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DATABANKA VÝZKUMU EKOLOGICKÉHO ZEM�D�LSTVÍ V �R 
Database of Research of Organic Farming in the CR 

Ladislav Hanuš 
Spolupracovník Svazu Pro-Bio 

Summary: Database of Research of Organic Farming was found in 2005. Database has web page 
www.pro-bio.cz/vyzkum. The main aim for 2007 is to develop database version in English language. 
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Souhrn: Databanka výzkumu ekologického zem�d�lství byla založena v roce 2005. Databanka má webovou adresu 
www.pro-bio.cz/vyzkum. Hlavním úkolem pro rok 2007 je vytvo�it verzi databanky v Anglickem jazyce. 
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Úvod  

Databanka výzkumu ekologického zem�d�lství 
(dále jen databanka) má výhradn� elektronickou podobu 
na webové stránce www.pro-bio.cz/vyzkum. Cílem 
databanky je zp�ístup�ovat informace o výzkumných 

projektech a studentských pracích. Jejím úkolem je 
umožnit orientaci ve výzkumu a podpo�it spolupráci a 
kontakty výzkumník� a student�. Informace lze vkládat 
p�ímo do webové stránky databanky bezplatn�. 

Materiál a metody  

Databanka byla vytvo�ena v roce 2005 za 
finan�ní podpory Ministerstva zem�d�lství. Její provoz 
zajiš�uje tým pracovník� ze zem�d�lských univerzit, 
výzkumných ústav� a Svazu ekologických zem�d�lc� 
PRO-BIO. Projekt vytvá�ení databanky spadá do 

Ak�ního plánu �R pro rozvoj ekologického zem�d�lství 
do roku 2010, ve kterém je prioritou 5.1.1 „Systematicky 
podporovat oblast výzkumu, vzd�lávání a poradenství 
v EZ,…“. 

Výsledky 

V databance bylo k 1. prosinci 2006 vystaveno 
celkem 70 prací v deseti r�zných oblastech výzkumu 
ekologického zem�d�lství (viz. tab. 1). Skladba doposud 
vložených výzkumných prací ukazuje, že nejvíce 
výzkumných prací je soust�ed�no na oblasti: „p�stování 
a chov”, „zpracování a distribuce” a „ochrana životního 

prost�edí” (viz tab. 1). Mén� prací je v oblastech 
„ekonomika” a „politika strategie”. Ojedin�le je výzkum 
zam��en p�ímo na „kontrolu a certifikaci”, „spolupráci 
zem�d�lc�”, „rozvoj venkova” a „propagaci a 
medializaci” v ekologickém zem�d�lství. 

Tabulka 1: Oblasti výzkumu ekologického zem�d�lství (1.12.2006) 
Areas of Research of Organic Farming (1.12.2006) 

Oblast výzkumu Po�et výzkumných prací 
1 vstup farmy do ekologického zem�d�lství 7 

2 p�stování a chov 39 

3 zpracování a distribuce 13 

4 kontrola a certifikace 2 

5 spolupráce ekozem�d�lc� 2 

6 ekonomika 6 

7 politika a strategie 6 

8 ochrana životního prost�edí 11 

9 rozvoj venkova 1 

10 propagace a medializace 1 
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Graf 1: Skladba výzkumných prací ekologického zem�d�lství podle oblastí 

Záv�r 

Obsahem 1. fáze projektu byla tvorba základního 
webového prost�edí www.pro-bio.cz/vyzkum. V roce 
2007 je t�eba zdokonalit vyhledávací systém. Po 

vytvo�ení anglické verze bude možné propojit databanku 
s mezinárodními databázemi, nap�. poradenským 
systémem. 
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