
POKORNÝ Miroslav 
  

(19. 9. 1921, Praha – 5. 9. 1993, Praha) 

Pocházel z rodiny magistrátního úředníka; absolvoval reálné gymnázium ve Vršovicích 

(maturita 1940) a jednoroční nástavbový kurs při obchodní akademii (1941), poté 

musel pracovat převážně v dělnických profesích, 1942-44 v rámci totálního nasazení 

v tehd. Breslau (dnes Wrocław). Koncem války uprchl a žil v ilegalitě, na jaře 1945 

spoluzakládal Místní NV v Kunraticích, kde se stal také předsedou místní organizace 

KSČ. Od r. 1947 působil v aparátu KV KSČ v Praze (mj. v jeho kádrovém oddělení), v l. 

1952-54 byl pak zástupcem vedoucího oddělení propagandy a agitace v redakci Rudého 

práva. Odtud v dubnu 1954 přešel na tzv. sovětský odbor MZV a v komunistické 

diplomacii  působil s krátkou přestávkou až do penzionování. V l. 1954-59 byl přidělen 

jako I. tajemník velvyslanectví v Moskvě, kde vedl tiskové oddělení, po návratu do 

Prahy přešel v říjnu 1959 do MO ÚV KSČ, kde stanul v čele tzv. sovětského referátu. K 

1. 8. 1961 se vrátil na MZV a již od října t. r. do června 1964 působil jako velvyslanec 

v Mongolsku. Po předčasném ukončení mise byl jmenován zástupcem vedoucího 

tiskového odboru MZV, kterým zůstal do května 1968; tehdy se však již dostával do 

konfliktů s reformně orientovanými kolegy a byl přesunut na 8. TO, kde se měl 

připravovat na výjezd do Mali. Po sovět. invazi se dal plně do služeb V. Biľaka, s nímž 

udržoval tajné styky, v ministerstvu spoluzakládal SČSP, tzv. Levou frontu aj. 

V prosinci 1969 byl vyslán jako nový velvyslanec do Sýrie, kde pak přes evidentní 

nedostatky (preferoval styky s KS namísto kontaktů s vládnoucí stranou BAAS) zůstal 

do konce r. 1976. Po návratu do Prahy byl zařazen do 8., blízkovýchodního odboru a 

současně „zvolen“ předsedou CZV SČSP. Kariéru završil jako nominální velvyslanec 

v ÚPI, kde pracoval od 1. 2. 1981 do penzionování k 31. 12. 1983. 

  

Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník 

československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 543 - 544 
 

 

POKORNÝ Miroslav | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz) 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/pokorny_miroslav.html

