
Rádio Svobodná Evropa (RSE) zahájilo své pravidelné vysílání 1. května 1951 z Mnichova a jako první se z éteru ozvala slova: „Volá hlas 

svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa.“ Přípravy na zahájení vysílání začaly už v roce 1949, kdy v USA vznikla 

Národní rada pro svobodnou Evropu. Při plánování vysílání hrála důležitou roli i československá exilová organizace Rada svobodného Česko-

slovenska a československé vysílání bylo považováno za první výrazný úspěch exilové politiky. První podobu československého vysílání Rádia 

Svobodná Evropa formovali v New Yorku Ferdinand Peroutka, Julius Firt, Miloslav Kohák, Michal Múdry-Šebík a Zdeněk Eliáš. V Mnichově 

se výraznou postavou stal Pavel Tigrid, v roce 1952 byl ale z redakce propuštěn. V prvním období vysílání se stanice zaměřila především na 

analýzu politické situace v Československu a na její kritiku. Důležitou roli ve vysílání hrály i informace o životě na Západě a také např. kato-

lické a evangelické mše. Programové schéma se začalo měnit v šedesátých letech, kdy se začalo vysílat v blocích, více se do něj zapojovaly 

programy pro mládež a důležité místo získala i soudobá západní hudba (Kompas) nebo Panorama zajímavostí. V prvních letech po zahájení 

vysílání byla důležitá i tzv. balonová akce, kdy byly do vzdušného prostoru pomocí igelitových balonů, napuštěných horkým vzduchem, posí-

lány letáky s informacemi namířenými proti komunistickému režimu. 

Výrazná změna v personálním obsazení redakce Rádia Svobodná Evropa přišla po srpnové okupaci v roce 1968. Tehdejší ředitel českoslo-

venské sekce Jaroslav Pecháček se snažil získat nové emigranty a ve vysílání se objevili např. Sláva Volný, Karel Kryl, Josef Jedlička, Karel 

Jezdinský, Olga Valeská a další. Dějiny RSE byly po celou dobu spjaty se zvýšeným úsilím tajných služeb komunistického bloku proniknout do 

jejich struktur. Asi nejznámější československou špionážní aférou je působení Pavla Minaříka, který po svém propuštění v roce 1976 vystoupil 

v Československé televizi jako agent StB. Československá redakce byla také vážně poškozena v roce 1981, kdy došlo k pumovému atentátu 

na RSE. I po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě vysílání do těchto postkomunistických zemí pokračovalo. V roce 1994 

se díky iniciativě Václava Havla rádio přestěhovalo do Prahy, na podzim roku 1995 se česká redakce připojila k Českému rozhlasu a vznikl 

tak Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa. V září 2002 Kongres USA rozhodl o zastavení financování českého vysílání RSE, které tedy 

30. září 2002 po jedenapadesáti letech skončilo. Jeho nástupcem se stal Český rozhlas 6, k němuž přešla i část zaměstnanců. Skončilo půl-

století historie jednoho příběhu svobody slova.

Radio Free Europe 1951–2002

Radio Free Europe (RFE) began its regular broadcasts from Munich on 1 May 1951, and the first words from the ether were: “This is the voice 

of free Czechoslovakia, Radio Free Europe.” Preparations to start broadcasting began back in 1949, when the U.S.A. set up the National Com-

mittee for a Free Europe. In planning the broadcasting, the Council of Free Czechoslovakia exile organisation also played an important role, 

and the Czechoslovak service was considered the first major success for exile politics. The first period of the Czechoslovak service for Radio Free 

Europe was formulated in New York by Ferdinand Peroutka, Julius Firt, Miloslav Kohák, Michal Múdry-Šebík and Zdeněk Eliáš. In Munich, Pavel 

Tigrid became a conspicuous figure, but was dismissed from the service in 1952. In the first broadcasting period, the station focused primarily 

on analysis of the political situation in Czechoslovakia and criticising this. Information about life in the West and, e.g. Catholic and Evangelical 

church services also played an important role in the broadcasting. In the 1960s, the programming schedule began to change, when broadcasting 

in blocks was begun. More programmes for young people were included, and contemporary Western music (Kompas) and Panorama zajíma-

vostí (Panorama of Interests) were important. In the first few years after broadcasting began, the “balloon” event was also important when, using 

plastic balloons filled with hot air, leaflets with information against the communist regime were launched into the air. 

A major change in the staffing of the Radio Free Europe service came after the August occupation in 1968. The director of the Czechoslovak se-

ction at that time, Jaroslav Pecháček, tried to attract new exiles, with Sláva Volný, Karel Kryl, Josef Jedlička, Karel Jezdinský, Olga Valeská and 

others appearing on the air. The history of RFE was always connected with increased efforts of the Communist Bloc secret services to infiltrate its 

structures. Probably the most famous Czechoslovak spy scandal involved Pavel Minařík, who, after being dismissed in 1976, appeared on Cze-

choslovak television as a secret police agent. The Czechoslovak service was then seriously damaged in 1981, when RFE was the object of a bomb 

attack. After the fall of the communist regimes in Central and Eastern Europe, broadcasting to these post-communist countries continued. In 1994, 

thanks to the initiative of Václav Havel, the radio moved to Prague. In the autumn of 1995, the Czech service merged with Czech Radio, giving 

rise to Czech Radio 6 / Radio Free Europe. In September 2002, the U.S. Congress decided to stop financing the Czech broadcasts of RFE, the-

refore terminating the service after 51 years, on 30 September 2002. Czech Radio 6 became its successor, with some of the staff moving there. 

Thus half a century of one story of freedom of speech came to an end.
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