
 

 

POZVÁNKA 

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 

ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR 

 

si Vás dovolují pozvat na 

 

3. ročník mezinárodní odborné konference o ochraně proti CBRN látkám 

 

HAZMAT PROTECT 2018 

 
pod záštitou ředitele SÚJCHBO, v. v. i. Ing. Tomáše Dropy a  

náměstka generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou 
připravenost plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA 

 

13. – 15. listopadu 2018 

Areál SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná 71, Milín 

 

Více informací na: 

http://hazmat-protect.sujchbo.cz 

 

Generální partner      Mediální partner 

http://hazmat-protect.sujchbo.cz/


 

TÉMATA KONFERENCE 
 

 Detekce a identifikace – nové poznatky a metody v oblasti detekce a identifikace 
chemických, biologických a radioaktivních látek 

 Vliv CBRN látek na organismus – výzkum v oblasti působení CBRN látek na organismus 
a nové poznatky o prevenci, diagnostice a terapii v případech expozice CBRN látkám  

 Nové materiály – výzkum a vývoj materiálů pro ochranné prostředky a dekontaminace 
 Dekontaminace – výzkum a vývoj metod a prostředků pro dekontaminace CBRN látek 
 Novinky v OOP – výzkum a vývoj osobních ochranných prostředků a metod jejich 

testování a hodnocení 
 Prevence CBRN rizik a ochrana obyvatelstva – možnosti preventivních opatření v 

oblasti ochrany proti CBRN látkám, moderní výcviky a vzdělávání v oblasti CBRN látek, 
poznatky z praxe 
 

ODBORNÁ KOMISE KONFERENCE 

 MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D., SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná 
 RNDr. Josef Břínek, Ph.D., SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná 
 Ing. Michal Merxbauer, Ph.D., Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 
 pplk. Ing. Jiří Matějka, MV-GŘ HZS ČR, Praha 
 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček, VŠB – Technická univerzita Ostrava 
 pplk. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc., Univerzita obrany, Brno 
 prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., FBMI ČVUT v Praze 
 prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Centrum biomedicínského výzkumu, Hradec Králové  
 Ing. Pavel Častulík, CSc., Recetox, Masarykova univerzita Brno 
 Ing. Markéta Bláhová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 
 

PROGRAM 

13. 11. 2018  

10.30 – 11.00 Slavnostní zahájení konference 

11.00 – 17.30 Odborný program 

19.00 – 22.00 Konferenční večeře 

14. 11. 2018  

9.00 – 12.30 Odborný program 

13.30 – 15.30 Posterová sekce a výstava firem 

16.00 – 17.30 Odborný program 

19.30 – 22.00 Společenský večer 

15. 11. 2018  

9.00 – 12.00 Odborný program 

12.00 – 12.15 Ukončení konference 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 
Datum konání: 13. - 15. listopadu 2018 
Místo konání: areál SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín 
Aktivní příspěvky: přednáška nebo poster 
Konferenční poplatek:  
 

 pro přednášející    1 600 Kč + DPH 
 pro účastníky včetně autorů posterů  2 100 Kč + DPH 

 
Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu ve dnech 
13. – 15. 11. 2018 i na obou společenských večerech.  
 

Důležité termíny: 

 Přihláška účastníka s příspěvkem (přednáška, poster): do 13. 5. 2018 (formou on-line 
registračního formuláře na stránkách konference) 

 Přihláška účastníka bez příspěvku: do 30. 9. 2018 (formou on-line registračního 
formuláře na stránkách konference) 

 Odevzdání příspěvku (celý text odborného článku) do sborníku: 1. 8. 2018 
 Úhrada konferenčního poplatku: bezhotovostně do 14. 10. 2018 dle podkladů 

v registrované přihlášce 
 

Pokyny pro autory 

Přednášky budou v jazyce českém, slovenském nebo anglickém o délce 15 min, po bloku 
přednášek bude následovat diskuze; doprovodné snímky k prezentaci v jazyce 
anglickém. 

Postery v jazyce anglickém. 

Sborník příspěvků z konference: Sborník abstraktů bude vydán v tištěné formě 
s přiděleným ISBN kódem, v digitální formě na DVD konference a po skončení 
konference bude ke stažení na webových stránkách konference. Příspěvky (přednášky i 
postery) ve formě odborného článku budou dostupné na DVD konference. Vybrané 
odborné články budou recenzovány dvěma odbornými posuzovateli a po dohodě 
s autorem budou po skončení konference zveřejněny on-line na webu konference.  

Blíže viz http://hazmat-protect.sujchbo.cz 

 

Pokyny pro vystavující 

Prezentaci firem lze sjednat s předsedou organizačního výboru. 
 

http://hazmat-protect.sujchbo.cz/


 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 
Kontaktní adresa 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 
Kamenná 71 
Milín 
262 31 
IČO: 70565813 

Web SÚJCHBO, v. v. i.: http://www.sujchbo.cz 
Web konference: http://hazmat-protect.sujchbo.cz 
 

Předseda organizačního výboru 

Ing. Jiří Slabotinský, CSc. 
Telefon: 517 546 180, 
E-mail: slabotinsky@sujchbo.cz 

 
Kontaktní osoba organizačního výboru konference Hazmat Protect 2018 
 

Lucie Bednářová 
Telefon: 517 546 164 
E-mail: bednarova@sujchbo.cz 
 

Organizační výbor 

Ing. Kamila Lunerová, Ph.D. 
Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D. 
Ing. Karel Bílek, Ph.D.  
RNDr. Josef Břínek, Ph.D. 
Ing. Martin Urban 
Ing. Lukáš Králík 
Ing. Markéta Weisheitelová 
Ing. Alena Neklová  
Dagmar Švehlová 
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