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V Knínicích u Boskovic vyrostla poblíÏ vlakové zastávky nová, architektonicky zajímavá budova. Je to
sídlo stavební spoleãnosti SULKOM, která se sem pfiestûhovala z RÛÏového námûstí v Boskovicích. V bu-
dovû jsou umístûny také ordinace zubních lékafiÛ Stomatologie AGLAIA.

Majitele, Ing. ZdeÀka KfiíÏe jsem
se zeptal:

Pane KfiíÏi, firma SULKOM je zná-
ma pfiedev‰ím jako specialista na
v˘plnû stavebních otvorÛ; okna,
dvefie, vrata – nezmûnilo se její za-
mûfiení?

PÛvodní náplní spoleãnosti SUL-
KOM s.r.o., byly opravdu v˘hradnû
dodávky a montáÏe oken vãetnû stíní-
cí techniky, ale to bylo v roce 2006.

i v budoucnu. Na na‰í firmu se mÛÏe
obrátit kdokoliv, i ten, kdo potfiebuje
byÈ jen malou stavební úpravu v by-
tû, ãi rodinném domû. Filosofie na‰í
spoleãnosti spoãívá v zaji‰tûní spo-
kojenosti kaÏdého zákazníka, bez 
ohledu na to, jestli si objedná dílo za
pár tisíc nebo nûkolik milionÛ.

Také z toho dÛvodu ponecháváme
dále v provozu na‰i zakázkovou kan-
celáfi v Boskovicích na RÛÏovém ná-
mûstí. Chceme b˘t pro koncové zá-

lep‰í hodnoty tepelné izolace, neÏ na-
pfi. standardní osmikomorové profily.
Daleko podstatnûj‰í neÏ poãet komor,
je stavební hloubka plastového profi-
lu, jak ve vztahu k hodnotám tepelné
izolace rámu, tak s ohledem na celko-
vou statiku oken. Rozhodující v‰ak je
fie‰ení nejslab‰í ãásti konstrukce 
oken, která v podstatû i urãuje jejich
vlastní Ïivotnost. Jedná se o vnitfiní
v˘ztuÏ, která je nezbytná pro statiku
prvkÛ. Dfiívûj‰í ocelové v˘ztuhy, sta-

V nové budovû v Knínicích jsou ta-
ké stomatologické ordinace. V ja-
kém rozsahu budou sluÏby dentistÛ
poskytovány?

Stomatologii AGLAIA vede manÏel-
ka, MUDr. Romana KfiíÏová, která se
specializuje na dûtskou a estetickou sto-
matologii; v dal‰í ordinaci pÛsobí MDDr.
Zuzana Ho‰ková; koncepãnû je uvaÏo-
váno s otevfiením tfietí ambulance.
Poskytována je komplexní stomatologic-
ká péãe, dÛraz je kladen na osobní a in-

kazníky je‰tû více otevfiení, jedno-
znaãní, s vysokou odborností a kom-
plexní sluÏbou. 

Zmínil jste se o vysoké kvalitû 
oken a dvefií, které odebíráte od fir-
my Sulko a montujete koncov˘m zá-
kazníkÛm. Poraìte jako odborník -
jaké jsou rozdíly mezi rÛzn˘mi typy?
V reklamách se nabízí stále vût‰í
poãet komor u plastov˘ch v˘robkÛ;
je to jediné kritérium zaji‰Èující
men‰í tepelnou prostupnost oken? 

Tak pfiednû firma SULKO je dlou-
holet˘ v˘robce, zpracovatel profilo-
v˘ch systémÛ od nûmeckého kolosu
REHAU, kter˘ vyrábí mimo oken-
ních profilÛ zejména plasty pro auto-
mobilky, leteck˘ prÛmysl a staveb-
nictví. Jejich oddûlení v˘voje je vût‰í,
neÏ vût‰ina zdej‰ích v˘robních pod-
nikÛ, je to zcela jin˘ formát a pfiístup.
Obchodní argumentace na poãet ko-
mor u plastov˘ch v˘robkÛ je ryze
marketingová záleÏitost, z technick˘-
mi vlastnostmi to nemá nic spoleãné-
ho. I tfiíkomorové profily opatfiené
vnitfiní tepelnou izolací, mají v˘raznû

ticky dokonalé, ale s hlediska tepel-
n˘ch mostÛ nejslab‰í místa konstruk-
ce, dnes REHAU nahradilo kompo-
zitní v˘ztuhou s nulovou vodivostí,
pfievzatou z leteckého prÛmyslu, kde
se jiÏ léta vyuÏívá.

Nedílnou souãástí je potom za-
sklení. Trojskla, ãtyfiskla, volitelná
propustnost svûtla ãi tepla, jejich
pouÏití dle dispozice objektÛ odli‰nû
pro jednotlivé místnosti. Zvukov˘ 
útlum, bezpeãnostní tfiídy, atd.
Samostatnou kapitolou je potom 
usazení oken do konkrétního ostûní.
¤e‰ení pfiipojovací spáry, moderní
zpûÀující pásky, montáÏní pûny rÛz-
n˘ch vlastností, pfiedsazené montáÏe
pro pasivní domy, návaznosti na
vnûj‰í fasádní systém, zaji‰tûní v˘-
mûny vzduchu dle legislativních po-
ÏadavkÛ, apod.

Není to o tom jen prodat okna.
Na‰ím cílem je nabídnout zákazníko-
vi komplexní fie‰ení a sluÏbu pro je-
ho konkrétní stavbu, poÏadavky
a pfiedstavy. Jedná se o v˘bûr a kom-
binaci nejvhodnûj‰ích produktÛ,
technologií a systémÛ, ve spojení
s jejich odbornou aplikací.   

buje problémy s registrací nov˘ch 
pacientÛ; je v ordinacích spoleãnosti
AGLAIA tato moÏnost dostupná? 

Ano, souãasné kapacity umoÏÀují
registraci nov˘ch pacientÛ k pravi-
delné péãi. T˘ká se to dûtí i dospû-
l˘ch. Více informací je moÏno získat
na webu spoleãnosti www.aglaia.cz.

Proã jste vlastnû pfiestûhoval sídlo
firem SULKOM i Stomatologie AGLAIA
z centra Boskovic sem, do Knínic?

Za tímto rozhodnutím stojí mÛj pat-
riotismus; manÏelka je zdej‰í rodaãka,
v Knínicích bydlíme a ‰Èastnû Ïijeme,
zamûstnávám fiadu místních a navíc
zde pro lidi vykonávám funkci neuvol-
nûného starosty. Víte, myslím, Ïe se
vzdálenost zkracuje v˘‰í zájmu. Oba
s manÏelkou se domníváme, Ïe pár ki-
lometrÛ není to podstatné. Podstatné
je, abychom kvalitou své práce a cel-
kov˘m pfiístupem dokázali klientÛm,
Ïe si jejich pfiízeÀ zaslouÏíme.

Pane KfiíÏi, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv SULKOM

Postupnû se sluÏby roz-
‰ífiily o dal‰í v˘plnû sta-
vebních otvorÛ, jako
jsou garáÏová vrata, in-
teriérové dvefie, obloÏ-
kové zárubnû, apod.
V souãasné dobû jiÏ na-
bízíme a fie‰íme kom-
pletní stavební práce.
Jedná se o stavební úpra-
vy, zateplení budov, re-
konstrukce ãi moderni-
zace objektÛ, nebo no-
vostavby tzv. „na klíã”.

Komplexní dodávky
v˘plní otvorÛ zÛstávají
v‰ak i nadále na‰í spe-
cializací. Od samého
zaãátku úzce spolupra-
cujeme s v˘robcem pla-
stov˘ch oken a dvefií,
rodinnou firmou Sulko
ze Zábfiehu, která dnes
patfií mezi první pûtku
v˘robcÛ v rámci âR.
Spojuje nás obdobná fi-
lozofie ohlednû pfiístu-
pu k zákazníkÛm a spo-

dividuální pfiístup k paci-
entÛm. Samozfiejmû je
snaha o co moÏná nejvíce
bezbolestné a kvalitní
dlouhodobé o‰etfiení. 

Na základû roz‰ífiení
provozních kapacit
a hlavnû zájmu nov˘ch
pacientÛ dochází v sou-
ãasné dobû k obnovení
smluvních vztahÛ se zdra-
votními poji‰Èovnami.
Základní o‰etfiení a sto-
matologická péãe tak bu-
de hrazena v rámci systé-
mu v‰eobecného zdravot-
ního poji‰tûní, odborné ãi
moderní metody zÛstávají
i nadále v reÏimu pfiím˘ch
úhrad. V ordinacích je in-
stalováno ‰piãkové mo-
derní pfiístrojové vybave-
ní, samozfiejmostí je rent-
gen pfiímo u kfiesla, intra-
orální kamera, apod.

Je známo, Ïe nedo-
statek dentistÛ zpÛso-

leãné ladûní firemních kultur. Na‰e
dlouhodobá spolupráce je záruka
skuteãnû vysoké kvality, kterou kon-
coví uÏivatelé oceÀují. 

Kdo jsou zákazníci Va‰í firmy,
pfievládají jen velcí odbûratelé?

Zaji‰Èujeme stavby pro nejrÛznûj‰í
subjekty ve specifick˘ch a nároãn˘ch
podmínkách v rámci celé âR. Není
standardní a snadné pracovat v hodi-
novém ãasovém harmonogramu,
kdyÏ na chodbû nemocnice ãeká pa-
cient na operaci, nebo v místnostech
vedle speciálních pfiístrojÛ za desítky
milionÛ korun. Vedle rÛzn˘ch odbû-
ratelÛ, napfi. nemocnic a ‰kol, je to
nyní kompletní v˘mûna oken vãetnû
v‰ech souvisejících a finálních úprav
v celém rozsáhlém areálu VÚT Brno. 

Na poãátku byly základním kame-
nem na‰eho podnikání drobné zakáz-
ky a soukromí investofii. Plnû si to
v‰ichni a s velkou pokorou uvûdo-
mujeme. Navíc nikdo neví, co se bu-
de dít v dal‰ích letech a vûfite, Ïe
SULKOM chce b˘t v daném oboru
seriozním partnerem pro v‰echny

Nové sídlo spoleãnosti SULKOM v Knínicích.

Spoleãnost SULKOM 
má nové sídlo
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