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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Plzeň, 21. listopadu 2014 

 

PARKHOTEL OVLÁDLY MODERNÍ TRENDY V KONSTRUKČNÍCH 
MATERIÁLECH 
 

 

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2014 se pod záštitou COMTES FHT a.s. a společnosti 

Tanger, spol. s r.o. uskutečnila mezinárodní konference COMAT 2014 - Moderní trendy 

konstrukčních materiálů. Tato konference se konala v Parkhotelu Plzeň. 

Konference se zúčastnilo 116 odborníků z výzkumných organizací, vysokých škol a výrobních 

podniků z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Ruska, Turecka, Thajska, Japonska, 

Kazachstánu, Rumunska a Jižní Koreje.  

Konference byla zahájena úvodním proslovem pana Zbyška Nového ze společnosti COMTES FHT 

a.s. Po té začala plenární sekce, na které své vyzvané přednášky prezentovali: Uwe Diekmann 

(Metatech GmbH, Německo), Michal Zemko, (COMTES FHT a.s., Česká republika) a Ruslan Valiev 

(Institute of Physics of Advanced Material, Ufa State Aviation Technical University/Laboratory for 

Mechanics of Bulk Nanomaterials, Rusko). 

Po ukončení plenární sekce začaly ostatní odborné přednášky, které probíhaly až do pátku 21. 

listopadu 2014. Přednášky se týkaly nových materiálů, jejich výzkumem vlastností a zpracováním 

technologie. Odborníci našli společná témata v  automobilovém průmyslu, energetice, v hutní 

výrobě, leteckém a kosmickém průmyslu, elektronice, těžkém strojírenství a medicíně. Následně 

proběhla posterová sekce, kde měli ostatní účastníci možnost prezentovat svoji práci. 

Nechyběl ani společenský večer, který se konal ve středu 19. listopadu 2014 v restauraci Na 

Spilce v Plzni. Zde docent Ján Džugan jako předseda odborné poroty vyhlásil nejlepší postery. 

Vítězové obdrželi ocenění ve formě diplomu a hodnotné ceny. Účastníci z mnoha zemí měli 

možnost ochutnat nejen české pivo ale i české speciality.  
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Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 proběhla prohlídka společnosti COMTES FHT a.s. v Dobřanech. 

Tato společnost je soukromá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem kovových i 

nekovových materiálů. Vedoucí jednotlivých oddělení; mechanického zkoušení a termofyzikálního 

měření, metalurgické technologie, materiálových analýz a počítačového modelování představili 

svá pracoviště a zodpovídali položené dotazy.  

První konference se konala v listopadu 2010 v hotelu PRIMAVERA v Plzni. Konference byla 

organizována společností COMTES FHT a.s. u příležitosti 10. výročí jejího založení. Příznivé 

ohlasy vedly organizátory k uspořádání druhého a třetího ročníku konference. Další konference 

COMAT se bude konat v roce 2016. 

 

                                         Michal Zemko, COMTES FHT a.s, plenární sekce 
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