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Pane Vrbo, mÛÏete prosím pfiiblíÏit za-
mûfiení spoleãnosti CERGOMONT?

Spoleãnost CERGOMONT zaji‰Èuje ve‰-
kerou ãinnost v oblasti v˘stavby a rekon-
strukcí energetick˘ch systémÛ a staveb; pfie-
dev‰ím se jedná o technická zafiízení budov
zaji‰Èující jejich hospodárn˘ provoz.
ZákazníkÛm poskytujeme sluÏby od návrhu,
studie, pfies projektovou dokumentaci aÏ po
realizaci energetick˘ch staveb a stavebních
úprav se zamûfiením na úsporné technologie.
Zaji‰Èujeme dodávky ve‰ker˘ch potfiebn˘ch
technick˘ch zafiízení budov, vãetnû revitali-
zace star‰ích objektÛ. Na‰imi typick˘mi zá-
kazníky jsou obce, majitelé bytov˘ch domÛ,
administrativních a v˘robních areálÛ, ktefií
pro své nemovitosti potfiebují zajistit nové,
efektivní a hlavnû úsporné technologie pro
vytápûní, ohfiev vody, zdravotnûtechnické
instalace (voda, kanalizace, vnitfiní plynovo-
dy), elektro, zámeãnictví, atd.

VyuÏíváme nejen v‰echny dostupné mo-
derní technologie a trendy, ale hlavnû více
neÏ dvacetiletou zku‰enost, kterou pracov-
níci firmy v této oblasti mají. 

CERGOMONT je nástupcem stavebních
divizí firem VRBA a TEPLO T projevila se
tato fúze pozitivnû v hospodafiení v leto‰-
ním roce?

Jednoznaãnû ano, dokonce mohu fiíci, Ïe

v Drnovicích u Lysic, soukromému investoro-
vi jsme v srpnu pfiedali do uÏívání zrekonstru-
ovan˘ nájemní bytov˘ dÛm s 15 bytov˘mi
jednotkami v Brnû za bezmála 12 mil. Kã,
a takto bych mohl pokraãovat dále.

V souãasnosti, kdy rostou ceny tepla
a energií, je o instalaci moderních 
úsporn˘ch technologií jistû zájem. Kam
se mohou zájemci o sluÏby spoleãnosti
CERGOMONT obrátit?

Prakticky cel˘ t˘m CERGOMONTu je
k dispozici na‰im zákazníkÛm v budovû
VRBA holding s.r.o. na ulici Sukova 6
v Blansku. Dal‰í informace a kontakty mo-
hou zájemci získat na na‰ich webov˘ch
stránkách a to na nové adrese www.cergo-
mont.cz. Pro na‰e klienty a technické 
nad‰ence máme ve ‰kolícím stfiedisku
v Ti‰novû na ulici Jungmannova 1899 k na-
hlédnutí a vyzkou‰ení funkãní vzory tech-
nologie tepeln˘ch ãerpadel, kondenzaãní
technologie v˘roby tepla z plynu a také
systémy ohfievu vody. Velice rádi ukáÏeme
na‰im klientÛm i na‰e vlastní kogeneraãní
technologie v˘roby elektrické energie a tep-
la, zapojené v tepelné soustavû v Ti‰novû.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spol. CERGOMONT s.r.o.

K zajímav˘m projektÛm, které jsme v po-
slední dobû realizovali, patfií stavba
Energocentra spoleãnosti Oncomed v Brnû
(objem 25 mil. Kã) nebo dfiíve dokonãená
stavba vyhfiívání fotbalového trávníku FC
Zbrojovka Brno na Srbské ulici v objemu 8
mil. Kã. V SKS Slavkov jsme rekonstruovali
parní kotelnu s pouÏitím úsporn˘ch parních
technologií nebo v Brnû, v b˘valé Lachemû,
jsme realizovali nejvût‰í aplikaci firmy
Viessmann v âeské republice - v˘mûnu parní-
ho kotle s v˘konem 9 MW. V leto‰ním roce
jsme jiÏ dokonãili napfiíklad rekonstrukci kou-
pali‰tû Ti‰nov - II. etapu, instalaci kogeneraã-
ní jednotky v Hartmann Rico ve Veverské
Bít˘‰ce, zdroj páry v konzervárnû Novák
v Hrabûticích u Znojma, kotelnu na dfievní
‰tûpku ve Vla‰imi, cyklopenzion a welness
v Rudolci v jiÏních âechách a dal‰í zakázky.

V souãasnosti provádíme soubûÏnû nûko-
lik projektÛ; napfiíklad je to instalace zdroje
tepla a systému vytápûní pro Z· Ratí‰kovice,
kde jsou pouÏita speciální plynová tepelná
ãerpadla zemû voda, decentralizujeme
systém vytápûní a souãasnû revitalizujeme
jednu z v˘robních hal ve v˘robním druÏstvu
v Konici u Prostûjova, pro obec Bílovice nad
Svitavou opravujeme etapovitû ãást základní
‰koly s tûlocviãnou. V srpnu kolegové pfieda-
li do uÏívání tolik potfiebnou regulaci top-
n˘ch vûtví systému vytápûní v nemocnici
Boskovice, dokonãujeme pfiístavbu ‰koly

skuteãnost pfiedãila moje oãekávání. UÏ
v ãervenci jsme dosáhli naplnûní plánované-
ho roãního obratu a vzhledem k dal‰ím za-
kázkám pfiedpokládám velmi v˘razné pfie-
kroãení plánu na rok 2014. Celkov˘ leto‰ní
obrat by mohl dosáhnout aÏ 80 mil. Kã. Za
tento úspûch chci podûkovat v‰em spolupra-
covníkÛm CERGOMONTU, jehoÏ vedením
jsem povûfiil dlouholetého kolegu Luká‰e
Dvofiáka. Mohu s potû‰ením konstatovat, Ïe
vytvofiením spoleãného mladého t˘mu zís-
kávají na‰i zákazníci a partnefii jistotu a zá-
ruku kvalitní dlouhodobé spolupráce.

MÛÏete uvést pfiíklad nûkter˘ch reali-
zovan˘ch projektÛ?

Parní kotelna Oncomed Brno.

SPOLEâNOST CERGOMONT s.r.o.
realizuje energetické projekty
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Spoleãnost CERGOMONT s.r.o. Blansko, vznikla v prÛbûhu leto‰ního roku a to spojením stavebních divizí spoleãností VRBA, s.r.o.
Blansko a TEPLO T s.r.o. Ti‰nov. CERGOMONT je souãástí firemní skupiny CERGO, která zaji‰Èuje komplexní sluÏby v oblasti bydlení, sprá-
vy nemovitostí, dodávek a montáÏí energetick˘ch technologií se zaji‰tûním jejich správy a provozu. Firmu VRBA zaloÏili v Blansku jiÏ v ro-
ce 1992 otec a syn Vrbové. Souãasného jednatele spoleãnosti CERGOMONT, kter˘m je Ing. Josef Vrba junior, jsem poÏádal o rozhovor:


