ČESKÉ VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
katedra konstrukcí pozemních staveb
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Souhlas s poskytnutím a následným využitím protokolů s výsledky zkoušek požární
odolnosti.
Katedra konstrukcí pozemních .staveb, Fakulty stavební ČVUT v Praze jako nositel a
zpracovatel
Projektu
1221420507:
"Vybrané vlastnosti
přírodních
a dalších
stavebních materiálů, stavebních prvků a budov" v rámci programu Efekt MPO ČR
veřejně poskytuje všem zájemcům níže uvedené zkušební protokoly o zkouškách požární
odolnosti nosných obvodových stěn dřevěných stavebních konstrukcí a souhlasíme
s dalším využitím výsledků těchto zkoušek uvedených v těchto protokolech.
Poskytované zkušební protokoly:
PAVUS, a.s. AO 216, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí, Protokol o zkoušce
požární odolnosti č. Pr-11-2.012 z 23.3.2011 a tab. průběhu měřených teplot po 1
min. Nosná obvodová stěna - Difúzně otevřená skladby nosné stěny 2"x 4".
PAVUS, a.s. AO 216, Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí, Protokol o zkoušce
požární odolnosti č. Pr-11-2.013 z 23.3.2011 a tab. průběhu měřených teplot po 1
min. - Nosná obvodová stěna - Difúzně otevřená skladba nosné konstrukce Steico
wall.
Každý subjekt, který jakýmkoliv způsobem hodlá výstupy projektu využít, je povinen:
1. Informovat o této skutečnosti zpracovatele
projektu e-mailem na adrese
jan.ruzicka@fsv.cvut.cz,
2. Při dalším použití a zpracování výsledků bezpodmínečně
výstupech následující formulaci (česky nebo anglicky):

uvést na vlastních

Tento výsledek byl získán za finanční podpory programu Efekt MPO ČR v rámci
Projektu
1221420507:
"Vybrané vlastnosti přírodních
a dalších stavebních
materiálů, stavebních prvků a budov"
This outcome has been achieved with the financial support of the Program Efekt
of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic within the Project
1221420507: .Selecied Properties of Natural and Others Structural Materia/s,
Structures and Bui/dings.
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kordinátor projektu
I I . Jan Růžička, Ph.D.

Originál tohoto prohlášení poskytne pracoviště zpracovatele na vyžádání.
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