
 

 

 

ACO zajímavosti 

 

Produkty společnosti ACO nenacházejí uplatnění pouze v průmyslových budovách. Zásluhou prvotřídní 

kvality výroby byly použity při výstavbě mnichovského olympijského stadiónu před LOH v roce 1972 a od 

té doby vybavila společnost ACO dalších deset z jedenácti olympijských stadionů odvodňovacími systémy 

a konstrukční prvky speciálně konstruovanými pro sportovní zařízení. Kromě toho se společnost zapojila 

do budování infrastruktury dalších olympijských projektů a teď je před ní další výzva – olympiáda v 

Brazílii 2016. 

Důkazem světové kvality ACO Drain® systémů povrchového odvodnění je také jejich užití na novodobých 

závodních motoristických okruzích po celém světě - od Šanghaje přes Dubaj až po Indianapolis. Rozvoj 

dopravní infrastruktury v Indii, Číně, na Blízkém východě a v Jižní Americe je vynikající obchodní 

příležitostí. Odborníci ACO v těchto světových regionech poskytují poradenství v plánování a výběru 

prvků pro odvodnění silničních komunikací, průmyslových areálů, přístavů, letišť, tunelů a mostů. 

Svou činností ACO podporuje i umění. Její nezisková nadace Kunstwerk Carlshütte spojuje průmyslovou 

tradici rodiny Ahlmannových s moderní kulturou a uměním. Každoročně pořádá uměleckou výstavu 

NordArt v areálu sídla společnosti ACO v Rendsburgu a Büdelsdorfu.  Pro rok 2015 vybrala odborná 

porota z dvou tisíc přihlášených děl reprezentativní práce všech výtvarných forem a žánrů od 250 

umělců z 50 zemí světa.  

ACO podporuje umělce i přímo. V případě české pobočky můžeme zmínit rozsáhlou spolupráci 

s Davidem Černým. Ve spolupráci s ACO vytvořil prozatím tři  skulptury - In Utero, monumentální 

osmimetrovou nerezovou sochu, která byla jeden čas vystavena i u centrály firmy v německém 

Rendsburgu, Krychloids, tři postavy zdobící okolí hotelu MIURA v Beskydech a Metalmorphosis, obří 

kovovou hlavu o výšce 7 metrů a hmotnosti 13 tun s pohybujícími se částmi, která je od roku 2007 

umístěna u sídla společnosti American Asset v Charlotte v  Severní Karolíně.  
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Asset&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna


 

O společnosti ACO 

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat 

skupiny, působící ve více než 40 zemích světa dosáhl v roce 2014 celkem  670 milionů euro. Disponuje 30 výrobními 

místy  v 15 zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců. ACO 

je rodinným podnikem se sídlem v Rendsburgu v severním Německu, založena byla v roce 1946 Josefem-Severinem 

Ahlmannem. ACO dosáhlo celosvětově vedoucí postavení v oblasti zpracování polymerického betonu při výrobě 

systémů odvodnění zpevněných ploch a po spojení s částí skupiny Passavant výrazně posiluje pozice na trhu 

odvodnění budov a odlučovací techniky. 
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