, konkrétně byl odstraněn druhý starý komín a upravena 
byla místa odsávání u výrobků. V Táboře jsme postavili spalovnu, která výskyt styrenu 
v ovzduší minimalizuje. Je také důležité zmínit, že se výroba polymerbetonu v našich závodech 
nerozšiřuje a zpracováváme stále stejné množství,“ říká Jan Císek, generální ředitel ACO.  „V 
Přibyslavi se nám podařilo najít dohodu se všemi relevantními úřady a zprůhlednit výpočet 
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hodnot styrenu, který v minulosti nebyl funkční. Věříme, že totéž se nám podaří také 
v Táboře,“ dodává. 
 
Bezpečnosti při výrobě polymerbetonu a sklolaminátu se společnost ACO Industries v obou 
svých závodech v ČR věnuje dlouhodobě: v roce 2012 byla instalovaná vzduchotechnika, 
probíhají pravidelná měření koncentrace styrenu na pracovišti, neustále probíhá 
optimalizace výrobního procesu pro ochranu pracovního prostředí (zakrytování linky, 
rychlejší a intenzivnější ventilace atd.). Ve společnosti také funguje celoskupinový odborný 
tým pro zavádění zlepšení pracovního prostředí ve všech úrovních výroby.  
 
Bezpečnost výroby potvrzuje také fakt, že pravidelné zdravotní prohlídky pracovníků, kteří se 
podílí na výrobě polymerbetonu a sklolaminátu, jsou ve stejném režimu, jako mají ostatní 
zaměstnanci. Nepodléhají tedy zařazení do rizikové 3. skupiny (mimořádná prohlídka), 
protože naměřené hodnoty styrenu jsou pod stanovenou hygienickou normou.  
 
I přesto plánuje firma do technologií zvyšující bezpečnost výroby polymerbetonu, 
sklolaminátu a ochrany životního prostředí nadále investovat.  
 
 
Kontakt: 
Zuzana Siwková 
ZSiwkova@aco.cz 
Mobil: 731 143 918

 
Rodinná firma  
Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat 
skupiny, působící ve 40 zemích, je cca 775 milionů euro. Disponuje 30 výrobními místy v 15 zemích a 60 
distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 200 zaměstnanců.  
Historie a současnost ACO jsou nerozlučně spjaty s rodinou Ahlmann již od roku 1946. Současnost i budoucnost 
společnosti je reprezentována Hans-Juliem a Johannou Ahlmann a jejich synem Iverem. Ten aktivně vstoupil 
do řízení společnosti v roce 2010 po získání cenných zkušeností ve společnostech mimo skupinu ACO. Společně 
nesou i do budoucna identitu společnosti ACO jako rodinného podniku se sídlem v Rendsburgu v severním 
Německu.  
ACO dosáhlo celosvětově vedoucí postavení v oblasti zpracování polymerického betonu při výrobě systémů 
odvodnění zpevněných ploch. Po spojení s částí skupiny Passavant výrazně posiluje pozice na trhu odvodnění 
budov a odlučovací techniky.  
Více na http://www.aco-industries.cz. 
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