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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1993- 4-1:2008 je �eskou verzí opravy EN 1993- 4-1:2007/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- 4-1:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 1993- 4-1:2007/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- 4-1 (73 1441) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – �ást 4-1: Zásobníky z �íjna 2008 
se opravuje takto: 

V p�edmluv� v �lánku „Dopl�ující informace specifické pro EN 1993-4-1“ v posledním odstavci se text „2.10“ 
nahrazuje zn�ním „2.9“. 

V p�edmluv� v �lánku „Národní p�íloha k EN 1993-4-1“ se text „5.4.4 (2), (3)-2x“ nahrazuje zn�ním :  
„5.4.4 (2), (3)b) a (3)c)“. 

V �lánku 1.1 v odstavci (8) se „10 tun“ nahrazuje zn�ním „100 kN (10 tun)“. 

V �lánku 1.2 v odkazu na EN 1991 se text nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 1.2 se název EN 10025 nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 1.2 se odkaz na „EN 10147“ nahrazuje odkazem „EN 10149“.  

V �lánku 1.7.1 v odstavci (4) se v názvu obrázku 1.2 a) text „obecný sou�adnicový systém“ nahrazuje zn�ním: 
„globální sou�adnicový systém“. 

V �lánku 1.7.2 v odstavci (4) se v názvu obrázku 1.3 a) text „obecný sou�adnicový systém“ nahrazuje zn�ním: 
„globální sou�adnicový systém“. 

V �lánku 2.6 v odstavci (3) se text „EN 10147“ nahrazuje zn�ním „EN 10149“. 

V �lánku 4.3.1 v odstavci (8) v poznámce se text „new = 16“ nahrazuje zn�ním „new = 15ε“. 

V �lánku 4.3.3 v odstavci (5) se text „…viz 2.3…“ nahrazuje zn�ním „…viz 2.2…“. 

V �lánku 4.4 v odstavci (6) se text poznámky 2 ruší bez náhrady a zárove� text „POZNÁMKA 1“ se nahrazuje 
zn�ním „POZNÁMKA“. 
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V �lánku 5.3.2.3 v odstavci (3) se text 2. v�ty poznámky nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu 
v oprav�. 

V �lánku 5.3.2.3 v odstavci (3) se text poslední v�ty poznámky „Jednostranný p�eplátovaný spoj se nemá pou-
žívat v p�ípad�, když více než 20 % hodnoty �e,Ed ve vztahu (5.4) vzniká z ohybových moment�“ p�esunuje za 
poslední v�tu normáln� formátovaného textu odstavce (3). 

V �lánku 5.3.2.6 v odstavci (5) se vztah (5.55) nem�ní. �eský p�eklad odpovídá anglickému textu v oprav�. 

V �lánku 5.3.4.1 v odstavci (6) se text poznámky 1 bez náhrady a zárove� se text „POZNÁMKA 2“ ruší a nahra-
zuje zn�ním „POZNÁMKA“. 

V �lánku 5.3.4.3.3 v odstavci (5) se vztah (5.70) ruší a nahrazuje zn�ním „nx,Rd = Aefffy/(dsγM0)“.  
K vysv�tlivkám pod vztahem (5.70) se dopl�uje text tohoto zn�ní: 

„ds je vzdálenost meridiálních výztuh;  

Aeff  ú�inná pr��ezová plocha meridiálních výztuh“.  

V �lánku 5.4.4 v odstavci (3 )se text „jedna ze t�í následujících podmínek“ nahrazuje zn�ním:  
„jedna z následujících podmínek“. 

V �lánku 6.3.2.5 v odstavci (5) ve vztahu (6.11)se poslední �len „– ��
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Fe,Edxh“ nahrazuje tímto zn�ním: „– ��
�

�
��
�

�
2
h

6
t

Fhxh“. 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se ozna�ení vztahu (8.19)“ nahrazuje ozna�ením „(8.19a)“. 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se ozna�ení vztahu (8.20)“ nahrazuje ozna�ením „(8.19b)“. 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se ozna�ení vztahu (8.21)“ nahrazuje ozna�ením „(8.20)“. 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se mezi vztah (8.21) a text „kde je, viz obrázek 8.6:“ dopl�uje text tohoto zn�ní: 

„ nv,Ed = nxc,Ed + nϕh,Ed cos β (8.21a) 

 nr,Ed = nϕh,Ed sin β (8.21b) 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se ve vztazích (8.19a) až (8.25), krom� nov� vložených vztah� (8.21a) a (8.21b), 
text „nxc,Ed“ nahrazuje zn�ním „nv,Ed“. 

V �lánku 8.2.3 v odstavci (4) se ve vztazích (8.19a) až (8.25), krom� nov� vložených vztah� (8.21a) a (8.21b), 
text „nϕh,Ed“ nahrazuje zn�ním „nr,Ed“. 

V �lánku 8.3.2.3 v odstavci (2) ve vztahu (8.27) se „�eh“ nahrazuje zn�ním „�oh“. 

V �lánku 8.3.4.4 v odstavci (2) ve vztahu (8.27) se „σp“ nahrazuje zn�ním „σc“. 

V �lánku 9.2.3 v odstavci (1) v poznámce se text „…znázorn�ny na obrázcích 9.1, 9.2 a 9.3“ nahrazuje zn�ním: 
„…znázorn�ny na obrázcích 9.1 a 9.2“. 

V �lánku 9.4.1 v odstavci (2) se text „…se mají navrhovat:“ nahrazuje zn�ním:  
„… se mají navrhovat, viz obrázek 9.3:“. 

V �lánku 9.5.2 v odstavci (5) se text „…se má odsouhlasit projektantem a výrobcem.“ nahrazuje zn�ním:  
„…se má odsouhlasit odb�ratelem, projektantem a výrobcem.“ 

V �lánku A.3.2.1 v odstavci (6) se text poznámky ruší a nahrazuje tímto zn�ním  
„V národní p�íloze je možné stanovit hodnotu ji. Doporu�ené hodnoty jsou pro r�zné uspo�ádání spoje uvedeny 
v následující tabulce. Jednostranný p�eplátovaný spoj se nemá používat v p�ípad�, když více než 20 % hodnoty 
σe,Ed ve vztahu (5.4) vzniká z ohybových moment�.“ 

V �lánku A.3.2.2 v odstavci (2) se výraz „t/2” nahrazuje výrazem „t”. 



�SN EN 1993- 4-1/Opr. 1 

3 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s.r.o., I� 48401617, Ing. Petr Kone�ný, Ph.D., VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební 

Technická normaliza�ní komise: TNK 35 Ocelové konstrukce 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 

 



 

 

 

 

 

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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