
Současnost RSE/RS

RSE/RS je soukromá nezisková společnost financovaná americkou federální vládou jako cesionář organizace  Broadcasting Board of Governors (BBG), 

jejíchž 9 členů jmenovaných prezidentem zároveň působí ve správní radě RSE/RL. BBG dohlíží na veškeré zahraniční vysílání financované z prostřed-

ků vlády Spojených států. V současné době vysílá RSE do 21 zemí ve 28 jazycích (albánsky, arabsky, arménsky, avarsky, ázerbájdžánsky, baškirsky, 

bělorusky, bosensky, čečensky, čerkesky, krymsko-tatarsky, chorvatsky, gruzínsky, kazašsky, kyrgyzsky, makedonsky, černohorsky, persky, rumunsky, 

rusky, srbsky, tádžicky, tatarsky, turkmensky, ukrajinsky, uzbecky a v jazycích dari a paštu). Dle údajů z roku 2010 tuto stanici každý týden poslouchá 

18,4 milionu posluchačů a její rozpočet dosahuje 91 063 milionů dolarů. Kromě více než 500 zaměstnanců v Praze a Washingtonu má rádio na 240 

dalších novinářů ve dvaceti regionálních pobočkách a spolupracuje s více než 700 nezávislými dopisovateli. K nejvýznamnějším událostem poslední 

doby patří jistě zahájení vysílání do Pákistánu v lednu 2010 pod názvem Radio Mashaal. Vysílá se v jazyce paštu, a to do oblastí podél hranice s Af-

gánistánem. Afgánské vysílání RSE Radio Azadi je nejpopulárnější stanicí v zemi; každý týden ji poslouchá celkem 7,9 milionu posluchačů a rádio si 

tak drží padesátiprocentní podíl na trhu. Webové stránky perské redakce RSE Radio Farda pro Írán každý měsíc zaznamenávají pět milionů přístupů 

a jeho redakce také provozuje nejpopulárnější stránky Facebooku v Íránu. V listopadu 2010 navštívilo webové stránky Radia Farda s použitím soft-

waru proti filtrování dat více než 1,6 milionu Iráčanů.

RFE/RL today

RFE/RL is a private non-profit corporation, financed by the US federal government through the Broadcasting Board of Governors (BBG), whose 9 mem-

bers, nominated by the president, also serve on the board of RFE/RL.  BBG oversees all foreign broadcasting funded by the Government of the United 

States. Currently RFE broadcasts to 21 countries in 28 languages   (Albanian, Arabic, Armenian, Avar, Azerbaijani, Bashkir, Belarusian, Bosnian, Che-

chen, Circassian, Crimean Tatar, Croatian, Dari, Georgian, Kazakh, Kyrgyz, Macedonian, Montenegrin, Pashto, Persian, Romanian, Russian, Serbian, 

Tajik, Tatar, Turkmen, Ukrainian and Uzbek). According to data from 2010, 18.4 million listeners listen to the station every week, and the station’s budget 

amounts to 91,063 million dollars. Along with over 500 employees in Prague and Washington, the radio has about 240 more journalists in twenty regi-

onal offices and collaborates with over 700 independent correspondents. The most important events recently include the start of broadcasting to Pakistan 

in January 2010 under the name Radio Mashaal. It broadcasts in Pashto, to the region along the border with Afghanistan. The Afghan broadcasting of 

RFE Radio Azadi is the most popular station in the country; every week, a total of 7.9 million listeners tune in and the radio thus retains a fifty per cent 

market share. The website of the Persian service, RFE Radio Farda, for Iran, registers five million visitors each month and its service also operates the 

most popular Facebook page in Iran. In November 2010, over 1.6 million Iraqis visited the Radio Farda website by using anti-filtering software.
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