
Referenční objekt: Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry, Štrbské Pleso 

 

Luxus uprostřed strohého horského světa 

 

Grand Hotel Kempinski je zušlechtěný díky Osmo nátěrům na dřevo 

Vysoké Tatry - Alpám podobné panoráma s vysokohorským reliéfem, jsou nejvyšší částí 

Karpat. Již od roku 1949 je část slovenských Tater Národním parkem a od roku 1992 

biosférickou rezervací UNESCO. V tomto Národním parku se nachází Grand Hotel Kempinski, 

který sestává ze tří vzájemně propojených budov. Hotel leží přímo u Štrbského plesa a byl 

budován během období 34 let (1893-1923). 

Nejstarší ze tří budov je „Jánošík“ a byla postavena v roce 1893. Joseph Szentiványi ji nechal 

vystavět pro své soukromé potřeby a nazýval ji ‚Vila Josef‘. Fasáda vily je zdobena mnoha 

malbami a dřevořezbami a vila byla dříve oblíbeným místem odpočinku mnoha šlechticů. K 

hostům patřili mnozí ze sídla Habsburgu a Coburgu, srbský král Milan a mnoho dalších. 

 

 

 

Popis obrázku: Barevně zdobená fasáda Grand Hotelu Kempinski 



 

Popis obrázku: Barevně zdobená fasáda Grand Hotelu Kempinski 

Všechny barevné dřevěné prvky jsou ve Vysokých Tatrách vystaveny silným výkyvům 

povětrnosti: Léta jsou spíše chladná, vyskytují se četné srážky a zimy jsou dlouhé (šest 

měsíců) a zvláště bohaté na sníh. Barva tedy musí odolávat silnému namáhání a je zvláště 

zatěžována. Před renovací byly dřevěné prvky chráněny barvou na bázi vody. Ta však 

nemohla dlouho odolávat extrémním povětrnostním podmínkám. Nátěr se odloupal. Tak 

bylo nejenom vystaveno povětrnosti úplně nechráněné dřevo, také odprýskaný nátěr 

neskýtal hostům žádný hezký pohled. 

 

Popis obrázku: Odprýskaný nátěr na bázi vody  
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Popis obrázku: Odprýskaný nátěr na bázi vody  

 

 

Popis obrázku: Odprýskaný nátěr na bázi vody  

 



 

„Nátěry na bázi vody neproniknou do dřeva, chrání dřevo pouze z venku a vytvoří silnou 

vrstvu“, vysvětluje Šárka Hanzalová, Osmo partner v Čechách. „Tak může povětrnost působit 

přímo na nátěr a často dochází k tomu, že odprýská“, doplňuje. Při renovaci byl proto hledán 

velmi odolný a mimořádně dlouho trvanlivý nátěr na dřevo. Osmo nátěry na dřevo jsou 

založeny na přírodních olejích a voscích. Chrání dřevo zevnitř, nevytváří žádný film, lze je 

částečně renovovat a neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Nabízelo se tedy provést 

dané renovační práce s produkty Osmo. 

Jako doplňující ochrana dřeva byla nejdříve na veškeré dřevo nanesena impregnace na dřevo 

WR. Tato penetrace chrání dřevo před zvířecími a rostlinnými škůdci, omezuje bobtnání a 

smršťování dřeva a preventivně působí proti modrání dřeva a proti napadení dřeva plísní a 

hmyzem. Jako konečný nátěr byla zvolena Osmo Selská barva. Osmo Selská barva je k 

dostání v mnoha různých standardních barevných odstínech, ale jsou možné také speciální 

barevné odstíny: lze zvolit ze 186 barevných odstínů RAL a cca 2.000 barev NCS. Nátěr nabízí 

nepřekonanou trvanlivost a je po uschnutí odolný vůči slinám a potu. Pro renovaci v roce 

2013 jsme proto použili Selskou barvu bílou (2101) , karmínově červenou (2311) a jedlově 

zelenou (2404) . Úprava byla provedena na fasádě, trámech a plotech. 

 

Popis obrázku: Fasáda hotelu po renovaci Osmou Selskou barvou 

Po renovaci se opět v plném lesku rozzářila fasáda, trámy a ploty hotelu a dřevo je optimálně 

chráněno proti vlivům povětrnosti Vysokých Tater. Sníh, déšť a slunce již sotva mohou dřevo 

nějak poškodit. 

O řádnou realizaci a navržení správného typu nátěru OSMO se postarala firma RENOJAVA 

s.r.o. Bulharská 26, Prešov, partner a distributor OSMO na Slovensku . 



 

Popis obrázku : Grand hotel Kempinsky zušlechtěný nátěry OSMO 
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