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Věda, výzkum a inovace ve VÚPS:  
Projekty evropského programu vzdělávání Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v České 
Republice koordinován Národní agenturou 
pro evropské vzdělávací programy (NAEP)� 
Jedná se o program celoživotního vzdělává-
ní, který je zaměřen na výukové a vzdělá-
vací potřeby všech osob účastnících se od-
borného vzdělávání a odborné přípravy na 
jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce 
a organizace nabízející nebo podporující 
toto vzdělávání a přípravu� Program Leonar-
do dále
•	přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality 

a výkonnosti systémů odborného vzdě-
lávání a přípravy, ke zlepšování průhled-
nosti, informačních a poradenských sys-
témů, k uznávání kompetencí a kvalifikací 
a k posilování evropského rozměru;

•	ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vý-
voje, přezkoumávání a uplatňování spo-
lečných evropských nástrojů pro odborné 
vzdělávání a přípravu

Specifické cíle programu jsou:
•	podporovat účastníky odborné přípravy 

a dalších vzdělávacích aktivit v získává-
ní a používání vědomostí, dovedností 
a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, 
zaměstnatelnost a účast na evropském 
trhu práce;

•	podporovat zvyšování kvality a inovace 
v systémech, institucích a postupech od-
borného vzdělávání a přípravy;

•	zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání;
•	zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální 

spolupráce mezi vysokoškolskými institu-
cemi a podniky v Evropě�

Výzkumný ústav pivovarský a sladař-
ský, a.s., který se v rámci svých výzkum-
ných aktivit pravidelně zapojuje do nejrůz-
nějších národních a zahraničních projektů, 
je v současné době spoluřešitelem dvou 
evropských projektů Leonardo da Vinci. 

1. Micro-brewing learning and training 
program “LdV Beer School” 
(Výukový a výcvikový program 
minipivovarnictví „LdV Pivovarská škola“) 
LLP-LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05341

Cílem projektu Výukový a výcvikový pro-
gram minipivovarnictví „Leonardo da Vinci 

Pivovarská škola“ je zlepšit kvalitu a při-
tažlivost evropského VET systému (VET = 
Vocational Education and Training, odborné 
vzdělávání a příprava) ve Slovinsku pomo-
cí transferu informací z České Republiky 
v tomto oboru� Cíle „LdV Pivovarská škola“ 
jsou:

(i) identifikace stávajících programů od-
borného vzdělávání a přípravy v EU v oblasti 
pivovarnictví;

(ii) příprava konceptu formálního VET 
programu v souladu s národním programem 
vzdělávání NPV (ve slovinském jazyce: NPK 
= Nacionalna Poklicna Kvalifikacija, v ang-
ličtině NVQ = National Vocational Qualifica-
tion) pro výrobu piva ve Slovinsku pomocí 
transferu informací z VET programu v České 
republice;

(iii) vypracování a aktualizace obsahu pro-
gramu NPK pivovarství s cílem přizpůsobit 
ji do existujících systémů odborné přípravy, 
kultury, potřeb a požadavků cílových uživa-
telů;

(iv) testování a hodnocení programu NPK 
pivovarství;

(v) šíření výsledků projektu v dalších ze-
mích EU�

Pro projekt LdV Pivovarská škola bylo vy-
tvořeno konsorcium 5 zkušených partnerů, 
kteří se vzájemně ve svých aktivitách dobře 
doplňují� Tři z nich jsou ze Slovinska - Slo-
vinský výzkumný ústav chmelařský a pivo-
varský v Žalci, School Centre Slovenske 
Konjice - Zreče a MK, d�o�o, Ljubljana, dal-
ším je Pivovarský ústav VÚPS, a�s� v Praze� 
Partner z Francie je Comite International de 
la Culture du Houblon, Brumath� Hlavním 
koordinátorem projektu je Slovinský vý-
zkumný ústav chmelařský a pivovarský 
v Žalci, projekt vede Dr� Martin Pavlovic� 
Českou skupinu za Pivovarský ústav VÚPS, 
a�s�, Praha vede RNDr� Jana Olšovská, 
PhD�

Hlavní myšlenkou projektu je vyškolit 
v rámci VET programu ve Slovinsku nové 
odborníky v oblasti minipivovarnictví, kteří 
budou působit zejména v tradiční chmelař-
ské oblasti, v Žalci� Školení bude organi-
zovat hlavní koordinátor projektu, slovinský 
Výzkumný ústav chmelařský a pivovarský� 
Vznik minipivovarů v této oblasti významně 
podpoří turistický ruch a v neposlední řadě 
povede ke vzniku nových pracovních příleži-
tostí� To je v souladu se záměrem projektu, 
který je zaměřen na optimální poměr  výsle-
dek/intenzita efektivního využití lidských a fi-
nančních zdrojů�

Český partner, Pivovarský ústav VÚPS, 
a�s� v Praze, pomáhá při sestavování 
učebního plánu a výcvikového programu 
v oblasti technologie a senzorické analýzy� 
Jelikož se jedná o technologii v miniprovo-
zech, které nemají k dispozici analytické 

instrumentální zázemí, je právě senzoric-
ká analýza klíčovým nástrojem pro řízení 
procesu a posouzení kvality piva� Proto je 
výukový program zaměřen nejen na po-
souzení základních senzorických charak-
teristik (plnost, hořkost, říz, kyselost, slad-
kost), ale zejména na identifikaci cizích 
chutí a vůní piva (tzv� off-flavors), a to ve 
vztahu k původu vady (technologický krok, 
vada suroviny, špatné skladování, mikro-
biologická kontaminace, atd�)� Kromě pří-
pravy studijních osnov a textů pro výuku, 
proběhlo praktické školení budoucích slo-
vinských pedagogů v Senzorické laboratoři 
v Praze (VÚPS, a�s�)�

Účastníci projektu měli příležitost si vy-
měnit své zkušenosti také např� na semináři 
s mezinárodní účastí „Pivovarské suroviny“ 
v Laško (Slovinsko) v únoru 2014, dále jsou 
organizovány schůzky na pracovištích ve 
Slovinsku, Praze a Paříži� 

Výsledky projektu budou sloužit cílovým 
skupinám uživatelů (projektoví partneři, 
malé a střední podniky, pivovary a zain-
teresované objekty v odvětví cestovního 
ruchu), a to prostřednictvím výstupů jed-
notlivých aktivit projektu jako jsou ma-
teriály pro realizaci VET programu tech-
nologie piva (knihy, CD, webové stránky 
s odborným a výukovým textem, tabulka-
mi a obrázky), transfer odborných zkuše-
ností a osvědčených postupů, příprava 
NVQ v pivovarském oboru a další šíření 
poznatků formou článků, letáků, nebo 
také souprav polotovarů pro přípravu 5 l 
piva� V neposlední řadě budou výsledky 
projektu šířeny na propagačních akcích 
(semináře, mezinárodní setkání, tiskové 
konference, atd�)�

O koordinátorovi projektu:
Slovinský výzkumný ústav chmelař-

ský a pivovarský v Žalci je výzkumnou, 
vývojovou, poradenskou a vzdělávací 
veřejnou organizací. Ústav spolupracu-
je s vnitrostátními orgány státní správy, 
jako je ministerstvo zemědělství, lesnictví 
a potravinářství a Komora pro zeměděl-
ství a lesnictví a také s podnikatelskými 
subjekty v zemědělském průmyslu. Kro-
mě toho kooperuje s různými domácími 
i zahraničními výzkumnými a technických 
institucemi.

Ústav byl založen v roce 1952 vnitro-
státními subjekty zainteresovanými v obo-
ru chmelařství. V současné době se ústav 
zabývá výzkumem a vývojem v oblasti bio-
technologií a šlechtění rostlin, agrochemie 
(výzkum půdních ekosystémů a životního 
prostředí, spolupráce s nápojovým prů-
myslem), výroby a technologie zpracování 
v zemědělském sektoru (chmel, průmyslo-
vé a aromatické rostliny, víno, ovocnářství, 
řízení jakosti), ochrany rostlin (poraden-
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ský servis, zkoušky komerčních produk-
tů), a dál v oblastech ekonomiky a řízení 
v zemědělském sektoru, přírodních zdrojů 
a v neposlední řadě v aktivitách pro rozvoj 
venkova (řízení zemědělských podniků, 
DSS modely, analýza CAP).

Výzkumná skupina ústavu se podílí na 
mezinárodních projektech v rámci 6. rám-
cového programu EUREKA, INTERREG 
III B, na programu pro jihovýchodní Evro-
pu 2007-13 a v programech celoživotního 
vzdělávání.

2. Application of malted einkorn in food 
industry – Ancient Innovation “LdV 
Einkorn – Ancient Innovation” 
(Použití sladu pšenice jednozrnky 
v potravinářství – starověká inovace 
“LdV Pšenice jednozrnka – starověká 
inovace”) 
2013-1-BG1-LEO05-08705

Projekt „Použití sladu pšenice jednozrn-
ky v potravinářství – starověká inovace“ „se 
zaměřuje na přenos metodiky a vývoj no-
vých produktů s nutričním benefitem v ob-
lasti potravinářství, které budou zavedeny 
do systému odborného vzdělávání a pří-
pravy partnerů� Metodologické a techno-
logické znalosti budou převedeny z České 
republiky do Bulharska a během projektu 
budou tyto znalosti aktualizovány tak, aby 
odpovídaly požadavkům systému odborné-
ho vzdělávání a přípravy (VET systému)� 
Cíle „LdV Pšenice jednozrnka – starověká 
inovace“ jsou:

(i) převod, vývoj a přizpůsobení inovativní 
technologie sladování pšenice jednozrnky 
a zavedení metodiky sladování do systému 
odborného vzdělávání a přípravy všech zú-
častněných stran;

(ii) metodika bude nejdříve uplatněna 
v Centru odborné přípravy Zemědělské aka-
demie v Sofii a poté v mezinárodní síti institu-
cí odborného vzdělávání a přípravy v oblasti 
zemědělství; 

(iii) vývoj nových výrobků na základě oži-
vení starověké odrůdy pšenice jednozrnky, 
pečivo, sušenky a pivo s přídavkem jak 
mouky z pšenice jednozrnky, tak sladu;

(iv) příprava kvalifikovaných odborníků 
v zemědělství a potravinářském průmyslu;

(v) podpora pěstování odrůdy pšenice jed-
nozrnky – druhu s unikátními vlastnostmi;

(vi) vytvoření sítě partnerů z různých ob-
lastí v rámci EU, kteří budou mít zájem o vy-
užití pšenice jednozrnky v jiných odvětvích, 
např� ve farmaceutickém nebo kosmetickém 
průmyslu�

Do projektu LdV Pšenice jednozrnka – 
starověká inovace je zapojeno 5 zkuše-
ných partnerů z různých oborů, kteří se 
vzájemně doplňují ve svých aktivitách� Tři 
partneři jsou z Bulharska – Zemědělská 
akademie v Sofii, Petkom – Petko Ange-

lov ST a Ústav kryobiologie a potravinové 
technologie� Čtvrtým partnerem je Sladař-
ský ústav VÚPS, a�s� v Brně� Posledním 
partnerem je německá společnost Ini-No-
vation GmBH, která má sídlo v Darmstad-
tu� Hlavním koordinátorem projektu je 
Petkom – Petko Angelov ST, projekt vede 
Petko Angelov� Českou skupinu za Sladař-
ský ústav VÚPS, a�s�, Brno vede Dr� Ing� 
Lenka Sachambula�

Projekt si klade za cíl znovu začlenit pše-
nici jednozrnku do bulharského zeměděl-
ství� Prostřednictvím vzdělávání na různých 
úrovních chce podpořit pěstování pšenice 
jednozrnky, jakožto potraviny s příznivým 
zdravotním benefitem, vyvinout vhodnou 
metodiku sladování tak, aby byly znaky roz-
hodující pro výrobu piva z pšenice jedno-
zrnky na optimální úrovni a podpořit využití 
tohoto druhu v dalších oblastech potravinář-
ského průmyslu� Vzdělávání a trénink bude 
organizovat Zemědělská akademie v Sofii� 
Úspěšná realizace projektu podpoří konku-
renceschopnost lidí na trhu práce a zvýší 
atraktivitu odborných vzdělávacích center 
partnerů, kteří budou poskytovat nové ino-
vativní znalosti�   

Klíčovým partnerem konsorcia je Sladař-
ský ústav VÚPS, a�s� v Brně, jehož úkolem 
je vyvinout metodiku sladování pšenice jed-
nozrnky vhodnou pro použití v bulharských 
podmínkách� Výukový program je zaměřen 
na předání zkušeností v oblasti sladování 
pšenice jednozrnky a na hodnocení vlast-
ností vstupní suroviny, která rozhoduje 
o kvalitě z ní vyrobeného sladu� Byla při-
pravena řada studijních materiálů, které po-
mohou lépe porozumět systému hodnocení 
vlastností pšenice jednozrnky a mohou být 
přímo zavedeny do praxe� Kromě předání 
teoretických poznatků proběhl praktický tré-
nink budoucích lektorů odborné přípravy ve 
Sladařském ústavu v Brně a také v Senzo-
rické laboratoři v Praze (VÚPS, a�s�)�

Účastníci projektu se pravidelně setkávají 
na pracovních schůzkách, kde si vzájemně 
vyměňují zkušenosti a konzultují dosaže-
né výsledky� Zatím proběhly dvě pracovní 
schůzky v Sofii a v Praze� Konkrétní vý-
sledky dosažené v rámci projektu byly pre-
zentovány na „Dni otevřených dveří“ v Sofii 
v červnu 2014� Návštěvníci tohoto setká-

ní z řad odborníků i laické veřejnosti měli 
možnost seznámit se jak s teoretickými, tak 
i praktickými výsledky dosavadní práce�

Hlavními cílovými skupinami, kterým bu-
dou sloužit výsledky projektu, jsou lektoři 
a účastníci v systému odborného vzdělává-
ní se zaměřením na zemědělství, projektoví 
partneři, dále to bude celá řada příbuzných 
oborů (potravinářský, farmaceutický nebo 
kosmetický průmysl)� Další cílovou skupi-
nou budou zástupci pivovarů, výrobci sladu 
a v neposlední řadě odvětví cestovního ru-
chu� Výsledky budou šířeny nejen prostřed-
nictvím tiskových a vědeckých zpráv, budou 
zveřejněny i na webových stránkách projek-
tu, dále budou šířeny formou studijních ma-
teriálů, ucelených metodik pěstování, slado-
vání, prostřednictvím seminářů a vědeckých 
konferencí� Cílem šíření výsledků je navázat 
kontakty s budoucími uživateli, zvýšit pod-
vědomí o výsledcích projektu a umožnit ná-
sledně tyto výsledky začlenit do budoucích 
projektů EU� 

O koordinátorovi projektu:
Petkom ST- Petko Angelov je malá fir-

ma zabývající se ekologickým zeměděl-
stvím a ekoturistikou ve východním pohoří 
Rodopy. Jak je uvedeno v názvu společnos-
ti, je to společnost s jedním manažerem. 
Zabývá se výzkumem a vývojem biologic-
kých produktů, jejich propagací a využitím 
v řadě odvětví. Dále se věnuje alternativní 
turistice, je organizátorem různých soutě-
ží v Bulharsku, včetně soutěže o nejlepší 
produkt z pšenice jednozrnky. Petkom ST 
se dlouhodobě zabývá pěstováním pše-
nice jednozrnky a má řadu zkušeností. 
V současné době má společnost více než 
40 zaměstnanců. Petkom ST spolupracuje 
s celou řadou domácích i zahraničních in-
stitucí, podílí se na řešení několika projektů 
na evropské úrovni.

Inovační VET program projektu je v sou-
ladu s evropskými pokyny pro přenos ino-
vací (TOI)� Neméně důležitým přínosem 
programu, na kterém spolupracuje řada ev-
ropských států (Slovinsko, Česká republika, 
Bulharsko, Německo a Francie), je podpora 
spolupráce a výměna informací v oblasti ne-
jen odborné, ale vzhledem k náplni projektu 
také v oblasti kulturní� 

PACKSTAR  
– soutěž o nejlepší obalové řešení

V letošním roce proběhne první ročník soutěže o nejlepší obalové řešení – PACKSTAR 
2015� Jedná se o jedinou obalovou soutěž na českém a slovenském trhu, kde budou 
přihlášené obaly produktů hodnotit nejen odborníci posuzující splnění všech potřebných 
požadavků, ale i samotní uživatelé�

Do soutěže mohou své obaly přihlásit výrobci baleného zboží, distributoři, doda-
vatelé obalů či obalových materiálů, reklamní agentury, agentury obalového designu 
nebo designeři a firmy poskytující služby v oblasti balení� Na výběr jsou 3 soutěž-
ní kategorie: spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly� Uzávěrka přihlášek je 30. 
dubna 2015� 

Více podrobností přineseme v dubnovém čísle Kvasného průmyslu�

Kontakt pro přihlášky a informace:
Veronika Nolčová
ATOZ Packaging
+420 731 800 390
E: veronika�nolcova@atoz�cz
www�packstar�cz  
www�obalko�cz


