
Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na konferenci 
 

Analytická toxikologie 
pořádanou naším Institutem Nutrice a Diagnostiky v Pardubicích, RADANAL s.r.o., 
www.radanal.cz/cs/vzdelavani/konference 

Hlavní témata:   
1. Přírodní a syntetické antioxidanty – produkty oxidace antioxidantů.  
2. Metabolismus přírodních a syntetických antioxidantů, toxicita oxidačních produktů 

antioxidantů.  
3. Možnosti studia metabolismu látek (Cytochrom P450, LC/EC/MS).  
4. Rizika nadužívání léků, ilegálních drog, jejich kumulace v čistírenských kalech 

a z toho plynoucí rizika kontaminace životního prostředí a zemědělských produktů. 
5. Chemické reakce v potravinách při skladování a kulinářských úpravách. 
6. Pesticidy a průmyslové polutanty, toxicita jejich metabolitů a hydrolytických 

produktů. 
7. Rizika nadužívání alkoholu.  
8. Toxicita těžkých kovů.   
9. Alergeny v potravinách a problematika potravinových intolerancí. 

 

Naší snahou je propojení specialistů zabývajících se toxikologií a analytickou chemií v různých oborech 
a institucích, od schvalování a kontroly léčiv přes klinickou biochemii, forenzní toxikologii, výživu, 
potravinářské technologie, kontrolu pesticidů, a konče testováním toxicity chemických přípravků. 
 

Termín koference: 11. a 12. června 2015 

Místo konání: hotel VZ BEDŘICHOV, Krkonoše – Špindlerův Mlýn 

Cena konference: 2.500 Kč bez DPH. (zahrnuje účastnický poplatek, sborník s ISBN, kávové přestávky, 

obědy a slavnostní večer)  

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: vobornikova@radanal.cz.  
Počet účastníků je omezen, prosíme o včasnou registraci.  

Ubytování: je zajištěno pro účastníky konference přímo v místě konání konference, v hotelu 
VZ BEDŘICHOV. V ceně hotelového ubytování je zahrnut 1x denně vstup do Vodního ráje na 75 min. 
Podrobné informace o hotelu naleznete zde: www.bedrichov.volareza.cz 

Dvoulůžkový pokoj obsazen 1 osobou se snídaní                                 856 Kč/osoba/noc 
Dvoulůžkový pokoj se snídaní                                                               1 232 Kč/pokoj/noc 
Třílůžkový pokoj se snídaní                                                                  1 848 Kč/pokoj /noc 
Registrace ubytování v hotelu VZ BEDŘICHOV: rezervace@be.vlrz.cz , tel: 973 259 020, 111 
nebo rezervační formulář: http://www.volareza.cz/index.php?s=cs-BE-poptavka. 
 

Kód pro zadání rezervace: Radanal2015. Pokud tento kód nebude zadán bude účtována cena vyšší. 
 
Z akce bude vydán sborník přednášek s ISBN, který bude splňovat podmínky uveřejnění vědecké práce. 

Pořadatel konference: 

RADANAL s.r.o. 

Okružní 613, 530 03 Pardubice 
                                                             Na setkání se těší pracovníci RADANAL s.r.o. 

mailto:vobornikova@radanal.cz
http://www.bedrichov.volareza.cz/
mailto:rezervace@be.vlrz.cz
http://www.volareza.cz/index.php?s=cs-BE-poptavka

