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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; 91.080.30  Říjen 2010 

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 
Část 2: Volba materiálů, konstruování  
a provádění zdiva 

ČSN 
EN 1996-2 
OPRAVA 1 
73 1101 

 idt EN 1996-2:2006/AC:2009-09 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 1996-2:2007 je českou verzí opravy EN 1996-2:2006/AC:2009-09. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 1996-2:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 1996-2:2006/AC:2009-09. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 

ČSN EN 1996-2 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování 
a provádění zdiva z dubna 2007 se opravuje takto: 

V předmluvě v článku „Národní příloha k EN 1996-2“ ve třetím odstavci v seznamu specifických odkazů se 
označení „1.1.(2)P“ nahrazuje označením „1.1(2)P“, označení „2.3.1.(1)“ se nahrazuje označením „2.3.1(1)“ 
a označení „3.4.(3)“ se nahrazuje označením „3.4(3)“. 

V článku 3.3.2 v odstavci (4) se označení „3.4.3“ nahrazuje označením „3.3.1“. 
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V kapitole A.2 se obrázek A.2 nahrazuje následujícím obrázkem: 
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Opravy v předmluvě a národní příloze ČSN EN 1996-2:2007, ke kterým dochází v návaznosti na vydání  
EN 1996-2:2006/AC:2009-09: 

V předmluvě v článku „Národní příloha k EN 1996-2“ ve druhém odstavci v seznamu specifických odkazů se 
označení „2.3.4.2.(2)“ nahrazuje označením „2.3.4.2(2)“ a označení „3.5.3.1.(1)“ se nahrazuje označením „3.5.3.1(1)“.  

V národní příloze v posledním odstavci v seznamu specifických odkazů se označení „1.1.(2)P“ nahrazuje označením 
„1.1(2)P“, označení „2.3.1.(1)“ se nahrazuje označením „2.3.1(1)“ a označení „3.4.(3)“ se nahrazuje označením „3.4(3)“. 

V národní příloze v názvu článku NA.3.1 se označení „1.1.(2)P“ nahrazuje označením „1.1(2)P“ a v první větě 
téhož článku se označení „1.1.(2)P“ nahrazuje označením „1.1(2)P“. 

V národní příloze v názvu článku NA.3.2 se označení „2.3.1.(1)“ nahrazuje označením „2.3.1(1)“. 

V národní příloze v názvu článku NA.3.3 se označení „3.4.(3)“ nahrazuje označením „3.4(3)“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURIng. 

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 

 



 

 

 

 

 

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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