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Konference  
VITATOX 2018
L. Šafaříková

Konference VITATOX se konala ve dnech 14. – 16. 
května 2018 ve Dvoře Králové nad Labem. Hlavním 
organizátorem byla společnost RADANAL s.r.o., 
Pardubice za podpory České společnosti klinické 
biochemie.
Letošní konference VITATOX byla již druhým 
ročníkem a jejími hlavními tématy byla analytická 
toxikologie, léčiva, vitamíny a antioxidanty. Zámě-
rem bylo vytvořit širší domácí neformální fórum pro 
výměnu názorů na vývoj v oblasti nutrice, klinické 
biochemie, analytické chemie a toxikologie. Primár-
ním cílem bylo představit názory předních odbor-
níků na řešení současných problémů a predikovat 
očekávané společenské výzvy a potřeby. 
Oficiální program se konal v konferenčním sále 
Penzionu Za Vodou. Třídenní program byl naplněn 
30 přednáškami.
Konferenci podpořilo svojí účastí devět vystavují-
cích firem.
VITATOX 2018 byl zahájen úvodní přednáškou doc. 
Ing. Aleše Horny, CSc. z Institutu Nutrice a Diagnos-
tiky,  RADANAL s.r.o. s názvem „ Vím, co jím?“.

Poté následovaly dva bloky věnované toxikologii, 
ve kterých zazněla témata: „Designer Drugs“, into-
xikace houbami, intoxikace tapentadolem, téma 
komunální odpadní vody jako diagnostického media 
města a stanovení a výskyt steroidních hormonů 
v povrchových vodách.
Ve třetím bloku zazněla firemní sdělení. Zajíma-
vým tématem bylo i stanovení koncentrací olova 
a selenu v krvi.
V dalších blocích jsme se věnovali léčivům, nutra-
ceutikům, látkám, které se extrahují z potravino-
vých obalů, akryalmidu v potravinách, vitaminům 
skupiny B, vitaminu D, inositolu hexafosfátu a např. 
i alergenům v jablcích.
Součástí programu byla též prohlídka zoologické 
zahrady ve Dvoře Králové nad Labem spojená 
s jízdou safaribusem.
S potěšením Vás zveme na další ročník konference 
VITATOX, která se uskuteční koncem května roku 
2019, 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 Han-
dels GmbH, Bio-Rad spol. s r.o., JK Trading s.r.o., 
Pharma Nord Praha s.r.o. a Extrudo Bečice s.r.o..
Děkujeme také všem přednášejícím za zajímavé 
a přínosné sdělení a všem účastníkům, kteří nás 
svou účastí podpořili.


