
Dne 1. května 1951 v 11 hodin dopoledne zahájila československá redakce pravidelné vysílání znělkou, která zůstala stejná až do roku 1958.  

V říjnu 1951 následovalo zahájení řádného vysílání maďarské redakce, 3. května 1952 polské a následně bulharské a rumunské, krátce vysílala  

i albánská redakce. Československá redakce se vyznačovala jednou zvláštností – jako jediná spojovala vysílání pro lidi dvou jazyků a národnos-

tí, pro Čechy a Slováky. Přes různé tlaky, zejména ze strany slovenských exilových organizací, zůstalo toto spojení zachováno až do roku 1992  

(rozdělení Československa). První generace československé redakce neměla až na výjimky zkušenost s rozhlasem; hned v prvních letech našla  

v redakci RSE uplatnění řada osobností českého a slovenského politického a kulturního života, propojujících RSE s tradicemi československé  

demokracie (Peroutka, Tigrid, Hostovský, Němeček, Čep, Herben, Kvetko a další).

1 May 1951 – Start of regular RFE broadcasting by the Czechoslovak service
On 1 May 1951 at 11 a.m., the Czechoslovak service began its regular broadcasting with a signature tune that remained unchanged until 1958. 

In October 1951, the commencement of proper broadcasting by the Hungarian service followed, on 3 May 1952 the Polish service began, followed 

by the Bulgarian and Romanian; there was also briefly an Albanian service. The Czechoslovak service was unique in that it was the only one to com-

bine broadcasting for people of two languages and nationalities, the Czechs and Slovaks. Despite various pressures, especially from Slovak exile 

organisations, this combination remained until 1992 (the division of Czechoslovakia). With few exceptions, the first generation of the Czechoslovak 

service had no radio experience; in the early years, many Czech and Slovak personages from political and cultural life found opportunities in the 

RFE service, linking RFE with the traditions of Czechoslovak democracy (Peroutka, Tigrid, Hostovský, Němeček, Čep, Herben, Kvetko and others).

„Když začínala Svobodná Evropa, každý byl novinář, herec, hlasatel. Žádostí bylo ke třem tisícům, ale v Mnichově 

jsme jich mohli přijmout jen sto dvacet. Bylo to vážné, lidé seděli v lágrech a dostat je z lágru do Svobodné Evropy, 

s bytem, platem, trvalým zaměstnáním, které baví, to byla výhra v loterii. Takže lidé, kteří místo nedostali, kteří práci 

neuměli, začali udávat ty, co práci dostali, prostě ošklivé věci, které také tvoří část všech emigrací světa. (…) Ve Svo-

bodné Evropě, to je pravda, byla novinářská činnost jasně propagačního zaměření, v tom se komunisté nemýlili. Vysí-

lání bylo skutečně mocným nástrojem, ani ne v propagandě, ta byla ve vysílání chytře schována, někdy méně, někdy 

více, ale ve zpravodajství, které bylo pravdivé jako BBC, zkrátka ve zpravodajství se nelhalo.“

Pavel Tigrid

“When Radio Free Europe began, everyone was a journalist, actor or announcer. In Munich we could only take on 120 

people, but there were close to 3000 applications. It was serious. People were in camps, so getting them from a camp 

to RFE, with a home, pay, a permanent job they enjoyed – it was like winning the lottery. So people who did not get 

the job, who could not do the work, started to denounce those people who did, simply the ugly things that also make 

up part of all the emigration in the world. (...) At RFE, it’s true, it was journalism with a clear focus on propaganda – 

the Communists were right about this. Broadcasting was a truly powerful tool, not even for propaganda, which was 

cunningly hidden in the broadcast, sometimes less, sometimes more, but in the news that was truthful like the BBC; in 

short, the news didn’t lie.”

Pavel Tigrid

Publicista a spisovatel. Během 2. světové války působil jako redaktor československého 

vysílání BBC v Londýně. Po válce vydával týdeník Obzory a byl šéfredaktorem týdení-

ku Vývoj, v roce 1948 emigroval do Německa, posléze odjel do USA a v roce 1960 

se natrvalo usadil ve Francii. Od roku 1956 vydával kulturně-politický čtvrtletník Svě-

dectví. Patřil mezi zakladatele RSE, do roku 1952 byl programovým ředitelem RSE 

v Mnichově.

Pavel Tigrid (1917 Prague – 2003 Héricy, France)

Journalist and writer. During World War II, he was an editor of the Czechoslovak 

broadcasting by the BBC in London. After the war, he published the magazine Obzo-

ry (Horizons) and was the editor-in-chief of the weekly Vývoj (Development); in 1948 

he emigrated to Germany, then left for the U.S.A., before settling permanently in 

France in 1960. From 1956, he published the cultural-political quarterly Svědectví 

(Testimony). He was one of the founders of RFE and, until 1952, the RFE programme 

director in Munich. 
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 Založeno Rádio Osvobození

Pavel Tigrid 

(1917 Praha – 2003 Héricy, Francie)

5. září 1956 bylo Rádio Svoboda přejmenováno na Rádio Osvobození/Radio Liberty. Tato stanice byla zřízena Americkým výborem pro svobodu 

lidu SSSR, vysílala do celého Sovětského svazu, a to jak v ruštině, tak postupně v téměř dvaceti jazycích národů žijících v SSSR.

1 March 1953 – Foundation of Radio Liberty
On 5 September 1956, Radio Freedom was renamed Radio Liberty. The station was formed by the American Committee for the Liberation of the 

Peoples of Russia, broadcast to the whole Soviet Union, in Russian and subsequently in nearly twenty languages of the USSR.
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