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Strop před zahájením práce 

Dle požadavků projektantů bylo nutné sjednotit rekonstruovaný a část nově doplněný dřevěný 
trámový strop. Šlo o plochu cca 660 x 730 cm. Stropem probíhá 7 velkých trámů o nestejné 
barevnosti a 7 polí nových prkenných záklopů. Trámy i prkna nesou stopy částečně 
odstraněných zbytků omítek a bílých nátěrů, souvisejících jak s dřívějším usazením, tak i 
s právě probíhajícími stavebními pracemi.  
 
Popis provedených prací: 
 
Nejprve bylo nutno především po obvodu místnosti mechanicky dočistit a přebrousit dřevěné 
prvky od zbytků omítek i nátěrů. Ve spárách některých trámů musely být odstraněny i zbytky 
starších nečistot.  
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Poté byly původní trámy lokálně ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu fungicidními fixážemi 
přípravkem Lignofix I-Profi-OH1. 
 

 
 
  
V další etapě byl pak strop opatřen lazurními nátěry barvou Herbol-Offenporing2, které 
barevně sjednotily dřevěné prvky, aniž by však zastřely plasticitu trámového záklopového 
stropu. Použitý materiál v sobě zahrnul i dostatečnou závěrečnou konzervaci povrchu dřeva3. 
 

 

                                                 
1 Přípravek, vhodný pro ochranu vzácného dřeva a historických předmětů, je určený k ošetření dřeva 
napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík...) a k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému 
hmyzu a plísní v interiérech a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí. Jeho výhodou je šetrnost 
k ošetřovanému předmětu a vysoká účinnost. 
 
2 Herbol- Offenporig Pro-Décor  - je nestékavá lazura na bázi alkydových pryskyřic- používá se na všechny typy 
dřeva pro venkovní i vnitřní použití. Je použitelná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově stálé i 
nestálé dřevěné dílce – používaná také jako lazurovací a konzervační vrstva na památkové a historické 
předměty.  Je lehce zpracovatelná, prodyšná a elastická. Trvale chrání dřevo proti povětrnosti a UV-záření, 
přitom však zachovává přirozenou strukturu dřeva. 
 
3 Modifikované alkydové pryskyřice po vyschnutí vytvářejí na povrchu dřeva nerozpustné, pololesklé a prodyšné, 
povětrnosti odolné filmy. 
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V Písečnné a na Žamppachu dne 23

Strop po oše
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etření a barevn

 
 
 

ném tónování

 

 


