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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1993-1-12:2008 je �eskou verzí opravy EN 1993-1-12:2007/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 1993-1-12:2008 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1993-1-12:2007/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 1993-1-12 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – �ást 1-12: Dopl�ující pravidla 
pro oceli vysoké pevnosti do t�ídy S 700 ze zá�í 2008 se opravuje takto: 

V �lánku 2.1 v odstavci „3.1(2)“ se text poznámky nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 2.8 v odstavci „4.5.3.2(6)“ se text nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 2.8 v odstavci „6 Dopl�ující pravidla“ ve 3. �ádku se slovo „…musí…“ nahrazuje slovem „…má…“. 

V �lánku 2.8 v odstavci „6 Dopl�ující pravidla“ ve 4. �ádku se text „…skute�né hodnoty vnit�ních sil…“ nahrazuje 
zn�ním: „…návrhové hodnoty vnit�ních sil…“. 

V �lánku 2.9 v odstavci „8(1) Dopl�ující pravidlo“ se text:  
„Pro kombinované nosníky s pásnicemi z oceli pevnostní t�ídy vyšší než S 460 až do S 700, které spl�ují pod-
mínku fyf ≤ ϕ fyw se má splnitσ podmínka Δσ ≤ 1,5fy pro pásnici s mezí kluzu fyf“  
nahrazuje tímto zn�ním:  
„Pro kombinované nosníky s pásnicemi z oceli pevnostní t�ídy vyšší než S 460 až do S 700 se má splnit pod-
mínka Δσ ≤ 1,5fy kde fyf je mez kluzu pásnice.“ 

V �lánku 2.10 v odstavci „2.3.2(1)“ se text poznámky 3 nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu 
v oprav�. 
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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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