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ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOFARMACIE 
SPOLE NÉ PRACOVIŠT  AKADEMIE V D ESKÉ REPUBLIKY 

A PRO.MED.CS PRAHA A.S. 

Adresa:  Heyrovského 1207, 500 03 Hradec Králové 3 

Telefon:  +420 495 511 255 

Fax:   +420 495 512 719 

Email:   uebf@uebf.cas.cz

P vodní biofarmaceutické odd lení pražského Ústavu experimentální medicíny tehdejší 
eskoslovenské akademie v d ( SAV) – detašované do Hradce Králové – vzniklo koncem 

70. let minulého století. V roce 1985 bylo toto odd lení p em n no na samotný Ústav 
experimentální biofarmacie (ÚEBF) SAV jako první a dosud jedinou instituci Akademie v d
na Hradecku. 

Nosnou v deckou koncepcí byl výzkum mechanism  osudu lé iv v organismu s cílem p edvídat 
a aplikovat poznatky z p edklinického do klinického farmakologického výzkumu. Studovanými 
modelovými látkami byly potenciální lé ivé substance, vyvíjené na jiných pracovištích Akademie 
v d.

V roce 1993 byla uzav ena smlouva o p em n né ÚEBF na spole né pracovišt  mezi Akademii 
v d eské republiky a farmaceutickou akciovou spole ností PRO.MED.CS Praha. 

Firma PRO.MED.CS Praha je zam ena na farmaceutický výzkum, výrobu a velkodistribuci 
farmak. Její sídlo je v Praze 4 - Michli, Tel ská 1. 

P vodní ešitelský profil Ústavu z stal po této organiza ní transformaci zachován, zm nily se 
pouze zdroje prov ovaných látek, které vycházely a vycházejí z výzkumných úkol
zadávaných farmaceutickým výrobcem. Jde p edevším o lé iva, ovliv ující srde n -cévní 
systém, trávicí systém a o lé iva protizán tlivá. T mto zám r m odpovídá sou asná struktura 
Ústavu, kterou tvo í ty i základní metodologické úseky: 

Odd lení p edklinického výzkumu lé ivých substancí, 

Odd lení p edklinického výzkumu lékových forem, 

Odd lení biochemických analýz, 

Odd lení klinického zkoušení lé iv,
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a dv  pomocné laborato e:

histopatologická, 

radioizotopová. 

ást výzkumu, která má charakter bezprost edních aplikací sm rem k farmaceutické výrob , je 
provád na podle mezinárodních zásad Správné laboratorní praxe. V tomto smyslu je Ústav 
akreditován státní autoritou, tj. Státním ústavem pro kontrolu lé iv.

Základn jší ásti výzkumu jsou sm ovány na mezidruhov  srovnávací farmakologické aspekty, 
na vztahy mezi fyzikáln -chemickými charakteristikami lékových forem a biologickou 
dostupností ú inných agens a na mechanismy biochemických p em n potenciálních lé iv.
N které etapy jsou ešeny ve spolupráci s hradeckou Léka skou fakultou Univerzity Karlovy 
a s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (d íve VLA JEP) a s dalšími klinickými 
pracovišti v R.


