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Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.010.30; 93.020  �íjen 2010 

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – 
�ást 1-5: Sko�epinové konstrukce 

�SN 
EN 1999-1-5 
OPRAVA 1 
73 1501 

 idt EN 1999-1-5:2007/AC:2009-11 

Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 1999-1-5:2009 je �eskou verzí opravy EN 1999-1-5:2007/AC:2009-11. P�eklad byl zajiš-
t�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 1999-1-5:2009 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 1999-1-5:2007/AC:2009-11. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has 
the same status as the official version. 

�SN EN 1999-1-5 (73 1501) Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – �ást 1-5: Sko�epinové kon-
strukce z ledna 2009 se opravuje takto: 

V �lánku A.1.3.1 odstavci (3) se text nem�ní. �eský p�eklad v �SN EN 1999-1-5:2009 odpovídá anglickému 
textu v oprav�. 

V �lánku A.1.3.2 odstavci (1) se text nem�ní. �eský p�eklad v �SN EN 1999-1-5:2009 odpovídá anglickému 
textu v oprav�. 

V �lánku A.1.3.2 odstavci (1) se zn�ní vztahu (A.12) nahrazuje takto:  
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V �lánku A.1.3.2 odstavci (3) se text nem�ní. �eský p�eklad v �SN EN 1999-1-5:2009 odpovídá anglickému 
textu v oprav�. 

V �lánku A.1.4.2 odstavci (3) se text nem�ní. �eský p�eklad v �SN EN 1999-1-5:2009 odpovídá anglickému 
textu v oprav�. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s. r. o., I� 48401617, Ing. Lubomír Rozlívka, 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 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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