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Jaroslav Miklík, zakládající člen 
Okresní hospodářské komory Žďár 
nad Sázavou, převzal nedávno bron-
zovou Merkurovu medaili Hospo-
dářské komory České republiky 
(HKČR).

Stalo se tak 15. května, v předvečer 
jubilejního 30. sněmu v Ostravě, kdy 
Komora rozdala 39 Merkurových 
medailí a vyznamenávala význač-
né osobnosti, které se nesmazatelně 
zapsaly do historie HKČR, šíří její 
dobré jméno a zvyšují i prestiž pod-
nikání nebo řemesel v ČR i v zahra-
ničí.

Ceny byly tradičně rozděleny do 
třech kategorií. Zlaté Merkurovy 
medaile obdrželo z rukou prezidia 
celkem 13 osobností, stříbrné sošky 
si odneslo 18 oceněných a bronzo-
vým Merkurem bylo oceněno osm 
laureátů. 

Celkem čtyři Merkurovy medai-
le zamířily na Vysočinu, a prezident 
HK ČR Vladimír Dlouhý jimi ocenil 
podnikatelské aktivity lidí z Vysoči-
ny. 

Zlatou Merkurovu medaili udělil 
předsedovi představenstva Krajské 
HK Kraje Vysočina Richardu Hor-
kému z Třebíče a zakládajícímu čle-
nu Okresní HK v Havlíčkově Brodě 
Jiřímu Holešákovi, podnikatelům 
v oborech energie a odpady.

Stříbrnou Merkurovu medaili 
obdržel Igor Zahrádka z Havlíčko-
va Brodu, aktér interaktivního vzdě-
lávání žáků v technice a podnikání. 
Bronzovou Merkurovu medaili 
převzal Jaroslav Miklík ze Žďáru nad 
Sázavou. Byl oceněn nejen za dlou-
hodobou práci pro komoru, ale i za 
práci v oblasti energetiky. 

 (Pokračování na str. 13)

Letošní Merkurovy medaile jsou rozdány. Bronzovou obdržel Jaroslav Miklík 
ze Žďárska. Je vůbec prvním takto oceněným občanem na našem okrese.
 Foto: archiv Úřad HKČR

„Merkur“ zamířil poprvé na Žďársko

Čerstvý držitel bronzového Merkura Jaroslav Mik-
lík odpovídá na otázky ŽN. 

Co pro vás ocenění Merkurovou medailí zname-
ná?

V současné době (2018) jsem prvním občanem z 
okr. Žďár n. S., který toto ocenění za vznik a další čin-
nost v oblasti podnikání od Hospodářské komory 
ČR získal. Jsem na to hrdý, a budu v této činnosti pro 
HK pokračovat.

Stál jste u založení Okresní hospodářské komo-
ry. Který to byl rok, a co bylo v počátcích nejtěžší?

Bylo to v roce 1993, a pro začátek bylo hlavně nut-
no získat a přesvědčit podnikatele ze Žďárska o 
důležitosti členství v zakládané OHK ZR. Dále - při-
pravit pro své členy důstojné podmínky k podnikání.

Byl jste oceněn i za dlouhodobou práci v oblasti 
energetiky. Kam - nebo k čemu - se podle vás čes-
ká energetika ubírá?

Energetika – jak jsem zvyklý o ní mluvit – je hroz-
ba, ale také naděje pro budoucnost. V ČR nám chy-
bí kvalitní a dlouhodobá koncepce energetiky státu, 
nemáme kvalitní koncepci energetiky pro jednotlivé 
kraje, a zcela nám chybí funkční energetická koncep-
ce měst a regionů. 

Jsem profesionálním energetikem více než 50 let, 
a jsem velmi „pro“ nové postavení profese energetik 
v naší společnosti. Nejen u podnikatelů, ale u všech 
spotřebitelů všech druhů energie. -lko-

Miklík: Energetiků je naší společnosti potřeba


