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Ing. Jiří Molák

Jiří Molák pochází z obce Královopolské Vážany na Vyškovsku. Po absolvování Střední 
průmyslové školy dopravní ve Valticích nastoupil na Vysokou školu dopravní v Žilině, 
obor elektrická trakce a energetika v dopravě, kterou dokončil v roce 1969.  

Po ukončení studií nastoupil ve stejném roce do Státního ústavu dopravního 
projektování Praha, závodu Brno na pozici projektanta trakčního vedení. Brzy se stal 
hlavním inženýrem významných projektů. V polistopadových dobách byl důležitou 
hybnou silou při založení firmy SUDOP BRNO. Od založení tohoto podnikatelského 
subjektu v oblasti projektování železničních staveb je také jedním z jednatelů a 
zástupcem ředitele. V letech 2011 až 2017 byl ředitelem společnosti.
Závěrem je třeba zmínit, že díky panu Ing. Molákovi byly realizovány důležité 
elektrizační stavby v celém tehdejším Československu, například Prešov – Plaveč, Brno 
– Česká Třebová, Brno – Nezamyslice, Ostrava – Opava, Letohrad – Lichkov. Rovněž se 
velkou měrou podílel na tvorbě sestav trakčního vedení.



Ing. Jiří Pokorný

Ing. Jiří Pokorný je dlouholetý obchodní náměstek, následně generální ředitel a 
předseda představenstva společnosti METROPROJEKT Praha a.s.

Po absolvování vysoké školy nastoupil do společnosti Stavby silnic a železnic, kde 
působil ve funkci stavbyvedoucího. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patřila výstavba 
železničního tunelu pod Bílou skálou v Praze.

Od roku 1980 pracoval ve společnosti METROPROJEKT Praha, nejprve jako hlavní 
inženýr projektu trasy metra II.B (Florenc – Českomoravská) a následně od roku 1990 v 
manažerských pozicích od obchodního náměstka až po generálního ředitele (1997–
2009). 

Do zaslouženého důchodu odešel z pozice asistenta generálního ředitele společnosti 
letos v srpnu.



Ing. Josef Schrötter

Vyučil se elektromechanikem sdělovacích a zabezpečovacích zařízení pro ČSD. Zde 
prošel řadou funkcí od návěstní dozorce až po vrchního návěstního mistra. Vystudoval 
Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové. Pokračoval studiem na Vysoké 
škole dopravní v Žilině nebo na Bankovním institutu.

V roce 1986 přišel na Federální ministerstvo na odbor Sdělovací a zabezpečovací 
techniky, kde pracoval v oblasti vývoje a zavádění nové techniky. Inicioval i založení 
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky ve Vidnavě.

Po vzniku ústředního železničního orgánu přešel na odbor 14 ředitelství ČSD. Již pod 
hlavičkou Českých drah pracoval například na zkouškách a vývoji čelisťového závěru 
výměn a samovratného přestavníku. Jeho drážní kariéra pokračovala funkcí ředitele 
odboru financování ČD. Zde například úspěšně zajistil úvěr na pořízení vlaků řady 680 
Pendolino nebo finance na vybudování prvního úseku GSM-R. 
V roce 2004 odešel do společnosti AŽD Praha na pozici obchodního manažera. Později 
zde vedl marketing a stal se náměstkem obchodního ředitele pro mobilní systémy. 
Podílel se například na přípravě a výstavbě pilotního úseku ETCS Poříčany – Kolín. 
Spoluzakládal magazín Nová železniční technika, do kterého dodnes přispívá. Je 
autorem celkem 14 knih, z nichž osm knih je věnováno železnici. 



PhDr. Jan Stráský

V roce 1958 absolvoval obchodní akademii v Plzni, poté studoval v letech 1963–1970 
filosofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě UK. 
Od května 1991 do července 1992 byl místopředsedou vlády ČR a zároveň předsedou 
Hospodářské rady vlády ČR. V roce 1992 zastával funkci posledního předsedy vlády 
Československa.
Podílel se na státoprávních vyjednáváních se slovenskou stranou a stal se předsedou 
poslední československé vlády, který byl zároveň pověřený řízením federálního 
ministerstva zahraničního obchodu. Od 20. července do konce roku 1992 vykonával i 
pravomoci prezidenta republiky. 
V lednu 1993 byl jmenován ministrem dopravy vznikající České republiky a v říjnu 1995 
ministrem zdravotnictví. 
Ve funkci ministra dopravy se zasloužil o přípravu a zajištění financování modernizace 
tranzitních železničních koridorů. Za jeho působení ČD zahájily přípravu a realizaci 
modernizace I. a II. koridoru.

V letech 2011 a 2012 byl ředitelem správy Národního parku Šumava.  
Dlouholetý člen předsednictva Klubu českých turistů a později i jeho předseda zemřel 
6. listopadu 2019.



PhDr. Jan Stráský

24. prosince 1940 – 6. listopadu 2019



Ing. Jindřich Topol

V celém svém profesním životě působil v oblasti železničního stavebnictví.
Po ukončení studia na Střední průmyslové škole dopravní v Praze pokračuje ve studiu 
na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, které absolvoval v roce 1981.

Po ukončení studií nastupuje jako inženýr železniční dopravy a posléze provozní 
náměstek Traťové distance Chomutov, v roce 1987 na stejnou pozici u Traťové distance 
Praha-východ a od roku 1992 působí jako vedoucí obchodního oddělení společnosti 
GJW Praha. V roce 1996 se stává ředitelem divize a posléze generálním ředitelem 
společnosti Železniční stavitelství Praha, již pod hlavičkou SKANSKA vykonává 
vrcholové řídicí funkce a v roce 2017 svou aktivní činnost končí.
K významným a oceňovaným stavbám, které společnost Skanska v té době realizovala, 
patří zejména: Průjezd železničním uzlem Choceň, Nové spojení, Průjezd uzlem Plzeň 
nebo Optimalizace trati Beroun – Zbiroh – Rokycany.
Ing. Topol aktivně podporuje propojení průmyslové oblasti s oblastí výzkumu, vývoje a 
inovací a spolupráci se školami. Sám byl členem mnoha vědeckých rad vysokých škol a 
zároveň členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Je zakládajícím členem Technologické platformy Interoperabilita železniční 
infrastruktury, kde zastával v letech 2008–2016 funkci místopředsedy správní rady.
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