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V sobotu 28. fiíjna se v hale TJ Sokol Adamov uskuteãnil
Ïupní nohejbalov˘ turnaj. Do turnaje se pfiihlásilo 10 druÏ-
stev. Za Sokol Adamov bojovala dokonce dvû druÏstva. 

Îupní turnaj v nohejbale „Adamovské nohec”

Pane Vrbo, jak do‰lo k zaloÏení spoleã-
nosti Vrba, s.r.o.?

Já jsem v tomto oboru pracoval uÏ od ro-
ku 1970. Od konce roku 1986 jsem byl fiedi-
telem Technick˘ch sluÏeb, které v Blansku
zaji‰Èovaly vefiejnû prospû‰né sluÏby. Mou 
ideou bylo spojení tûchto dvou podnikÛ do
jednoho, aby bylo moÏno zaji‰Èovat ve‰keré
sluÏby pro mûsto a jeho obyvatele z jednoho
centra. Tuto pfiedstavu se podafiilo realizovat
aÏ po roce 1990 spojením Technick˘ch slu-
Ïeb a ãásti OPBH Blansko do podniku
Mûstské technické a bytové sluÏby. KdyÏ se
v roce 92 rozhodlo mûsto tyto ãinnosti 
zprivatizovat, pfiihlásil jsem se a vyhrál v˘-
bûrové fiízení vypsané pro ãinnost Správa
bytového fondu a provoz tepeln˘ch zafiízení.
ZaloÏil jsem se synem a dal‰ími tfiemi spo-
leãníky firmu Vrba s.r.o.

Jaké byly tehdy podmínky pro rozjezd
podnikání?

Byla to zajímavá doba; na jedné stranû
teprve vznikající legislativa a z dne‰ního
pohledu primitivní vybavení; nebyly je‰tû
poãítaãe, takÏe napfiíklad v listopadu 1992
jsme se synem tvofiili logo firmy na ãtvrtce
papíru, tuÏkou, pravítkem a gumou. Na

v lednu 1993 s asi stovkou zamûstnancÛ
a o rok pozdûji jsme vyãlenili provoz tepel-
n˘ch zafiízení do nové spoleãnosti
Zásobování teplem. Bylo to uãinûno hlavnû
pro zprÛhlednûní hospodafiení s ohledem na
cenu tepla. V roce 94 jsme zaãali poskytovat
sluÏby pro byty Adastu  Adamov, kde jsme
pfiebrali celou bytovou správu i se zamûst-
nanci, koupili jsme skupinu údrÏby bytové-
ho druÏstva Macocha a topenáfiskou skupinu
firmy Univa. Tûmito kroky jsme se stali nej-
vût‰í firmou zaji‰Èující vytápûní a servis
v bytov˘ch domech v regionu. Vûnovali
jsme se také stavební ãinnosti, napfiíklad ply-
nofikaci obcí jsme provádûli na velké ãásti
blanenského okresu. Vyjmenovávat v‰echny
v˘znamné stavby a akce by bylo na samo-
statné vydání novin. Na pfielomu tisíciletí
jsme se podíleli na rekonstrukci kotelen
a teplovodÛ v Blansku, Boskovicích
a Ti‰novû. V Ti‰novû jsme na základû v˘bû-
rového fiízení koupili v privatizaci tamûj‰í
mûstskou spoleãnost TEPLO T, s.r.o. Dal‰í
kroky ve zmûnû struktury na‰í firmy vedly
k tomu, aby se ze spoleãnosti stala rodinná
firma. TakÏe kdyÏ jsem v roce 2013 fiekl, Ïe
konãím, a pfiedal jsem firmu sv˘m dûtem,
tak se uÏ jednalo o ãistû rodinnou firmu, kte-
rou jsem pfiedával jako jedin˘ majitel.

ÚroveÀ byla dost vysoká, protoÏe na turnaji
soutûÏili také borci, ktefií se v rámci regionu 
úãastní rÛzn˘ch turnajÛ v této oblíbené hfie. Ale
i tak v základních skupinách nebylo jasné, kdo
s k˘m bude hrát. Nakonec ale favorité potvrdili,
Ïe mají na finálové boje a tak se o první místo
stfietli Suchdol a AA t˘m. Po tvrdém boji nako-
nec zvítûzil Suchdol, AA obsadilo druhé místo
a tfietí skonãily Buãovice. Zástupci Sokola

Adamov ve sloÏení Svûdínek, Trunda a Neuman
obsadili pûkné 5. místo. Pfii tak velké konkuren-
ci dost dobr˘ úspûch. V‰ichni zúãastnûní hodno-
tili turnaj velmi pozitivnû a jiÏ se tû‰í na dal‰í
roãníky. Za zmínku také je‰tû stojí, Ïe turnaje se
zúãastnilo nûkolik generací, pfii ãemÏ nejmlad‰í-
mu borcovi bylo 14 let a nejstar‰ímu 64 let.

Text: Miroslav Svûdínek – TJ Sokol Adamov
Foto: Martin Magi

Za ãtvrt století, bûhem nûhoÏ Va‰e firma
rostla a zafiadila se k zaveden˘m podnikÛm
v oboru, mnoho jin˘ch vzniklo a pomûrnû
brzo zmizelo z trhu. V ãem vidíte pfiíãinu
úspûchu Va‰í spoleãnosti?

Asi ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je získat
dÛvûru zákazníkÛ, obchodních partnerÛ
a v neposlední fiadû i vlastních zamûst-
nancÛ. DÛvûru v to, Ïe budeme vÏdy jed-
nat tak, jak bychom si pfiáli, aby ostatní
jednali s námi. Urãitû bûhem celého toho
období nebylo v‰e ideální, docházelo
k rÛzn˘m neshodám a urãitû i chybám.
Mûl jsem v‰ak ‰tûstí na své spolupracov-
níky a partnery; vÏdyÈ i v dobû, kdy nás
bylo ve spoleãnosti pût spoleãníkÛ, tak
jsme se dokázali dohodnout; myslím, Ïe
nám to tehdy mnozí závidûli. Podstatné je
kaÏd˘ problém fie‰it serióznû a dbát na
spokojenost zákazníkÛ jako na prioritu
na‰í ãinnosti. Solidnost, spolehlivost – to
je asi recept na vytvofiení základu úspû‰-
ného podnikání. Mám radost, Ïe v tomto
duchu fiídí spoleãnost mé dûti a Ïe se sku-
teãnû jedná o úspû‰nou rodinnou firmu.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

druhé stranû byla patrná daleko vût‰í serioz-
nost v jednáních; kdyÏ jsem s obchodním
partnerem dohodl ústnû smlouvu v hodnotû
nûkolika milionÛ korun, tak platila okamÏi-
kem, kdy jsme si podali ruce, bylo na to
spolehnutí. Dodateãnû vypracovaná papíro-
vá verze byla uÏ jen pro formu. 

Postupnû jste ãinnost roz‰ifiovali...
Byla to celá fiada postupn˘ch krokÛ

a zmûn. SluÏby jsme zaãali poskytovat

Josef Vrba, zakladatel spoleãnosti. 

PÛvodní logo vytvofiené v roce 1992

Spoleãnost VRBA, s.r.o. Blansko 
slaví ãtvrt století své existence

Firma Vrba, s.r.o. byla zaloÏena v Blansku v roce 1992. Za 25 let své existence dokázala získat povûst spolehlivého partnera pro v‰echny, ktefií
potfiebují zajistit servis pfii správû nemovitostí, vytápûní, technickou i administrativní podporu a tfieba také pfiípravu a realizaci projektÛ revitaliza-
ce, ãi budování nov˘ch úsporn˘ch systémÛ vytápûní budov. Nejen to, díky kvalitû poskytovan˘ch sluÏeb, která se promítá do pozitivních referencí,
dokázala spoleãnost Vrba expandovat na Boskovicko, Ti‰novsko, do Brna a dal‰ích oblastí. Jedná se o typickou rodinnou firmu, kterou zaloÏil Josef
Vrba senior, pfiedal ji svému synovi a ve firmû jiÏ pracuje také jeho vnuk. Zakladatele, pana Josefa Vrby, jsem se zeptal:
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Bílkova 13, Boskovice, 
Tel.: 516 454 566
rodinná firma s 25letou tradicí

V pfiípadû zájmu rádi poskytneme více informací 
na tel. 605 248 300; 605 248 302, info@kindermann.cz

• Zednick˘ch prací 
• Obkladaãsk˘ch prací
• MontáÏe sádrokartonov˘ch konstrukcí
• MontáÏe krovÛ a stfiech
• Provádûní pomocn˘ch stavebních prací

Nabízí:
• Zauãení nevyuãen˘ch pracovníkÛ
• Celoroãní práci i v zimním období
• Odborná ‰kolení a profesní rÛst
• Individuální pfiístup a odmûÀování

Pfiijme spolupracovníky na provádûní: 


