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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1993-5:2008 je českou verzí opravy EN 1993-5:2007/AC:2009-05. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1993-5:2008 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1993-5:2007/AC:2009-05. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the 
same status as the official version. 

ČSN EN 1993-5 (73 1451) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny 
ze září 2008 se opravuje takto: 

V článku 5.2.3 v odstavci (6) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 5.2.3 v odstavci (8) se obrázek 5.2 nemění.V ČSN EN 1993-5 je uvedena verze, která odpovídá obrázku 5.2 
v opravě. 

V článku 5.2.3 v odstavci (8) se obrázek 5.3 nemění.V ČSN EN 1993-5 je uvedena verze, která odpovídá obrázku 5.3 
v opravě. 

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.25) se značka „Ftc,Ed“ ruší a nahrazuje značkou „Ftm,Ed“. 
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V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vysvětlivkách pod vztahem (5.25) se značka „Ftc,Ed“ NP) ruší a nahrazuje značkou 
„Ftm,Ed“. 

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.26) se značka „Ftc,Ed“ ruší a nahrazuje značkou „Ftm,Ed“. 

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.27) se značka „ϕd“ ruší a nahrazuje značkou „ϕk“. 

V článku 5.2.5 v odstavci (14) v prvním řádku pod vztahem (5.27) a nad poznámkou 1 se text „…ϕd je návrhová 
hodnota…“ ruší a nahrazuje zněním „…ϕk je charakteristická hodnota…“. 

V článku 5.3.3 se text u obrázku 5.8 nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě. 

V článku 7.1 v odstavci (4) se značka „γMt,ser“ ruší a nahrazuje značkou „γM3,ser“. 

V článku 7.2.3 v odstavci (2) se text poznámky 1 ruší a nahrazuje zněním:  
„Součinitel kt lze stanovit v národní příloze. Doporučuje se hodnota kt = 0,6. Výše uvedené platí pro případy, kde 
ohybový moment vyvolaný zatížením v kotvě není zřejmý. Pouze v případě, že konstrukční detail připojení kotevního 
prutu ke stěně vylučuje působení momentů může být doporučena hodnota kt = 0,9.“ 

V článku 7.2.3 se text celého odstavce (4) ruší bez náhrady. 

V článku 7.2.3 v odstavci (5) se číslo odstavce „(5)“ ruší a nahrazuje číslem „(4)“. 

V článku 7.2.3 v odstavci (6) se číslo odstavce „(6)“ ruší a nahrazuje číslem „(5)“. 

V článku 7.2.3 v odstavci (7) se číslo odstavce „(7)“ ruší a nahrazuje číslem „(6)“. 

V článku 7.2.3 v odstavci (8) se číslo odstavce „(8)“ ruší a nahrazuje číslem „(7)“. 
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Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 

 
NP) NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČSN EN 1993-5 je Ftc,Ed označena Ftc,Sd. 

 

 
 

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. 
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