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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.010.30  Červen 2013 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí –  
Část 1- 6: Obecná zatížení – Zatížení během 
provádění 

ČSN 
EN 1991-1- 6 
OPRAVA 2 
73 0035 

 idt EN 1991-1-6:2005/AC:2012-11 + EN 1991-1-6:2005/AC:2013-02  

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1991-1-6:2006 je českou verzí opravy EN 1991-1-6:2005/AC:2012-11 a opravy  
EN 1991-1-6:2005/AC:2013-02. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1991-1-6:2006 is the Czech version of the Corrigenda EN 1991-1-6:2005/AC:2012-11 
and EN 1991-1-6:2005/AC:2013-02. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. 
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během 
provádění z října 2006 se opravuje takto: 

V článku 1.1 se první odstavec POZNÁMKA 2 nahrazuje zněním: 

POZNÁMKA 2 Pravidla pro bezpečnost osob na staveništi a v jeho okolí pro případy mimo rozsah této evropské normy lze 
stanovit pro konkrétní projekt. 

V článku 4.2 se čtvrtý odstavec POZNÁMKA nahrazuje zněním: 

POZNÁMKA Pro stanovení svislých a vodorovných zatížení od kladkostrojů a jeřábů na nosnících jeřábových drah viz 
EN 1991-3. 

V článku 4.6 se text v třetím odstavci nahrazuje zněním: 

Zatížení teplotou od hydratačních účinků se stanoví tam, kde je to potřebné. 

V článku A.2.4 v 3. řádku třetího odstavce se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku NA 2.2 se název článku nahrazuje zněním: 

NA.2.2 Článek 2.2 Staveništní zatížení, odstavec (4), POZNÁMKA 1 

V článku NA 2.20 se název článku nahrazuje tímto zněním: 

„NA.2.20 Článek A2.3 Návrhové hodnoty odchylek, odstavec (1), POZNÁMKA 1 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. 

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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