
 

Zápis z jednání AS FŽP dne 27. 9. 2022 od 13:00 

 
Přítomni: Ederer, Elznicová, Hodek, Novák, Pacina, Wildová - on-line, 

Soukup - on-line, Suková - on-line 
 

Nepřítomni: Jiránek, Kříženecká, Nebeská 
 

Hosté: Mgr. Vojtíšek, tajemník FŽP, dr. D. Holcová – proděkanka pro 
rozvoj, dr. Lehejček 

 

Návrh programu jednání   
 

 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Žádost o čerpání z FRIM – schvalování 

3. Různé 
 

Průběh jednání: 
Zasedání akademického senátu FŽP se uskutečnilo hybridní formou. 

Prezenční část se uskutečnila v zasedací místnosti CPTO 1.10, on-line 
připojení bylo realizováno přes kurz Akademický senát na 

http://moodle.fzp.ujep.cz 
 

 

Předseda senátu přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 senátorů, 
z toho dva on-line a AS FŽP je usnášení schopný. 

 
1. Schválení programu jednání a úkoly z minulých jednání 

K navrženému doplněnému programu nebyly žádné další připomínky ani 

návrhy a upravený program byl schválen všemi hlasy. 

SCHVÁLENO 
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

2. Žádost o čerpání z FRIM - schvalování 
 

Dr. Lehejček zdůvodnil potřebu pořízení dendrometrické 
a dendrochronologické měřící soupravy. Zodpověděl na otázky využití i 

personálního zabezpečení přístroje.  
 

Usnesení 1: Akademický senát FŽP schvaluje čerpání z FRIM pro 
nákup „dendrometrické a dendrochronologické měřící soupravy“ 

maximální ceně 3 000 000,- bez DPH 
 

SCHVÁLENO 

(Pro:8, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 

http://moodle.fzp.ujep.cz/


 

 

3. Různé 

• Mgr. Novák informoval, že se doplňovací volby do AS UJEP uskuteční  

11.20. 2022 

• Mgr. Novák informoval o postupu výběrového řízné na serverovou platformu 

GIS. Výběrové řízení bude muset být zřejmě zrušeno, jelikož žádná z firem 

neplnila (byť formální) podmínky. Ještě bude probíhat jednání s OVZ. 

• Dr. Elznicová – dotaz na parkování v kampusu. V první fázi se nepočítá 

s parkováním studentů. S možnými výjimkami se uvažuje pro dálkaře. Řeší 

se na úrovni UJEP a ne FŽP. 

• Dotaz na proděkana pro vědu – na příště představit agendu a jednoduchý 

přehled projektů (statistiky) 

• Na některé z dalších jednání AS požádat pana děkana jako vedoucího Centra 

vědecko technické podpory o informování o činnosti a financování 

• Mgr. Vojtíšek: bude třeba doplnit členy disciplinární komise 

 

Zapsal: P. Novák, předseda AS FŽP 



Příloha 1 

Platnost formuláře od: 28.6.2017 

Žádost o čerpání z FRIM 

Název Dendrometrická a dendrochronologická měřící souprava 

Popis Jedná se o investici umožňující na FŽP provádět jemná měření fyziologických 
metrik. Konkrétně jde o invazní, avšak extrémně přesný dendrochronologický 
odběr, aparaturu k cílenému měření oscilace růstu a změny v mízní soustavě 
dřeviny v závislosti na meteorologických fluktuacích, separaci získaných 
vzorků dle velmi přesných řezů včetně buněčných tkání s umožněním optické 
analýzy. 

Cena bez DPH 3 000 000 ,- Kč 

Žadatel/katedra Jiří Lehejček / KŽP 

Využití Využití primárně v laboratoři dendrochronologie a dalších laboratořích FŽP. 
V laboratoři se věnujeme vlivu klimatu na růst dřevin. Recentní výzkum 
ukazuje, že nejdynamičtější změny v růstu a klimatických reakcích dřevin se 
neděje v rámci ročního cyklu, ale v řádech dnů, někdy dokonce hodin. 
Z tohoto důvodu přestávají konvenční dendrochronologické přístupy 
dostačovat a odborný zájem se přesouvá do oblastí s detailnějším rozlišením. 
Z toho důvodu jsou nezbytná fyziologická data získávaná přímo v lesních 
porostech. 

Vyjádření 
vedoucího katedry 

 

Vyjádření  
tajemníka fakulty 

 
 

 
 

 


