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Společnost ALMET, a.s. je český výrobce 
pístů do  spalovacích motorů a  kompresorů 
s  více než 80tiletou tradicí. ALMET a.s. je mo-
derní dynamická společnost, pružně reagující 
na potřeby trhu. 

Vyrábí široký sortiment pístů pro spalova-
cí motory a  pro kompresory. Dodávky pístů 
směřují do prvovýroby i pro náhradní spotřebu, 
do tuzemska i do zahraničí.

Společnost ALMET, a.s. pravidelně investuje 
do modernizace výroby, sleduje trendy na trhu 
a  zároveň patří mezi významní exportéry 

v  Hradci Králové. Na  první pohled Vás zaujme 
příjemné pracovní prostředí.

V České republice je největším odběratelem pís-
tů ZETOR TRACTORS a.s. Brno a  TATRA TRUCKS 
a.s. Kopřivnice. Významným zahraničním odbě-
ratelem je společnost v USA, kam ALMET dodá-
vá písty pro motory sportovních letadel. Dalšími 
významnými odběrateli pístů ALMET jsou výrobci 
motorů jak z východní tak i západní Evropy – Bě-
lorusko, Rusko, Německo, Velká Británie, Sloven-
sko, Polsko.

Společnost ALMET je členem investiční skupi-
ny PROSPERITA. Je finančně silnou a  ziskovou 
společností, veškeré své závazky hradí v termí-
nu splatnosti a v současné době není zatížena 
bankovním úvěrem.

1933
Založení firmy pod názvem RIAL majitelem  

panem Aloisem Riegrem.

1945
Zahájení výroby automobilových  

a motocyklových pístů.

1951
Začlenění firmy do podniku Metalurgické závody n. p.  

Týnec nad Sázavou.

1992
Založení akciové společnosti ALMET, a.s.

1997
PROSPERITA se stává majoritním vlastníkem.

2000
ALMET významně investuje do moderní technologie  

a získává významné odběratele.
Společnost ALMET vyvinula písty splňující požadavky normy 
EURO VI pro motory TATRA a písty splňující normu  
STAGE V A pro motory traktorů.

Písty ALMET byly i v motorech vítězných závodních vozidel TATRA 
Karla Lopraise, v týmu KAMAZ MASTER Vladimíra Čagina na RA-
LLYE DAKAR 2013 a nyní ve vozidle expedice TATRA KOLEM SVĚTA 2.

Při vývoji pístů pro použití v nových 
spalovacích motorech se společ-
nost ALMET zaměřuje na zlepšení 
jejich parametrů v oblasti výkonu, 
spotřeby paliva a oleje, emisí, život-
nosti a spolehlivosti.

Pro řešení vývojových úkolů je vy-
užíváno jak našich dlouholetých 
znalostí a zkušeností z výroby 
pístů, tak i spolupráce vlastního 
konstrukčního a technologického 
vývojového pracoviště s Ústavem 
pro výzkum motorových vozidel 
s.r.o. v Praze a Technickou univer-
zitou v Liberci.

Společnost ALMET, a.s. je dlouho-
době certifikována podle normy 
systému managementu kvality 
ISO 9001÷2015 (certifikát CZ, 
certifikát EN). ALMET, a.s. vyjadřuje 
svůj vztah ke kvalitě vydáním 
„Politiky kvality“.

O společnosti

Vývoj a kvalita

Odběratelé

Výrobce pístů do spalovacích motorů a kompresorů

Historie



Studenti u nás mohou získat zkušenosti s plánováním, analýzou, plánováním i organizováním výroby. 
Společnosti disponuje vlastním ubytovacím zřízením.

• Tvorba výkresové dokumentace, pracovních 
a technologických postupů

• Ověřování a kontrola dodržování pracovních 
a technologických postupů v praxi

• Provádění a kontrola předepsaných zkoušek ta-
venin (metalografické výbrusy, spektroanalýza)

• Práce v 3D programu
• Projektové řízení

• Zavádění nových výrobků do sériové výroby, 
výroba prototypů

• Návrhy a konstrukce přípravků na obrábění
• Stanovuje normu spotřeby práce, nástrojů 

a nářadí ve výrobě
• Zavádění štíhlé výroby v praxi do prvovýroby 

i pro náhradní spotřebu

Královské město Vás zaujme hned na první pohled především 
svou krásou a se svými téměř 100 tisíci obyvateli, svou velikostí. 
Z Hradce to máš blízko to Prahy, Poděbrad, Pardubic, Rychnova 
nad Kněžnou, Kutné Hory apod. V Hradci Králové najdete boha-
tý pulzující život a okouzlující přírodu. 

Hradec Králové právem patří mezi města s  vysokou životní 
úrovní a perspektivou, jednoznačným důkazem toho je index 
kvality života, který je pravidelně sestavován a kde se Hradec 
umísťuje na předních místech.1)

Hradec Králové patří do sdružení Česká inspirace, která sdružu-
je dalších sedm měst. Návštěvníci a obyvatelé Hradce mohou 
denně navštěvovat kina, programy Hradecké kulturní a vzdělá-
vací společnosti, k návštěvě zvou Hvězdárna a planetárium, nej-
různější zábavní střediska, diskotéky, kluby a hudební hospody.  
1) Zdroj: www.obcevdatech.cz

Každoročně se v  Hradci Králové konají mezinárodní divadel-
ní, jazzové, folklorní a  filmové festivaly, ale i  světové soutěže 
ve společenském a moderním tanci. Neopomenutelný význam 
města spočívá i v oblasti duchovního života, vědy a vzdělanos-
ti. Kořeny vzdělávání sahají hluboko do středověku, příznačná 
je tradice lékařských studií, církevního školství, pedagogického 
vzdělávání a mnoha dalších významných oborů.

Město zdobí četné sady a parky, je obklopeno rozsáhlými lesy 
a mnoha rybníky. Na své si přijdou milovníci cykloturistiky, hi-
poturistiky, ale i  ti, kteří propadli modernímu trendu in- line 
bruslení. Řeky Labe a Orlice lemují romantické pěšinky lákající 
k romantickým procházkám. 

Praxe v oblastech:

Zázemí moderního města a volný čas

Kolesové parníky na Labi

Planetárium

Jiráskovy sady

Historické centrum

Koupaliště Flošna

Cyklověž

Pro studenty

ALMET, a.s., Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 46505156, DIČ: CZ46505156
Personální oddělení tel.: 495 778 130, E-mail: almet@almet.cz, www.almet.cz
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