
13Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 10       prosinec 2017606 931 795☎

Pane Vrbo, byl jste spolu s tátou u zalo-
Ïení firmy, jak vzpomínáte na její zaãátky?

V roce 1992 jsem ukonãil studia na fa-
kultû elektrotechniky VUT Brno a jako
novopeãen˘ inÏen˘r jsem zaãal pracovat
v podniku Mûstské technické sluÏby
Blansko, kter˘ táta fiídil. Chtûl po mnû, 
abych zaãal od píky (za to jsem mu dodnes
velmi vdûãn˘) a tak m˘m prvním pracov-
ním obleãením byly montérky, zku‰enosti
jsem získával pfii bûÏné údrÏbáfiské práci
v kotelnách. Získané znalosti nejen fieme-
sln˘ch dovedností, ale také pracovního
kolektivu, byly neocenitelné. 

ZuÏitkoval jsem je velmi brzy; na zaãát-
ku roku 1993 jsem v novû zaloÏené spoleã-
nosti VRBA, s.r.o. dostal za úkol vést 
skupinu údrÏby. Zaãínali jsme s 12 údrÏbá-
fii, dodnes s úsmûvem vzpomínám, jak jsem
se coby tfiiadvacetileté „ucho” snaÏil fiídit
o hodnû star‰í, zku‰ené mazáky. Postupnû
se nám dafiilo na‰i ãinnost roz‰ifiovat, pfii-
byly dal‰í montáÏní a stavební zakázky, 
zaãali jsme mimo jiné dûlat plynofikace 
rodinn˘ch domÛ a dal‰ích objektÛ, montá-
Ïe vodomûrÛ a mûfiiãÛ tepla, montáÏe 
vodoinstalací, elektroinstalací a pfiedev‰ím
budování zdrojÛ tepla a vytápûní. Záhy
jsme mûli zakázky i mimo okres, to byl
vlastnû základ vznikající stavební divize.

V roce 2002 jsme majetkovû vstoupili do

dûti, na mne a na moji sestru. Sestra nemûla
zájem se vrhnout do podnikání, takÏe jsem
pfiizval do t˘mÛ dlouholetého kolegu Ing.
Marka Vykoukala, se kter˘m jsme zaloÏili
znaãku CERGO a do nové firemní skupiny
transformovali jednotlivé divize blanenské
a ti‰novské firmy. To byl zaãátek éry nové
firemní skupiny, ve které CERGOMONT
s.r.o. zaji‰Èuje montáÏe tepeln˘ch technolo-
gií, spoleãnost VRBA správa nemovitostí
pokraãuje v tradiãní správû, dnes jiÏ s více
jak 4200 byty. CERGO ENERGY s.r.o.,
kterou vede mÛj syn Jakub, se zamûfiuje na
tolik v regionu chybûjící projekci vytápûní
a zdravotechniky. V neposlední fiadû spoleã-
nost TEPLO T pokraãuje v malé energetice,
v prodeji tepla a elektrické energie; prodává
cca 70 000 GJ roãnû.

Pro leto‰ní rok pfiedpokládáme, Ïe obrat
firemní skupiny pfiekroãí roãní objem 200
mil. Kã, coÏ je prakticky pûtinásobek od
roku 2013, kdy táta ode‰el do zaslouÏené-
ho dÛchodu.

Zamûfiení a specializace montáÏních
aktivit na vymezené technologie v ‰ir‰ím
regionu bylo správné rozhodnutí.

Nastaly nûjaké problémové situace, kte-
ré jste museli fie‰it, nebo které pfietrvávají?

Osobnû mû dost mrzí, Ïe ub˘vá zájem
o technické profese na v‰ech úrovních; na

uãÀovsk˘ch ‰kolách, kde dfiíve bylo v jed-
nom roãníku více jak 20 uãÀÛ topenáfiÛ,
jsou dnes s bídou dva. CoÏ je pro tento 
obor, kter˘ je mezi zákazníky velmi Ïáda-
n˘, Ïalostnû málo a to je velmi závaÏn˘
problém, kter˘ stále fie‰íme. 

Jaké máte plány do dal‰ího období?
Zcela urãitû to nebude dal‰í násobné

zvy‰ování obratu. Cílem pro nejbliÏ‰í ob-
dobí je v rámci âeské republiky se je‰tû 
více specializovat na tepelné technologie
a energetické stavby. Urãitû i nadále chce-
me kaÏdodenní poctivou prací dokazovat
zákazníkÛm kvalitu a spolehlivost na‰ich
sluÏeb. Na‰e obchodní vztahy stavíme na
dlouhodobé osobní dÛvûfie a serióznosti, ta
nás koneckoncÛ provází jiÏ ãtvrt století. 

Dovolte mi podûkovat nejen na‰im zá-
kazníkÛm za pfiízeÀ a podporu, ale také
v‰em na‰im zamûstnancÛm – kolegÛm, za
jejich odvádûnou práci. Bez kvalitního a fé-
rového pracovního t˘mu nemÛÏe Ïádná 
firma dlouho existovat. 

Souãasnû mi dovolte v‰em ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ popfiát klidné a pohodové
Vánoce a mnoho zdraví a ‰tûstí nejen v na-
stávajícím roce 2018.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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ti‰novské spoleãnosti TEPLO T, ve které
jsem pÛsobil od prosince 2004 jako jedna-
tel. Prvním úkolem bylo tuto firmu konsoli-
dovat. Postupnû jsme i zde roz‰ifiovali na‰e
aktivity; divize energetiky kromû v˘roby
tepla zaãala prodávat i elektrickou energii
z novû instalovan˘ch kogeneraãních jedno-
tek, u správy nemovitostí jsme prakticky
zdvojnásobili poãet spravovan˘ch bytÛ.
Divizi staveb jsme kompletnû zrekonstruo-
vali; z pÛvodní údrÏby s obratem 10 mil. aÏ
na roãní obrat 80 mil. Kã. 

V roce 2013 se táta rozhodl ukonãit svou
ãinnost a pfievedl firmu VRBA s.r.o. na své

Ing. Josef Vrba

Spoleãnost VRBA Blansko
- 25 let budování rodinné firmy

Spoleãnost VRBA byla zaloÏena v Blansku v roce 1992. V minulém vydání ListÛ regionÛ vzpomínal zakladatel firmy, pan Josef Vrba, na zaãátky
podnikání, na postupné roz‰ifiování sluÏeb a pfiedev‰ím na úsilí získat a zachovat dobré jméno firmy. V roce 2013 pfievedl spoleãnost na své dûti
a odstoupil z jejího vedení. V souãasné dobû vede spoleãnost syn, Ing. Josef Vrba, kterého jsem se zeptal:
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