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Pane Vrbo, mÛÏete se prosím pfiedstavit?
Letos mi bude 26 let, absolvoval jsem

stavební fakultu âVUT v Praze. Bûhem
studií jsem rok studoval také v Edinburghu
na Heriot-Watt University. Nyní jiÏ dru-
h˘m rokem pracuji v na‰í spoleãnosti na
pozici projektového manaÏera.

Ve va‰í rodinné firmû jste dostal na
starost spoleãnost CERGO ENERGY.
V ãem spoãívá nabídka této ãásti skupiny
CERGO?

Zab˘váme se projekãní ãinností 
energetick˘ch staveb; tvofiíme projekty
energetick˘ch zdrojÛ, mal˘ch i vût‰ích
kotelen, soustav vytápûní a zdravotech-
niky. Pfiipravujeme projekty pro aktivi-
ty v rámci firemní skupiny CERGO,
dále realizaãní projekty pro na‰i sester-
skou montáÏní firmu CERGOMONT
a v neposlední fiadû na‰im zákazníkÛm
z fiad majitelÛ rodinn˘ch domÛ, byto-
v˘ch domÛ a objektÛ obãanské vybave-
nosti. Na‰imi zákazníky jsou zejména
mûsta a obce, bytová druÏstva, spole-
ãenství vlastníkÛ jednotek, majitelé
men‰ích a stfiedních podnikÛ a develo-
pefii bytov˘ch domÛ a obchodních 

a v˘stavby energetick˘ch zdrojÛ, roz-
vodÛ vytápûní a zdravotechniky.

Baví Vás tato práce?
Ano a ãím dál tím více. Je to zajímav˘

obor, ve kterém se ãlovûk uãí neustále no-
vé vûci. Navíc oproti klasické stavafiinû se
tato profese velmi dynamicky rozvíjí a to
zejména díky nov˘m technologiím. Jsme
mlad˘ t˘m, kter˘ více láká tyto nové tech-
nologie aplikovat do praxe k maximální
spokojenosti nároãného zákazníka.

Díky nov˘m technologiím v oblasti
energetick˘ch zdrojÛ fie‰í mnozí maji-
telé bytov˘ch domÛ otázku, jak zajistit
vytápûní sv˘ch objektÛ v budoucnosti.
Poskytujete poradenskou ãinnost v této
oblasti?

Ano, pro investory zpracováváme studie
proveditelnosti, ve kter˘ch porovnáme v˘-
hody moÏn˘ch zdrojÛ tepla a zpÛsobÛ 
ohfievu vody u konkrétních staveb. VÏdy je
tfieba vzít v potaz nejen poãáteãní investiã-
ní náklady, ale také návratnost celkové in-
vestice v návaznosti na provozní náklady.
Napfiíklad rozhodnû ne vÏdy je odpojení od
stávající sítû centrálního zásobování teplem

z dlouhodobého hlediska v˘hodné; pro
mûsta v na‰em regionu je spí‰e nev˘hodné.

Jaké jsou Va‰e koníãky?
UÏ od dûtství jsem se vûnoval rÛzn˘m

sportÛm, od maliãka jsem hrál hokej za
HC Blansko. Ov‰em mou nejvût‰í záli-
bou jsou hory, a to zejména horolezectví.
Od sv˘ch 18 let, kdy mne kamarád vytá-
hl poprvé na ferraty do Itálie, jsem horám
naprosto propadl. Následovaly první po-
kusy lezení na skalách, nejdfiíve na
Vysoãinû, pak v Moravském Krasu a ná-
slednû jsem se stal ãlenem horolezeckého
oddílu, díky kterému jsem se dostal do
velmi zajímav˘ch destinací. Lezli jsme
tfieba na Kavkaze, ve Skotsku, po ledopá-
dech v Maroku, v zimû 2015 jsme byli na
subpolárním Uralu a minul˘ rok jsme
podnikli expedici na Kamãatku. Jinak
kaÏdou zimu vyráÏíme do zimních Tater
a v létû zase do Alp.

Hory pro mne znamenají pfiedev‰ím
klid, odreagování se od nároãné práce
a nabytí psychické energie.  

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

objektÛ. Zpracováváme projektovou
dokumentaci profesí vytápûní a zdravo-
techniky i pro rodinné domy. Vidíme
v této oblasti zajímavou pfiíleÏitost
v na‰em regionu. Nabízíme také spolu-
práci stavebním projektantÛm, ktefií
mohou vyuÏít na‰í specializaci a dlou-
hodobé zku‰enosti firmy z provozu

Jakub Vrba   (foto ph) 

Spoleãnost CERGO ENERGY roz‰ifiuje nabídku
sluÏeb v rámci skupiny CERGO

Spoleãnost CERGO ENERGY s.r.o. je ãlenem skupiny CERGO (dfiíve VRBA), která na konci roku 2017 oslavila 25 let svého pÛsobení na trhu. Na
Blanensku a v ‰ir‰ím okolí zaji‰Èuje dodávky tepla, správu nemovitostí, instalaci a údrÏbu technick˘ch zafiízení budov a zdrojÛ tepla a páry. Nejen
v na‰em regionu, ale také v mnoha dal‰ích oblastech âR realizuje projekty v˘stavby tepeln˘ch zdrojÛ a energetick˘ch staveb. Je souãástí skupiny
CERGO, kterou tvofií VRBA správa nemovitostí s.r.o., CERGOMONT s.r.o. a TEPLO T s.r.o. Ti‰nov. Do vedení spoleãnosti CERGO ENERGY, která roz-
‰ifiuje nabídku skupiny o projekãní sluÏby, nastoupil vnuk zakladatele Jakub Vrba, kterého jsem poÏádal o rozhovor.
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