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Společnost SILVEKO vznikla v roce 
2013 jako dceřiná firma stavební spo-
lečnosti TopDesign Stavby s.r.o. se 
sídlem ve Vlastibořicích u Sychrova 
na Turnovsku, založené v roce 2008. 
Historie této mateřské firmy se však 
začala psát již v roce 1997, kdy se její 
současný jednatel dnes sedmatřiceti-
letý stavař Ing. Martin Beksa ještě jako 
fyzická osoba zaměřil na projektování 
občanských staveb a tvorbu drobného 
užitkového designu. S přibývajícími léty 
se rozsah jeho služeb postupně rozšířil 
i na kompletní realizace staveb a po  

Chceme lidem nabízet něco víc 
než beton či keramickou dlažbu

Staletí používaná dřevěná špalíková dlažba byla původně využívána v průjezdech a nádvořích hradů 
a zámků. Pro řadu svých skvělých vlastností (vysoká odolnost proti ošlapání, pružnost, schopnost 
tlumit zvuk a vibrace, nevodivost elektrického proudu apod.) se následně rozšířila i do stájí, hospo-
dářských budov, výrobních objektů či jako dlažba pouliční. Na působ, jak těchto vlastností využít 
také v obytných a komerčních interiérech, přišla společnost SILVEKO s.r.o. z Vlastibořic u Sychrova 
na Turnovsku, která v Praze na zářiových veletrzích For Arch a For Interior představila veřejnosti 
kromě inovované dřevěné exteriérové dlažby také speciální špalíkové interiérové parketové vlysy 
z příčně řezaného dřeva, údajně vhodné i pro podlahové topení. Nepřinese ale tento produkt firmě 
více problémů než užitku?
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„Hlavním důvodem k založení SILVEKO s.r.o. bylo dostat mezi lidi novou značku 
dřevěných podlah,“ říkají jednatelé Ing. Martin Beksa (vpravo) a Ing. Jakub Klíma

Impulzem k zavedení výroby se stala mezi lidmi čím dál populárnější dřevěná dlažba, kterou firma oproti standardu inovovala 
distančními pásky
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následné transformaci firmy na s.r.o. (v 
již zmíněném roce 2008) také na za-
kázkovou dřevovýrobu, zabývající se 
návrhy, výrobou a montáží zahradních 
pergol, altánů, krytých stání, garáží, za-
hradních doplňků a dřevěné špalíkové 
dlažby. Tyto činnosti firma od počátku 
stále zdokonaluje a inovuje ve snaze na-
bídnout zákazníkovi nejlepší řešení jeho 
požadavků prostřednictvím moderních 
technologií a léty ověřených poznatků. 
Vyústěním této snahy je již zmíněné za-
ložení dceřiné firmy SILVEKO, která se 
v roce 2013, podle druhého z jejích jed-
natelů Ing. Jakuba Klímy, začala spolu 
s pěti zaměstnanci ve výrobě speciali-
zovat vedle dosavadní výroby špalíkové 
dlažby také na špalíkové parketové vlysy 
do interiérů a dekorační obklady stěn. 

A to s cílem naplnit již několik let před tím 
zrozenou myšlenku Ing. Martina Beksy, 
jejímž základem bylo vyzdvihnout krásu, 
přednosti a kvalitu dřeva nad stále více 
nás pohlcujícím betonem a umělými 
materiály.

Začalo to betonem 
přesycenými exteriéry…

„Naším hlavním zaměřením je stavebnic-
tví s celou řadou činností, mezi které patří 
také úpravy exteriérů stavěných objektů, 
pro které se ještě několik let zpátky nejví-
ce používala betonová zámková dlažba. 
Dnes je naopak betonem, který při po-
užití např. na zahradní terasové plochy 
v létě večer studí a přes den pálí, stále víc 
zákazníků již takříkajíc přesyceno a proto 

hledají další možné alternativy, kterých 
ale moc není,“ konstatuje Ing. Beksa 
a dodává, že na chodníky a zpevněné 
plochy lze jak známo použít ještě přírodní 
štípaný kámen, asfalt, litý beton, některé 
kompozitní materiály nebo dřevo ve for-
mě různých typů terasových prken (např. 
thermowood) či špalíkové dlažby. Právě 
poslední z uvedených variant (špalíková 
dlažba) podle něj v posledních letech 
opět získává na popularitě, a to nejen 
při použití do exteriérů. Stále víc se o ni 
zajímají i majitelé různých výrobních ob-
jektů, hřebčínů apod. Důvodem jsou její 
staletími ověřené vlastnosti, jako je např. 
vysoká mechanická odolnost, pružnost, 
schopnost tlumit zvuk a vibrace, nevo-
divost elektrického proudu či snadná 
pokládka a další. K nim je třeba připo-
čítat i poměrně dlouhou životnost a pří-
rodní a přirozený vzhled, kvůli kterému 
je dřevěná dlažba stále vyhledávanějším 
architektonickým prvkem. 
„S rostoucí poptávkou od našich zákaz-
níků (stavebníků) jsme na našem trhu 
čím dál hůř sháněli potřebné objemy 
a proto si dlažební kostky od jisté doby 
vyrábíme sami. Na rozdíl od klasických 
kostek jsme těm našim začali postupem 
času na bocích frézovat distanční pás-
ky a v této podobě je máme chráněné 
jako průmyslový vzor,“ pokračuje jed-
natel s tím, že dřevěná dlažba, kte-
rou mateřská firma TopDesign Stavby 
uplatňuje kromě exteriérů (plochy kolem 
a uvnitř dětských hřišť, altánů, pergol, 
bazénů) také na podlahy některých prů-
myslových objektů, je vyráběna příčným 
odřezáváním (kolmým řezem) z dubo-
vých, bukových a borových hranolů. 
Představuje opracovaný dřevěný blok 
(ve tvaru krychle či kvádru o průřezu  

Inovované provedení umožňuje stejnou pokládku jako u betonové zámkové dlažby 
včetně vyplnění styčných spár křemičitým pískem

Z pohledu odborníka poněkud kontroverzním produktem firmy jsou parketové vlysy zhotovené z příčně řezaného dřeva. 
Výrobce nám nedokázal uspokojivě vysvětlit, jak má vyřešen problém s jejich sesýcháním a bobtnáním vlivem klimatických 
změn v interiéru
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100x100 mm a výškách 100, 80 nebo 
60 mm) a podobá se zámkové dlažbě. 
Jednotlivé prvky jsou shora po obvodu 
opatřeny 4 mm širokou fazetou a na 
bocích zmíněnými distančními pásky, 
které zajišťují rovnoměrnost a pravi-
delnost pokládky (vymezují přesnou 
polohu jednotlivých kostek vůči sobě), 
soudržnost položené dlažby vystavené 
povětrnostním vlivům a v neposlední 
řadě také urychlují a usnadňují sa-
motné položení dlažby do štěrkového 
lože. Zespodu je každý dlažební prvek 
zhruba do poloviny výšky ošetřen hydro-
izolační vrstvou která snižuje pronikání 
půdní vlhkosti do dřeva a chrání jej proti 
biotickým škůdcům, zvyšuje životnost 
dlažebních kostek a přispívá k jejich 
tvarové stálosti. 
„Distanční pásky zajišťují velmi důležitou 
pravidelnost a přesně vymezují styčné 
spáry, do kterých se po dokončení po-
kládky vmete jemný tříděný křemičitý 
nebo čedičový písek (bílé nebo černé 
spáry) a následně se celá plocha me-
chanicky zhutní a vyrovná do stejné 
výšky. Takto připravená dlažba se pak 
pokropí vodou, důkladně znovu přemete 
a překryje průmyslovou tkaninou, kte-
rá zpomaluje prvotní proces vysychání 
během prvního týdne po pokládce,“ do-
dává Ing. Beksa s tím, že ve finální fázi 
se podlaha ošetří přírodní impregnací 
s otevřenými póry, která má i protisklu-
zné účinky.
 
…a pokračuje snahou 
dostat se i do interiérů

Vysoká mechanická odolnost příčně 
řezaného dřeva a další vlastnosti špalí-
kové podlahy přivedly jednatele v roce 
2009 na myšlenku zabývat se způso-

bem, jak je přenést také do interiérů 
rodinných domů či nejrůznějších ob-
chodních center, kaváren, restaurací, 
knihoven apod. Několikaletý postupný 
vývoj vyústil v roce 2013 ve výrobu in-
teriérové špalíkové podlahy skládané 
z parketových vlysů (opět chráněných 
jako průmyslový vzor), které se svým 
tvarem podobají klasickým parketám, 
ale jejich charakteristickým rysem je 
příčný řez dřeva. Tyto parkety se vyrá-
bí v provedení Standard o rozměrech 
80x600 mm (šířka x délka) a v provede-
ní Premium o rozměrech 100x600 mm, 
a to ve třech tloušťkách: 12, 17 nebo 
22 mm. Základem pro jejich výrobu je 
cca 90 nebo 110 mm silná a asi 700 
mm široká spárovka lepená ze čtyřmet-
rových fošen o šířce zhruba 90 nebo 
110 mm (v dřevinách jasan, javor, dub, 
habr, modřín a borovice). U provede-
ní Premium se jedná o středové fošny 
s dření. Z takto zhotovené spárovky se 
pak příčně odřezávají jednotlivé vlysy 
ve výše uvedených tloušťkách, které se 
pak dále frézují, přičemž na bocích se 
vytvoří spojovací pero a drážka a zespo-
du dvě až tři stabilizační drážky (v závis-
losti na provedení). 
„Takto zhotovené parkety jsou mini-
málně třikrát tvrdší než podélně řezané 
podlahové prvky a svojí životností se 
vyrovnají i keramické dlažbě. Kromě 
toho se vyznačují dvakrát až třikrát vět-
ší prostupností tepla a proto je možné 
parkety v tloušťkách 12 a 17 mm po-
užít i pro podlahové topení,“ doplňuje 
Ing. Jakub Klíma a dodává, že poklád-
ka je stejná jako u klasických parket. 
To znamená, že se celoplošně přilepí 
k podkladu (beton, OSB deska), poté 
vybrousí a zaleští a v konečné fázi vos-
kuje.

Jak se ale tyto parkety budou chovat 
po položení v reálných podmínkách 
běžného interiéru, nám výrobce nedo-
kázal uspokojivě vysvětlit. Jak je mezi 
odborníky známo, při změnách relativní 
vlhkosti vzduchu (RW) dochází k sesý-
chání a bobtnání dřeva, a to hlavně ve 
směru radiálním (až o 6 %) a tangenci-
álním (až o 12 %). Tyto změny se v praxi 
mohou projevovat tvorbou viditelných 
spár mezi parketovými vlysy. Zatímco 
u parketových vlysů řezaných podélně 
se tento efekt projevuje jen ve směru 
šířky, parkety z příčného dřeva budou 
sesýchat a bobtnat jak ve směru šířky, 
tak i délky. Lze tedy důvodně předpo-
kládat, že mezi těmito parketami, po-
kud nebudou nějak speciálně upraveny 
proti objemovým změnám, budou při 
velkých změnách RW vznikat až něko-
likamilimetrové mezery. Výrobce proto 
uvedením těchto produktů na trh risku-
je nárůst reklamací a nespokojených 
zákazníků.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: SILVEKO, s.r.o.
Místo: Vlastibořice (Turnov)
Rok založení: 2013 (2008)
Počet zaměstnanců: 7
Web: www.silveko.cz 

●
Vlastibořice

Příčně řezané špalíky ve formě lepených lamel či samostatně použité nacházejí uplatnění také jako horní vrstvy stolových 
desek nebo obkladové dekorační panely


