
   
 

   
 

PETR BROD 
 

 

Životopis 

 

Petr Brod se narodil v Praze 25. listopadu 1951 do multikulturní rodiny. Prarodiče z tatínkovy 

strany a dědeček ze strany maminky byli židovského původu (i když dědeček v mládí 

konvertoval ke katolictví). V rodině maminky se mluvilo německy, v tatínkově česky a německy.  

Mnoho Petrových příbuzných přišlo o život v koncentračních táborech. Petr vyrůstal v česko-

německo-židovském prostředí a všechny tři směry na něj měly silný vliv. 

Petrův otec vystudoval práva, ale protože se po válce hlásil k židovství a odmítl vstoupit do 

komunistické strany, nemohl tuto práci vykonávat a pracoval jako dělník. Až později díky svému 

vzdělání a jazykovým znalostem směl provádět v Praze cizince.  

Petr Brod navštěvoval základní školu v Praze Karlíně a od roku 1967 pražské gymnázium Nad 

Štolou. Po příchodu spojeneckých vojsk v roce 1968 bylo jasné, že musí rodina pryč. Díky 

příbuzným v Bavorsku jim bylo roku 1969 umožněno vystěhovat se legálně, za účelem scelení 

rodiny.  Díky tomu nepřišli nenávratně o všechny vazby k Československu. A také si s sebou 

mohli vzít svou velkou knihovnu, na níž jim záleželo. Usadili se poblíž Mnichova. Petrovi se 

z Československa kvůli přátelům nechtělo, ale důvody rodičů chápal.  
Od roku 1969 pokračoval ve studiu na gymnáziu v Mnichově, kde za dva roky odmaturoval, a 

potom se mu povedlo získat stipendium ke studiu na vysoké škole London School of Economics 

and Political Science, kde strávil rok. Ve studiích pokračoval na Harvardově univerzitě. Už tehdy 

věděl, že se nechce živit bádáním a že chce být novinářem.  

V roce 1980 získal místo v Československém vysílání BBC v Londýně. Během následujících 

sedmi let tu vystřídal různá oddělení. Jeho kariéra byla rozmanitá a uplatnil češtinu, němčinu i 

angličtinu. Nejdříve pracoval v zahraničním vysílání, později se rozhodl věnovat tvůrčímu psaní 

a od roku 1987 začal působit ve Svobodné Evropě v Mnichově, protože chtěl být blíže své rodině 

a aktivně bojovat proti komunismu. Nejdříve připravoval pro amerického ředitele svodky o dění 

v sovětském bloku a roku 1989 přešel do Československé redakce, kde mohl psát více svobodně 

a otevřeněji.  

 

V prosinci 1989 dostal nabídku být prvním stálým zpravodajem Svobodné Evropy 

v Československu. Zde pracuje až do roku1993, kdy se společně se svou ženou Leou vrací do 

Německa a věnuje se žurnalistice v Süddeutsche Zeitung. Po narození dcery se v roce 1998 

stěhují zpět do Čech. Až do roku 2001 je tu pan Brod zpravodajem Süddeutsche Zeitung a potom 

do roku 2006 pracuje v české redakci BBC. V současnosti je nezávislým novinářem na volné 

noze a jeho hlavními tématy jsou dějiny Židů ve střední Evropě a dějiny česko-německých 

vztahů. 
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