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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1995-1-2:2006 je �eskou verzí opravy EN 1995-1-2:2004/AC:2009-03. P�eklad byl zajiš-
t�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 
This Corrigendum to �SN EN 1995-1-2:2006 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1995-1-2:2004/AC:2009-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 
�SN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování d�ev�ných konstrukcí – �ást 1-2: Obecná pravidla – 
Navrhování konstrukcí na ú�inky požáru z prosince 2006 se opravuje takto: 

V �lánku 1.2 v odstavci (1)P se název EN 520 ruší a nahrazuje zn�ním:  
„EN 520 Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods  
(Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody)“ 

V �lánku 2.4.2 v odstavci (3) se text vysv�tlivky ψfi ruší a nahrazuje tímto zn�ním:  
„ψfi sou�initel pro �asté hodnoty prom�nných zatížení p�i požární situaci, dané bu� ψ1,1 nebo ψ2,1, viz EN 1991-1-1;“ 

V �lánku 3.4.2 v odstavci (5) se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním:  
„Pro povrchy d�eva a materiál� na bázi d�eva, nechrán�né po dobu vystavení ú�ink�m požáru, jsou návrhové 
rychlosti zuhelnat�ní β0 a βn uvedeny v tabulce 3.1.“ 

V �lánku 5.2 se ozna�ení odstavce „(1)“ ruší a nahrazuje ozna�ením „(1)P“. 

V �lánku 6.2.2.1 v odstavci (1) se text nem�ní.�eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 6.2.2.1 v odstavci (3) se text krom� tabulky 6.3 ruší a nahrazuje tímto zn�ním:  
„Návrhová odolnost nechrán�ného spoje zatíženého návrhovým ú�inkem zatížení p�i požáru, viz 2.4.1, se má 
uvažovat takto: 
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kde 
k je parametr uvedený v tabulce 6.3; 

ηfi reduk�ní sou�initel pro návrhové zatížení p�i požáru, viz 2.4.2 (2); 

η0 stupe� využití p�i b�žné teplot�; 
kmod modifika�ní sou�initel z EN 1995-1-1, 3.1.3; 

γM díl�í sou�initel pro spoj, viz EN 1995-1-1, 2.4.1; 
kfi hodnota podle 2.3 (4); 

γM,fi díl�í sou�initel pro d�evo p�i požáru, viz 2.3(1).“ 
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V �lánku A.2 v odstavci (2) se text rovnice (A.6) ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 
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pro 3t < t ≤ 5t0 (c)

 (A.6)“

V �lánku B.2 v odstavci (1) se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním:  
„Pro vystavení ú�ink�m normového požáru se mohou brát hodnoty tepelné vodivosti, m�rného tepla a pom�ru 
hustoty k hustot� po vysušení d�eva jehli�natých d�evin podle obrázk� B.1 až B.3 a tabulek B.1 a B.2.“ 

V �lánku B.2 se název tabulky B.2 ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 

„Tabulka B.2 – M�rné teplo a pom�r hustoty k hustot� po vysušení d�eva jehli�natých d�evin  
pro t�ídu provozu 1 

V �lánku D.2 v odstavci (1) se text nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku E.1 v odstavci (1 )se text „...musí být zaru�eno“ ruší a nahrazuje zn�ním „...má být zaru�eno“. 

V �lánku E.2.1 v odstavci (1 )se text „...a obrázku E.2“ ruší a nahrazuje zn�ním „...a obrázku E.1“. 

V �lánku E.2.3 se text celého odstavce nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku E.2.3 se text tabulky E.3 a tabulky E.4 nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku E.2.4 v tabulce E.4 v prvním �ádku a druhém sloupci se text „Tlouš�ka desky na stran� nevystavené 
požáru“ ruší a nahrazuje zn�ním „Tlouš	ka desky na stran� vystavené požáru“. 

Vypracování opravy normy 
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U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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