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Táto strecha je evidentným dôkazom životnos-
ti oceľového plechu, ale pri splnení podmienky 
kvalitnej ochrany oceľového jadra. Táto strešná 
krytina by tak dlho neplnila svoju funkciu, keby 
na nej nebol pravidelne obnovovaný vrchný or-
ganický náter a spodná strana by už bola „hrdza-
vá ako líška“, keby sa na nej nenachádzal zinko-
vý povlak.

Aj sedliacky rozum nám hovorí, že najskôr sa musí 
„zošúchať“ najvrchnejší organický povlak, potom 
kovový. A keď už oceľ nie je ničím chránená, za-
čína vznikať korózia. Ale to už nám krytina slúžila 
niekoľko desiatok rokov. Nie je síce už pekná, ale 
stále je funkčná. Je teda jedno či má oceľové jadro 
hrúbku 0,5 alebo 0,4 mm.

Aj škridla je na našich strechách rokmi overenou 
krytinou a  je všeobecne známe, že pri páde sa 
rozbije. Je to známy a akceptovaný fakt aj od po-
krývačov. Voči tejto „nepevnosti“ škridly dnes 
už nenamieta nikto! Takže vyjadrenia niektorých 
„odborníkov“: „…ja alobal na strechu dávať ne-
budem“ naozaj neobstoja!

Nezáleží teda na hrúbke, ako sa mnohí domnie-
vajú a požadujú. Oceľové krytiny sú aj pri hrúbke 
0,4 mm stále dostatočne pevné. Navyše súčasné 
krytiny sú spevnené pozdĺžnym a priečnym tva-
rovaním – prelismy.

Súčasným trendom je zvyšovať kvalitu materiá-
lu na výrobu oceľových strešných krytín vylepšo-
vaním ochranných povlakov a znižovaním hrúbky 
plechu. Samozrejme nie do nekonečna. Pevnosť 
ocele pre strešné krytiny je stále dostačujúca aj Stav oceľovej strešnej krytiny po päťdesiatich rokoch.

OCEĽ
Je všeobecne známe, že oceľový plech je na na-
šich strechách rokmi overenou krytinou. V posled-
ných rokoch však prešiel tento plech dynamickým 
vývojom a výrazným vylepšením kvality - čo však 
už také známe nie je. Takže je namieste otázka, čo 
kvalita u  týchto nových oceľových krytín vlastne 
je?! Podľa čoho si kvalitu vyberať? Čo je potrebné 
si uvedomiť a zistiť? A vôbec, majú aj tieto krytiny 
nejaké parametre, ktoré sa dajú porovnávať?

Synonymom kvality je životnosť. Je teda potreb-
né si vybrať takú krytinu, ktorá nám dlho vydrží 
a najlepšie takú, ktorá nás „prežije“

HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU
Ak nie sú k dispozícií tie správne informácie, vzni-
ká priestor pre mýty. Jedným z nich je aj „mýtus“, 
že najdôležitejším parametrom pri výbere krytiny 
je hrúbka plechu.

Fotografia tejto „odfúknutej“ strechy tu nie je ná-
hodne. S  pozinkovaným „falcovaným“ plechom 

na streche sa stretol určite už každý. Táto foto-
grafia 50ročnej strechy poskytuje veľa informá-
cií a dôkazov o vlastnostiach oceľových krytín. Na 
spodnej strane vidieť zinkový povlak vo výbornom 
stave bez hrdze. Vrchná červená strana taktiež ne-
vykazuje známky korózie. To vďaka tomu, že ju jej 
majitelia už po tri generácie pravidelne ošetrova-
li renovačným náterom a nebyť uvedenej víchrice, 
ešte by „fungovala“ aj dnes!

SLOVO ODBORNÍKA

36 | 6/2019 Střechy-Fasády-Izolace



pri menovitej hrúbke 0,4 mm, čo v súčasnosti od-
porúča norma STN EN 14782.

VLASTNOSTI OCEĽOVÝCH PLECHOV
Kvalitatívne rozdelenie oceľových plechov pre 
ďalšie použitie je rozdelenie do tried, resp. akos-
tí ocelí. Pre výrobu strešných krytín sa používajú 
plechy z ocelí vhodné pre:
–  pozdĺžne valcované a lisované profily 

s označovaním S… (S220GD - S550GD) prezý-
vané tiež stavbárska oceľ

–  škridlové tabule, pozdĺžne a priečne tvaro-
vané výrobky s označovaním DX… (DX51D – 
DX54D) označované ako ťažná resp. flexibilná 
oceľ.

Niektorí pokrývači ich označujú podľa „hmatu“ 
ako tvrdé resp. mäkké, ale norma a oceliari také-
to označenie nepoužívajú.

Už samotné názvy vlastností „ťažnosť“, resp. 
„pevnosť v  ťahu“, napovedajú správanie oceľo-
vého plechu. Čím je hodnota ťažnosti vyššia, tým 
si plech zachováva svoju rovnomernú hrúbku aj 
v ohýbaných miestach a nedeformuje sa.

Tieto DX… ocele sú vhodné na tvárnenie a ohý-
banie zložitých plechových profilov, akými sú 
napríklad oplechovania komínov. Ich hlavné po-
užitie však je pre krytiny so stojatou drážkou či 
už krytiny „samozaklapavacie“, tzv. klip systém, 
(výrobky podľa STN EN 508-1), alebo najmä pre 
„falcovačky“ (výrobky podľa STN EN 505), kde 
sa jednotlivé pásy spájajú pozdĺžnym ohybom 
1 T resp. 2 T.

Oproti tomu ocele s označovaním S… majú nižšiu 
ťažnosť, ale väčšiu pevnosť. A  práve táto vlast-
nosť a požiadavka je najdôležitejšia u konštrukč-
ných ocelí, používaných prevažne na výrobu len 
pozdĺžne tvarovaných trapézových krytín.

Uviesť v  prípade ocele, že ťažná je kvalitnejšia 
ako konštrukčná, alebo naopak, je zavádzajúce. 
Čo je tu však rozhodujúce, je jej správny výber 
pre daný výrobok. Tu jednoznačne záleží na spô-
sobe tvárnenia a namáhania budúceho výrobku. 
Ak sa bude daný oceľový plech tvarovať len jed-
ným smerom  – pozdĺžnym (v  smere toku vody) 
tou vhodnou a vyhovujúcou oceľou je konštrukč-
ná oceľ S… Ak bude výrobok tvarovaný aj prieč-
nym spôsobom, respektíve výrobok bude viac 
komplikovaný s množstvom ohybov, je vhodnej-
šie zvoliť oceľ kvality DX…

Krytiny škridlového tvaru na rozdiel od trapézo-
vých sú lisované nie len pozdĺžnym, ale aj prieč-
nym smerom. A práve v mieste, kde sa toto lisova-
nie stretáva, dochádza k najväčšiemu zaťaženiu, 
a teda k najväčšiemu „stenšovaniu“ hrúbky ple-
chu. Takže práve v tomto mieste dôjde v budúc-
nosti k prehrdzaveniu a teda k strate funkčnosti 
strešnej krytiny najskôr.

S praxe však vieme, že kvalitu oceľového plechu 
si nikto nevšíma. Ak požiadate predajcu v  malo-
obchode o plech ťažnej, alebo konštrukčnej akos-
ti dostanete ho akurát tak do rozpakov. A ani in-
vestori si druh plechu nevšímajú.

Zarážajúce je však, keď ani samotný dodáva-
teľ krytiny nie je schopný odpovedať na otázku: 
z akej akosti ocele je vyrobená krytina a dočkáte 
sa len odpovede, že takéto informácie oceliarne 
neposkytujú, alebo „ešte lepšie“, že sú predme-
tom obchodného tajomstva. Trvajte na požiadav-
ke, ak nechcete kupovať mačku vo vreci, pretože 
oceliarska norma EN 10204 stanovuje aj pod-

mienky na vydanie sprievodných dokumentov 
pre „nešpecifikovanú kontrolu“ označovanými 
2.1, alebo 2.2. Za malý poplatok odberateľ oce-
ľového plechu a teda výrobca strešnej krytiny si 
vie zaistiť aj dokumenty pre „špecifikovanú kon-
trolu“ 3.1 alebo 3.2 v ktorých sú vlastnosti materi-
álov uvedené úplne a presne.

Na druhej strane treba povedať, že akosť oceľo-
vého plechu teda DX…, alebo S… rozhodne nie je 
na prvom mieste. Pozornosť pri výbere strešnej 
krytiny je potrebné zamerať na kovový, ale najmä 
na organický ochranný povlak.

■

Druh kovu Menovité hrúbky v  mm 

Hliník 0,6 pre strešné krytiny

Hliník 0,4 pre ostatné použitie

Meď 0,5

Nerezová oceľ 0,4

Oceľ 0,4

Zinok 0,6

Tab. 1 Menovité hrúbky samonosných plechových výrobkov 
podľa STN EN 14782  (bez organických a anorganických 
povlakov)   

Ťažnosť  
A80 % min.

Pevnosť  
v ťahu – Rm

Značka  
ocele

36 260 - 350 DX54D
30 270 - 380 DX53D
26 270 - 420 DX52D
22 270 - 500 DX51D

Tab. 2 Mechanické vlastnosti ocelí pre škridlové tabule podľa 
STN EN 10 346

Ťažnosť  
A80 % min.

Pevnosť  
v ťahu - Rm

Značka  
ocele

20 300 S220GD

19 330 S250GD

18 360 S280GD

17 390 S320GD

16 420 S350GD

Tab. 3 Mechanické vlastnosti konštrukčných ocelí podľa 
STN EN 10 346

Pozdĺžne a priečne tvárnenie pri škridlových tabuliach a len pozdĺžne tvárnenie trapézových profilov.
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