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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1993-1-1:2006 je �eskou verzí opravy EN 1993-1-1:2005/AC:2009-04. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 
This Corrigendum to �SN EN 1993-1-1:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 1993-1-1:2005/AC:2009-04. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 
�SN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – �ást 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby z prosince 2006 se opravuje takto: 

V kapitolách 2, 3, 4, 5 a 6, jejichž opravu �ešila EN 1993-1-1:2005/AC:2006, se text nem�ní. V textu �SN EN 1993-1-1 
je již opraveno. 

V p�edmluv� v �lánku „Národní p�íloha k EN 1993-1-1“ se v prvním odstavci text nem�ní. �eský p�eklad odpo-
vídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 1.1.1 v odstavci (6) se �ást názvu EN 1993-1-3 ruší a nahrazuje zn�ním:  
„…Dopl�ující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily“. 

V �lánku 1.1.2 v odstavci (1) se v textu poznámky slovo „tenkost�nné“ odstra�uje bez náhrady. 

V �lánku 1.2.1 se text „EN 1461“ nahrazuje zn�ním „EN ISO 1461“. 

V �lánku 1.5.6 se text „vzp�rnou únosnost“ nahrazuje zn�ním „kritickou vzp�rnou sílu“. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) se text v �ásti „Kapitola 2“ nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) v �ásti „Kapitola 3“se text „Reh“ nahrazuje zn�ním „ReH“. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) v �ásti „Kapitola 5“ se text vysv�tlivky zna�ky HEd ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
„HEd celkové návrhové vodorovné zatížení, v�etn� ekvivalentních sil p�enesených patrem (patrový smyk)“. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) v �ásti „Kapitola 5“ se text vysv�tlivky zna�ky VEd ruší a nahrazuje zn�ním:  
„VEd celkové návrhové svislé zatížení rámu p�enesené patrem (patrový tlak)“. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) v �ásti „Kapitola 5“ se text vysv�tlivky αult,k  ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
„αult,k nejmenší násobitel návrhového zatížení, p�i kterém se dosáhne charakteristické únosnosti v rozhodujícím 

pr��ezu konstruk�ní �ásti p�i jeho namáhání v rovin�, ale bez uvažování vzp�ru z roviny nebo klopení. 
P�itom se však uvažují všechny p�íslušné ú�inky globálních a místních deformací a imperfekcí v rovin�“. 

V �lánku 1.6 v odstavci (2) se v �ásti „Kapitola 5“ definice αcr nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu 
v oprav�. 
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V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 5“ definice ε nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 5“ definice kσ nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.  

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ definice Vpl,Rd nemění. Český překlad odpovídá anglickému 
textu v opravě. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ mezi značky „I“ a „Aw“ doplňuje text:  
„A průřezová plocha". 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ definice Tt,Ed nemění. Český překlad odpovídá anglickému 
textu v opravě. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ definice Tw,Ed nemění. Český překlad odpovídá anglickému 
textu v opravě. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ text vysvětlivky značky „BEd“ ruší a nahrazuje zněním:  
„BEd návrhová hodnota bimomentu". 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Kapitola 6“ se v textu vysvětlivek u značek „ LT,0λ “ a „β“ text „válcovaných 
průřezů" nahrazuje zněním „válcovaných a svařovaných průřezů“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ značka „ifz“ ruší a nahrazuje„if,z“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ značka „ΔMy“ ruší a nahrazuje „ΔMy,Ed“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Kapitola 6“ značka „ΔMz“ ruší a nahrazuje „ΔMz,Ed“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Kapitola 6“ se v textu vysvětlivky u značky „αcr,op“ text „kritické únosnosti“ 
nahrazuje zněním „kritické vzpěrné síly“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Kapitola 6“ se v textu vysvětlivky u značky „M1
Ed text „největšího momentu“ 

ruší a nahrazuje zněním „největšího momentu prvního řádu“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Kapitola 6“ se text vysvětlivky značky „n“ruší a nahrazuje zněním:  
„n  počet rovin příhradového ztužení nebo rovin s rámovými spojkami“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) se v části „Příloha A“ mezi značky „Iy“ a „Mi,Ed(x)“ doplňuje text:  
„C1 poměr mezi kritickým ohybovým momentem (největší hodnota na prvku) a kritickým konstantním ohybovým 
 momentem u prvku s kloubovým podepřením". 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Příloha B“se text vysvětlivky značky „αs“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„αs součinitel rozdělení momentů v případě, že podporové momenty Mh mají opačné znaménko než moment 

v poli Ms“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Příloha B“ se text vysvětlivky značky „αh“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„αh součinitel rozdělení momentů v případě, že  podporové momenty Mh mají stejné znaménko jako moment 

v poli Ms“. 

V článku 1.6 v odstavci (2) v části „Příloha BB“ se vysvětlivka značky „η“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„η poměr kritických hodnot pružných osových sil“.  

V článku 2.2 v odstavci (1) se text  nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 2.3.1 v odstavci (4) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 2.4.1 v odstavci (1) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 2.4.3 v odstavci (1) ve vztahu (2.1) se vloží čárka mezi indexy „k“ a „1“ a mezi „k“ a „i“. 

V článku 3.2.1 v odstavci (1) se v 1. odrážce „Reh“ nahrazuje „ReH“. 
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V článku 3.2.3 v odstavci (4) se text „EN 1461“ nahrazuje „EN ISO 1461“. 

V článku 3.2.3 v tabulce 3.1 se v oddílu EN 10025-2 v 4. řádku S 355 a 3. sloupci fu [N/mm2] nahrazuje „510“ za „490“. 

V článku 3.2.3 v tabulce 3.1 se v oddílu EN 10025-5 v 3. řádku S 355 W a 3. sloupci fu [N/mm2] nahrazuje „510“ 
za „490“. 

V článku 3.2.3 v pokračování Tabulky 3.1 se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 5.2.1 v odstavci (4)B se ve 3. řádku se text „je možné“ nahrazuje zněním „se má“. 

V článku 5.2.1 v odstavci (4)B pod vztahem (5.2) se text vysvětlivky „HEd“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„HEd je celkové návrhové vodorovné zatížení, včetně ekvivalentních sil dle 5.3.2(7), přenesených patrem (pat-

rový smyk)“. 

V článku 5.2.1 v odstavci (4)B pod vztahem (5.2) se text vysvětlivky „VEd“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„VEd je celkové návrhové svislé zatížení rámu přenesené patrem (patrový tlak)“. 

V článku 5.2.1 v odstavci (4)B se nadpis obrázku 5.1 nahrazuje zněním „Označení pro 5.2.1(4)“. 

V článku 5.2.1 v odstavci (4)B se v textu poznámky 2B pod obrázkem 5.1 text „je možné“ nahrazuje zněním „se má“. 

V článku 5.3.1 v odstavci (1) se text „…a různé jiné malé excentricity ve spojích nezatížené konstrukce“ nahra-
zuje zněním:  
„…a excentricity ve spojích nezatížené konstrukce, které jsou větší než základní tolerance dané v EN 1090-2“. 

V článku 5.3.2 v odstavci (3) se název tabulky 5.1 nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 5.3.2 v odstavci (3) v tabulce 5.1 se text v 1. řádku v 1. sloupci ruší a nahrazuje zněním:  
„Křivka vzpěrné pevnosti podle tabulky 6.2“. 

V článku 5.3.2 v odstavci (7) se v popisu obrázku 5.4 text  e0,d“ nahrazuje zněním „e0“. 

V článku 5.3.2 v odstavci (11) se ve vztahu (5.9) dvakrát nahrazuje „ "
maxcr,η “  za „

max
"
crη “. 

V článku 5.3.2 v odstavci (11) se pod vztahem (5.11) text vysvětlivky „αcr“ ruší a nahrazuje zněním: 
„αc při dosažení kritického zatížení při vybočení v pružném stavu“. 

V článku 5.3.2 v odstavci (11) se text poznámky 1 doplňuje textem tohoto znění: 

„V případě pružnostní globální analýzy a posudku plastické únosnosti průřezu se má použit lineární vztah 

1
Rdpl,

Ed

Rdpl,

Ed ≤−
M
M

N
N “. 

V článku 5.3.4 v odstavci (3) v 2. řádku se text „kde e0,d je“ nahrazuje zněním „kde e0 je“. 

V článku 5.4.2 v odstavci (1) v poznámce se odkaz „…viz 5.1.2(2)“ nahrazuje odkazem „…viz 5.1.2“. 

V článku 5.5.2 v odstavci (2) se text „EN 1993-1-5, 5.2.2“ nahrazuje zněním „EN 1993-1-5, 4.4“. 

V článku 5.6 v odstavci (2) ve 2. odrážce se text „kde h je výška průřezu v tomto místě“ nahrazuje zněním 
„kde h je výška průřezu“. 

V článku 5.6 v odstavci (3) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 5.6 v odstavci (6) se ve 4. řádku tabulky 5.2 (list 3 z 3) nahrazuje „ : “ za „a“. 

V článku 6.2.1 v odstavci (5) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 6.2.1 v odstavci (8) se text „alespoň třídy 2“ nahrazuje zněním „třídy 1 nebo třídy 2“. 
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V článku 6.2.2.3 v odstavci (2) se v textu poznámky slovo „tenkostěnné“ odstraňuje bez náhrady. 

V článku 6.2.2.5 v odstavci (2) se slovo „tenkostěnné“ odstraňuje bez náhrady. 

V článku 6.2.3 v odstavci (4) se text „viz EN 1993-1-8, 3.4.2(1)“ nahrazuje zněním „EN 1993-1-8, 3.4.1(1)“. 

V článku 6.2.3 v odstavci (5) se text „viz také EN 1993-1-8, 3.6.3“ nahrazuje zněním „viz také EN 1993-1-8, 
3.10.3“. 

V článku 6.2.5 v odstavci (4) v poznámce se text „v oblasti plastických kloubů“ odstraňuje bez náhrady. 

V článku 6.2.6 v odstavci (3) v odrážce c) se text „0,9 (A – btf)“ ruší a nahrazuje zněním:  

„ – pro válcované T průřezy zatížené rovnoběžně se stojinou: ( )
2

2wfv
ftrtbtAA ++−= ; 

 – pro svařované T průřezy zatížené rovnoběžně se stojinou: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

2
f

wv
thtA “. 

V článku 6.2.7 v odstavci (2) pod vztahem (6.24) se text „moment prostého kroucení (St. Venant)“ nahrazuje 
zněním „návrhový moment prostého kroucení (St. Venant)“. 

V článku 6.2.7 v odstavci (2) pod vztahem (6.24) se text „moment vázaného kroucení“ nahrazuje zněním: 
„návrhový moment vázaného kroucení“. 

V článku 6.2.9.1 v odstavci (6) se v 2. odrážce „pro kruhové duté průřezy“ za řádek „α = 2; β = 2“ doplňuje 
vztah: „MN,y,Rd = MN,z,Rd = Mpl,Rd (1 – n1,7)“. 

V článku 6.2.9.3 v odstavci (1) pod (6.43) se text „…hodnota místního podélného normálového napětí…“ nahra-
zuje zněním „   hodnota podélného normálového napětí…“. 

V článku 6.2.9.3 v odstavci (2) se text „Má se použít následující podmínka:…“ nahrazuje zněním:  
„Následující zjednodušenou podmínku je možné použít alternativně k podmínce (6.43):…“. 

V článku 6.3.2.3 v odstavci (2) se ve vztahu (6.58) text „ale χLT,mod ≤ 1“ nahrazuje zněním:  

„ale 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤

≤

2
LT

LT,mod

LT,mod

1
1

λ
χ

χ
“. 

V článku 6.3.2.4 v odstavci (1)B se v poznámce 1B text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu 
v opravě. 

V článku 6.3.4 v odstavci (1) v 1. odrážce se text „samostatné pruty, členěné nebo celistvé…“ nahrazuje zněním 
„jednoose symetrické samostatné pruty, členěné nebo celistvé…“.  

V článku 6.3.4 v odstavci (3) se text „ …pružná kritická únosnost…“ nahrazuje zněním „…pružné kritické zatížení…“. 

V článku 6.4.1 se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 6.4.3.1 v odstavci (3) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V příloze A v tabulce A.1 v 1 v sloupci a 7. řádku u vztahu pro npl se „γM1“ nahrazuje zněním „γM0“. 

V příloze A v tabulce A.1 v 2. sloupci a 7. řádku se vztah pro Czz  nahrazuje tímto zněním:   

„ ( )
zpl,

zel,
plLTpl

2
max

2
mz

z
max

2
mz

z
zzz

1,61,6211
W
W

≥
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−+= nenC

w
C

w
wC λλ “  

V příloze A v tabulce A.1 (dokončení) se těsně před vztahem „εy =...“ doplňuje text „Cmi,0 viz tabulka A.2“. 
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V příloze A v tabulce A.1 (dokončení) se doplňuje text tohoto znění:  
„C1 je součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců. Může se uvažovat jako C1 = kc

–2, kde kc 

 se použije z tabulky 6.6“. 

V příloze A v tabulce A.2, ve 2. sloupci a 3. řádku se za definici Mi,Ed(x) doplňuje text tohoto znění:  
„podle analýzy prvního řádu“. 

V příloze A v tabulce A2,. ve 2. sloupci a 3. řádku se text vysvětlivky u „⏐δχ⏐“ nemění. Český překlad odpovídá 
anglickému textu v opravě. 

V příloze B v tabulce B.3 se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V příloze B v tabulce B.3 v 5. řádku se „CMz“ nahrazuje „Cmz“. 

V článku BB.1.3 se text odstavce (3)B ruší a nahrazuje tímto zněním:  
„Vzpěrnou délku Lcr příčky z dutých průřezů bez seříznutí nebo zploštění, přivařené podél svého obvodu 
k dutému průřezu pásu, je možné obecně uvažovat jako 0,75L, a to jak pro vybočení v rovině, tak i pro vybočení 
z roviny. Menší hodnoty se mohou zdůvodnit zkouškami nebo výpočtem. V takovém případě není možno redu-
kovat vzpěrnou délku pásu“. 

V článku BB.2.1 v odstavci (1)B se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.2.1 v odstavci (1)B pod vztahem (BB.2) se v textu vysvětlivky „S“ text „je s nosníkem spojen v každé 
vlně“ nahrazuje zněním „je s nosníkem spojen ve spodním úžlabí každé vlny“. 

V článku BB.2.1 v odstavci (1)B se text poznámky nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.3.1.1 se vztah (BB.5) nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.3.1.1 v odstavci (1)B pod vztahem (BB.5) se text vysvětlivky „C1“ ruší a nahrazuje tímto zněním: 
„C1 je součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců. Může se uvažovat jako C1 = kc

–2, kde kc 
  se použije z tabulky 6.6“. 

V článku BB.3.1.2 v odstavci (3)B se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.3.2.1 v odstavci (1)B se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.3.2.1 v odstavci (1)B se mezi vysvětlivky „A“ a „Wpl,y“ doplňuje text tohoto znění:  
„C1 je součinitel závisející na zatížení a podmínkách uložení konců. Může se uvažovat jako C1 = kc

–2, kde kc se 
  použije z tabulky 6.6“. 

V článku BB.3.3.1 v odstavci (1)B se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku BB.3.3.2 v odstavci (1)B se název obrázku BB.5 ruší a nahrazuje tímto zněním:  
„Obrázek BB.5 – Hodnoty momentů“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s.r.o., IČ 48401617, Ing. Petr Konečný, Ph.D., VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební 

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 
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technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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