
Studentská konference radiologické 
fyziky 

9. – 11. 10. 2022
Tábor

LH Hotel Dvořák Tábor **** Congress & Wellness

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího
záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
Vás srdečně zve na 7. ročník Studentské
konference radiologické fyziky. Konference
se letos uskuteční v areálu hradu Kotnov
v centru jihočeského města Tábor.

Jako každý rok se i letos můžete těšit na
zajímavé přednášky z oboru radiologické
fyziky a dozimetrie, radiobiologie, radioterapie,
radiodiagnostiky a nukleární medicíny.

Těšíme se na Vás

prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Ing. Josef  Novotný, Ph.D.



• Důležité termíny: 
• 21. 6. 2022 otevření registrace účastníků 

• 31. 8. 2022 rezervace ubytování 

• 23. 9. 2022 zaslání abstraktů

• 23. 9. 2022 uzávěrka přihlášek k aktivní účasti

• 9.-11. 10. 2022 konference

• Registrační poplatek
• do 31. 8. 2022 800,- Kč

• do 3. 10. 2022 1000,- Kč

• pro pregraduální i postgraduální studenty ČVUT příslušného zaměření: bez poplatku

• Platbu prosím proveďte na účet ČVUT FJFI číslo: 19-5373100277/0100 vedený u Komerční banky, 
a.s. Spálená 51, 110 00 Praha 1

• Variabilní symbol: 8401622210

Přihláška na konferenci
Zašlete na e-mail: 

• josef.novotnyml@homolka.cz

• petra.kozubikova@gmail.com

V přihlášce uveďte prosím své jméno, titul,

zaměstnavatele (adresu a IČ zaměstnavatele). V případě

aktivní účasti uveďte přesný název příspěvku,

spoluautory, název instituce, formu prezentace

(přednáška, e-poster) a předpokládaný čas na prezentaci

(15 min nebo 30 min).

Aktuální informace lze nalézt na: https://kdaiz.fjfi.cvut.cz/udalosti/studentska-konference-rf/2022

mailto:josef.novotnyml@homolka.cz
mailto:petra.kozubikova@gmail.com
https://kdaiz.fjfi.cvut.cz/udalosti/studentska-konference-rf/2022


• Ubytování: LH Hotel Dvořák Tábor
• Pro účastníky konference je rezervováno 20 dvoulůžkových pokojů

• Rezervaci je potřeba provést individuálně v LH Hotelu Dvořák do 31. 8. 2022, po tomto termínu 

nebude možné ubytovací kapacity garantovat

– Email: recepce@lhdvoraktabor.cz, lpetraskova@lhhotels.cz

– Tel.: +420 381 212 221

• Cena za pokoj se snídaní:

• Dvoulůžkový pokoj obsazený 2 osobami: 1990 Kč/noc

• Hotel disponuje bohatou nabídkou wellness (m.j. pivní lázně připomínající původní využití hotelu)

– Služby je potřeba rezervovat v předstihu

• Parkování možné před hotelem, místa nejsou garantována, rezervace možná za poplatek 150 

Kč/vozidlo/noc

https://www.lhdvoraktabor.cz/kontakty
https://www.lhdvoraktabor.cz/kontakty
https://www.lhdvoraktabor.cz/wellness


• Kulturní a společenský program

• 9.10. Uvítací raut LH Hotel Dvořák

• 10.10. Večeře v Housově mlýně s prohlídkou sbírky filmové zbroje

• 11.10. Via ferrata Bechyně – v odpoledních hodinách, dle počasí, omezený počet zájemců

• Zájemci o vstup na ferratu se musí nahlásit předem: josef.novotnyml@homolka.cz

(nutné zapůjčení výbavy, omezený počet účastníků)

https://www.housuvmlyn.cz/
mailto:josef.novotnyml@homolka.cz

