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Konference VITATOX 
2019
L. Šafaříková

Letošní ročník konference VITATOX se konal 
ve dnech 20. – 22. 5. 2019, ve Dvoře Králové nad 
Labem. Hlavními organizátory byla společnost 
RADANAL s.r.o. a Institut Nutrice a Diagnostiky 
s.r.o., za podpory České společnosti klinické bio-
chemie.
Tento rok se uskutečnil již třetí ročník konference 
VITATOX. Hlavními tématy byla analytická toxiko-
logie, léčiva, vitamíny a antioxidanty. Záměrem bylo 
vytvořit širší domácí neformální fórum pro výměnu 
názorů na vývoj v oblasti nutrice, klinické bioche-
mie, analytické chemie a toxikologie. Primárním 
cílem bylo představit názory předních odborníků na 
řešení současných problémů a predikovat očekávané 
společenské výzvy a potřeby. 
Třídenní program se konal v konferenčním sále Pen-
zionu Za Vodou a byl naplněn 33 přednáškami.
Konferenci podpořilo svojí účastí 10 vystavujících 
firem a 60 účastníků.
VITATOX 2019 byl zahájen úvodní přednáškou doc. 
Ing. Aleše Horny, CSc. z Institutu Nutrice a Dia-
gnostiky,  RADANAL s.r.o. s názvem „ VITATOX 
– návod jak přežít život“.
Poté následovaly dva bloky věnované toxikolo-
gii, ve kterých zazněla témata: analgetika, požití 
neznámých tekutin, využití kapilární elektroforézy 

v toxikologii, potenciál konopí a kanabinoidů, 30 let 
vývoje klinické toxikologie ve FN HK, komunální 
odpadní voda jako diagnostické médium města, sta-
novení kadmia v moči a krvi a detekce uremického 
toxinu a jeho využití v diagnóze.
Ve třetím bloku zazněla firemní sdělení.
V dalších blocích jsme se věnovali léčivům – TDM 
psychofarmak, monitorování antiepileptik, sta-
novení busulfanu, skrytým rizikům hormonálně 
aktivních látek, stanovení hořčíku v erytrocytech. 
Zaznělo i velice zajímavé simultanní stanovení glu-
tathionu a glutathiondisulfidu v suché kapce krve 
a nesnadné stanovení vitaminu K.
V posledním bloku, věnovaným antioxidantům, 
jsme se zaměřili především na antioxidanty obsažené 
v ovoci.
Součástí programu byla též prohlídka zoologické 
zahrady ve Dvoře Králové nad Labem a prohlídka 
pivovaru TAMBOR.
S potěšením Vás zveme na další ročník konference 
VITATOX, která se uskuteční 25. – 27. května 2020, 
opět ve Dvoře Králové nad Labem.
Závěrem bychom rádi poděkovali našim sponzorům 
a vystavujícím firmám: RECIPE GmbH, Waters 
GmbH, Pragolab s.r.o., HPST s.r.o., Shimadzu 
Handels GmbH, Bruker s.r.o., Amedis spol. s r.o., 
RANDOX Laboratories s.r.o., JK Trading s.r.o.,  
a 2 THETA ASE, s.r.o.. 
Děkujeme také všem přednášejícím za zajímavé 
a přínosné sdělení a všem účastníkům, kteří nás 
svou účastí podpořili. 


