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Richard Horký získal
nejvyšší podnikatelské ocenění

Merkurova medaile byla zavedena 
v roce 2013 u příležitosti 20. výro-
čí založení HK ČR a stala se následně 
nástrojem oceňování osobností, pod-
nikatelů, institucí a organizací včetně 
měst a obcí, které přispěly k podpoře 
podnikání a činnosti HK ČR. Medailí 
jsou oceňováni také dlouhodobí komo-
roví pracovníci. Kromě zlaté varianty 
se udělují i stříbrná a bronzová. Medai-
le je pojmenována po římském bohu 
obchodu Merkurovi, který se stal sym-
bolem pro komorové hnutí po celém 
světě. Merkurovo jméno je odvozováno 
od latinského merx, tedy „zboží“, což 
se přeneslo i do dnešních jazyků (např. 
komerce nebo ang. merchant, fr. com-
merçant či marchand, šp. marchante 
= obchodník). Merkurův chrám v Římě 
vznikl v roce 495 př. n. l. během hos-
podářské krize a s ním byla založena i 
první obchodní komora na světě – Viri 
Mercuriales. Merkurův svátek se slavil 
při přepočtu na náš kalendář 15. květ-
na, tedy přesně v den, kdy HK ČR udě-
luje Merkurovy medaile.

Merkurova medaile udělená Richardu 
Horkému. 

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, Richard Horký a prezidentka Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR Marta Nováková, která je zároveň členkou představen-
stva HK ČR.  Zdroj: Úřad HK ČR

Richard Horký převzal zlatou Merkurovu medaili přímo od prezidenta Hospo-
dářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Zdroj: Úřad HK ČR

Třebíč / Ostrava – V České repub-
lice není prestižnější podnikatelská 
cena než zlatá Merkurova medai-
le. Tu uděluje Hospodářská komora 
ČR (HKČR), podle níž toto ocenění 
dokládá, že její držitel je význačnou 
osobností, která se nesmazatel-
ně zapsala do historie Hospodářské 
komory, pomáhá šířit její dobré jmé-
no a zvyšuje prestiž podnikání nebo 
řemesel v České republice i v zahra-
ničí. Od 15. května 2018 jeden ze zla-
tých Merkurů patří i na Třebíčsko, a 
to díky Richardu Horkému, který ji 
v ostravském Clarion Congress Hote-
lu převzal z rukou prezidenta HK ČR 
Vladimíra Dlouhého.

Richard Horký splňuje požadavky na 
udělení ceny hned několikanásobně, 
protože je díky své firmě TTS nejen 
jedním z nejvýznamnějších podnika-
telů v Třebíči, ale zároveň je i předse-
dou představenstev Okresní hospodář-
ské komory Třebíč (OHK) a Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysoči-
na (KHK). I z toho důvodu Vladimír 
Dlouhý posléze Horkému prozradil, 
jak je osobně velice rád, že mu zlatého 
Merkura mohl předat.

„Pro mě je tato cena velkým uzná-
ním mých aktivit. Už přes dvacet pět 
let intenzivně podnikám, ale když se 
ohlédnu za tím, co vše se mi podařilo 
vybudovat, vždy mě to naplní novou 
energií. O to více mě těší, že stejně 
to vše vidí i kolegové z Hospodářské 
komory ČR včetně pana prezidenta 
Dlouhého,“ říká Richard Horký. „Mer-
kur byl bohem obchodu, Hospodář-
ská komora ČR má jeho křídla proto 
i ve znaku. Jsem moc rád, že při mně 
Merkur celou tu dobu stál a že se mi 
v obchodování a podnikání daří. A že 
mě to stále baví, zvláště když vidím, že 
to přináší i užitek a radost nejen mně, 
ale i mnoha lidem v regionu.“

Nejen energetika,
ale i domy

Horkého podnikatelské úspěchy 
odráží samotný příběh firmy TTS. Ta 
vznikla bez nadsázky v garáži na začát-
ku 90. let, kdy Richard Horký spo-
lu s Josefem Jelečkem začali budovat 
firmu Tedom a vyrábět kogenerační 
jednotky. U energetiky Horký zůstal, 
zaujaly ho však obnovitelné zdroje, a 
to zejména výroba tepla z biomasy. V 

Třebíči v rámci své firmy TTS postup-
ně přebudoval celou teplárenskou sou-
stavu, kdy odstavováním jednotlivých 
malých sídlištních plynových kotelen 
pomalu přecházel na soustavu zásobo-
vání teplem, o kterou se starají tři velké 
teplárny – Sever, Jih a Západ.

„Západ stojí v Borovině u areálu býva-
lé borovinské továrny. Tam topíme jen 
dřevní štěpkou, ostatní dvě, které najde-
me u výpadovek na Velké Meziříčí a 
Dukovany, jsou větší a spalují jak štěp-
ku, tak i slámu,“ říká Richard Horký. „V 
Třebíči topíme biomasou z 90 %, zby-
tek připadá na zmíněnou kogeneraci, 
což je společná výroba tepla a elektřiny. 
Díky tak velkému množství biomasy, 
které v Třebíči při vytápění zpracovává-
me, se Třebíč dostala na českou špičku 
ve využívání obnovitelných zdrojů. To 
samozřejmě prospívá nejen životnímu 
prostředí v Třebíči, ale i zdejší ekono-
mice.“

Štěpka i sláma totiž pocházejí od 
místních dodavatelů, takže díky tomu 
v regionu ročně zůstává asi 50 milionů 
korun. Prospívá to i peněženkám Tře-
bíčanů, kteří za teplo platí jednu z nej-
nižších cen v republice.

Aktivity Richarda Horkého se ale 
netýkají pouze energetiky a už vůbec 
nezahrnují jen Třebíčsko. Úspěšně 
se rozvíjí jeho činnost v oblasti deve-
lopmentu, což nejlépe dokládá celá 
čtvrť rodinných domů, které postavil 
v třebíčské lokalitě Na Kopcích, nebo 

revitalizace bývalé obuvnické továrny 
v Borovině, kde je jedním z hlavních 
investorů. Od roku 2000, kdy se „fab-
rika“ začala měnit na rezidenční čtvrť, 
sem Horký investoval stovky milionů 
korun.

Slovensko a Čína
Podnikání Richarda Horkého už 

dávno překročilo hranice země, při-
čemž největší zahraniční akvizice při-
šla před třemi lety, kdy na Slovensku 
vstoupil do společnosti Národná ener-
getická, a. s.

„Ta je slovenskou jedničkou ve výro-
bě tepla z biomasy a v současné době 
dodává teplo do deseti měst. Mezi ně 
patří i Trebišov, kde jsme investovali 
zhruba čtvrt miliardy korun do kom-
pletní modernizace tamního tepelné-
ho hospodářství,“ vysvětluje. „Toho si 
všimla i Evropská komise, která ten-
to projekt loni ohodnotila nejvyšším 
energetickým evropským oceněním v 
oblasti ekologie.“

Hospodářská komora si všimla i 
Horkého expanze na Dálný východ, 
zejména do východočínské provincie 
Heilongjiang, která má zájem o kom-
pletní přechod na vytápění bioma-
sou, a také ocenila jeho společenskou 
odpovědnost a filantropistickou čin-
nost.

Podpora nemocnice
a boj za jádro

„Richard Horký se svým pracov-
ním nasazením podílí na rozvoji měs-
ta Třebíč, okresu Třebíč i celého kraje. 
Inicioval také projekt Třebíč – ostrov 
života, který z třebíčské nemocnice 
vytvořil de facto krizovou nemocnici 
pro celý Kraj Vysočina. Významná je 
jeho spolupráce s místní samosprávou, 
školami a se zdravotnictvím a dále také 
jeho velká angažovanost v zachová-
ní a obnově jaderné energetiky v Kra-
ji Vysočina,“ uvedla porota, která roz-
hodovala o udělování Merkurových 
medailí.

„Tohle je přirozená věc, je to nemoc-
nice pro všechny Třebíčany. Nejedná 
se jen o přístroje, na které jsme při-
spěli, ale hlavně o to, že nemocnice 
je díky projektu Třebíč – ostrov živo-
ta opravdu samostatným subjektem, 
který může být energeticky nezávis-
lý například v případě dlouhodobého 
výpadku elektřiny. Nikdo si to nepřeje 
a pevně věřím, že nikdy k této situaci 

nedojde, ale vždy je lepší být na takové 
nepříjemné události připraven. Jsem 
proto rád, že při projednávání podob-
ných projektů s nemocnicí, městem či 
krajem vždy najdeme společnou řeč,“ 
představuje tyto aktivity Horký.

Spolupráce se školstvím se odvíjí 
zejména v technické rovině. Richard 
Horký řadu let podporuje technické 
vzdělávání od těch nejmenších dětí až 
po středoškoláky, kteří pak mají dob-
rou průpravu k tomu, aby pracovali ve 
zdejších strojírenských firmách včetně 
jaderné elektrárny. Mimo to vybudo-
val i Ekotechnické centrum Alternátor, 
jehož expozice jsou zaměřeny zejména 
na energetiku.

„V poslední době obrovské množství 
energie i času věnuji prosazování 
výstavby pátého bloku jaderné elek-
trárny. Se svými kolegy z řad z Ener-
getického Třebíčska, podnikatelů i 
veřejné správy jsme si vědomi, že je 
to naprosto klíčová záležitost, kte-
rá ovlivní náš region na celá desetile-
tí. Raději si ani nepředstavuji, co by 
se stalo, kdyby výstavba pátého bloku 
neprošla a elektrárna by se po skonče-
ní životnosti stávajících bloků zavře-
la. S tím by se samozřejmě dostaly do 
problémů i firmy na ni navázané, které 
by přišly o klíčové zakázky. Třebíčsko i 
kraj by určitě zchudly, nezaměstnanost 
by narostla obrovskou měrou,“ zamýšlí 
se Horký.


