
 

 

 

Historie ACO 

V roce 1780 se námořní kapitán Otto Friedrich Ahlmann pustil do podnikání na pevnině. To se ukázalo 

jako skvělý tah: jeho synové a vnuci se stali bankéři a majiteli velkého skandinávského podniku pro 

zpracování železa. Obchodní činnost rodiny Ahlmannů se brzy zaměřila na slévárnu Carlshütte 

v Büdelsdorfu, vybudovanou v roce 1827. Tato slévárna byla vůbec prvním průmyslovým podnikem se 

sídlem ve Šlevicku-Holštýnsku. 

O století později, v roce 1937, přebrala po smrti svého manžela Julia vedení slévárny Käte Ahlmann 

(1890-1963). Přes všechny problémy vedla společnost k růstu a stala se jednou z nejslavnějších 

byznysmenek své doby. Mezi mnoho jejích úspěchů patří i to, že byla jednou ze zakládajících členek a 

první prezidentka Asociace německých podnikatelek (VdU). 

V roce 1946 založil Josef-Severin Ahlmann (1924-2006) na místě původní slévárny Carlshütte novou 

společnost ACO. Nejmladší syn Julia a Kate Ahlmannových přišel na nápad vyrábět betonové stavební 

prvky. V šedesátých letech v továrně spustili výrobu prvních odvodňovacích kanálů a v sedmdesátých 

letech  se na trhu objevily inovativní ACO Drain® polymerbetonové žlaby. V tomto období se ACO 

rozrostlo a expandovalo na další trhy. Na začátku roku 1980 postupně předal Severin Ahlmann otěže 

svému synovci Hans-Juliovi Ahlmannovi, pod jehož vizionářským vedením zažila skupina ACO významný 

růst a světovou expanzi. Dodnes však zůstala rodinnou firmou. 

 

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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