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Corrigendum 

�SN EN 1999-1-1 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – �ást 1-1: Obecná pravidla 
pro konstrukce z února 2009 se opravuje takto: 

V národní p�íloze v �lánku NA.2.16 se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 

„NA.2.16 �lánek 7.2.1 Svislé pr�hyby, odstavec (1)“ 

V �R se nejv�tší hodnoty svislých pr�hyb� konstrukcí pozemních staveb ur�ují podle výrazu (NA.1) a tabulky NA.1, 
ve které L je rozp�tí nosníku. Pro konzoly je nutné uvažovat délku L rovnu dvojnásobku délky konzoly.  

Nejv�tší pr�hyb se stanoví ze vztahu: 

 δmax = δ1 + δ2 - δ0  (NA.1) 

kde 

δmax je nejv�tší pr�hyb vztažený k p�ímce spojující podpory; 

δ0 nadvýšení nosníku v nezatíženém stavu; 

δ1 pr�hyb nosníku od stálých zatížení bezprost�edn� po zatížení; 

δ2 sou�et pr�hyb� nosníku od prom�nných zatížení a �asový nár�st pr�hybu od stálých zatížení. 

Tabulka NA.1 – Doporu�ené nejv�tší hodnoty svislých pr�hyb� 

Mezní hodnoty 
Konstrukce, dílce 

δmax δ2 

St�ešní konstrukce  
– vaznice  

 

L/100 

 

L/200 

Stropní a st�ešní nosníky 
– nesoucí dlažby, omítky nebo jiné k�ehké obklady a p�í�ky 

 

L/250 

 

L/360 
St�ny 

– paždíky 
 

L/100 

 

L/200 

U zasklených st�n/st�ech je navíc t�eba dodržet požadavky norem pro daný typ zasklení.“ 
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V národní p�íloze v �lánku NA.2.17 se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 

„NA.2.17 �lánek 7.2.2 Vodorovné pr�hyby, odstavec (1) 

V �R se doporu�uje nejv�tší hodnoty vodorovných pr�hyb� δ  konstrukcí pozemních staveb ur�ovat následovn�: 

Prvky st�n: 

– sloupky a paždíky L/250 nebo 15 mm; 

– sloupky a paždíky u zasklených a vyzd�ných st�n L/300 

kde 

L je rozp�tí prvku. 

Vrcholy sloup� budov od zatížení v�trem: 

– u jednopodlažních budov a budov vícepodlažních v každém podlaží h/300. 

Hodnota 

h je výška sloupu nebo podlaží. 

U zasklených st�n je navíc t�eba dodržet požadavky norem pro daný typ zasklení.“ 

V národní p�íloze v �lánku NA.2.18 se text ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 

„NA.2.18 �lánek 7.2.3 Dynamické ú�inky, odstavec (1) 

Vlastní frekvence f1 stropních konstrukcí v obytných, administrativních a obdobných budovách nemá být menší 
než 3 Hz, v t�locvi�nách, tane�ních sálech, tribunách apod. menší než 5 Hz. Ve zvláštních p�ípadech je t�eba 
dynamickým výpo�tem prokázat, že výsledná zrychlení a frekvence nezp�sobí výraznou nepohodu uživatele 
nebo poruchy za�ízení a jeho funkce.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: �eské vysoké u�ení technické v Praze, Fakulta stavební, I� 68407700, prof. Ing. František Wald, CSc. 

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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