
JAN POKORNÝ 
 
 
 
Jméno Jana Pokorného je v dnešní době spjato především s veřejnoprávním Českým rozhlasem, kde 
působí jako ředitel zpravodajství. Diváci jej mimo jiné také znají z pořadu České televize s názvem 
Souvislosti Jana Pokorného. 
 
Jan Pokorný se narodil 3. listopadu 1960 
v Praze. Je český novinář, publicista, 
televizní moderátor, rozhlasový redaktor a 
ředitel Zpravodajství Českého Rozhlasu.  
 
Po ukončení gymnázia vystudoval Fakultu 
žurnalistiky Univerzity Karlovy. V roce 
1984 začal pracovat jako redaktor 
zpravodajské směny v Československém 
rozhlase a od roku 1986 byl moderátorem 
pořadu Dobré jitro na stanici Praha. Po 
roce 1989 pracoval jako parlamentní 
zpravodaj ve Federálním shromáždění a 
uváděl ranní program stanice 
Československo. 
 
Roku 2002 získal Cenu Karla Havlíčka Borovského, což je nejvyšší ocenění za novinářskou                      
a publicistickou práci v České republice. Od března 2005 do ledna 2008 byl šéfredaktorem 
zpravodajství a ředitelem Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, ve kterém moderoval od roku 1994. Rok 
2010 strávil ve Francii jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Po návratu z Francie, od roku 
2011, působil jako moderátor pořadu Ranní Radiožurnál. O rok později se vrátil zpátky na pozici 
šéfredaktora Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. 
 
V květnu 2013 se Pokornému podařil společně s moderátorkou Radiožurnálu Lucií Výbornou první 
český rekord v nepřetržité sérii rozhovorů. Mobilní studio Radiožurnálu bylo umístěno na Václavském 
náměstí v Praze a rozhovory trvaly 48 hodin a vystřídalo se zde celkem 90 osobností z českého 
politického, sportovního a kulturního života. Tento rekord se dvojici Jan Pokorný – Lucie Výborná 
podařil o rok později překonat. V červnu roku 2014 na stejném místě zvládli udělat rozhovory 
se stovkou hostů za 52 hodin. Do 24 hodin od tohoto rozhovoru vyšla kniha rozhovorů s názvem 100 
statečných. 
 
Pokorný se podruhé oženil a má tři syny: Jana Pokorného ml., Štěpána a Šimona. Jan Pokorný ml. 
pracuje pro Radiožurnál jako zvukař a Štěpán Pokorný působí také v Radiožurnálu, ale jako 
moderátor a redaktor. 

 


