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BIOFYZIKÁLN ÚSTAV AV ČR, v. v. i.
Od roku 1955 BFÚ zkoumá živou přírodu prostředky moderní
fyziky a biologie s cílem získat zásadní poznatky využitelné
v praxi. Věnuje se především základnímu výzkumu struktuře, evoluci, funkci a dynamice biologických systémů:
biomolekul, buněčných komponent, buněk i buněčných
populací.
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ÚEB byl založen roku 1962. Tvoří ho 12
laboratoří v Praze, 2 laboratoře v Olomouci
a šlechtitelská stanice ve Střížkovicích
u Turnova. Hlavním posláním ústavu je výzkum
v oboru rostlinné biologie.
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