
vydáno v roce 2012

Zpráva o hospodaření

RADIA PROGLAS

Vysíláme bez reklam – přispět můžete na účet Nadačního fondu Radia Proglas:

4200043003/6800 – Děkujeme!
Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia Proglas 

nebo své rodné číslo. Darované příspěvky jsou odpočítatelné od daňového základu.

Radio Proglas s.r.o.
Barvičova 85, 602 00 Brno
tel.: 543 217 241, 511 118 833
fax: 543 217 245
GSM brána: +420 603 170 692
e-mail: radio@proglas.cz
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Poděkování

Cíl zprávy:

• popsat vývoj za uplynulých 16 let vysílání
• přiblížit provoz a organizaci
• podat zprávu o hospodaření
• poděkovat za podporu

Děkujeme všem malým i velkým dárcům a spolupracovníkům, kteří jakýmkoli 
způsobem pomohli k činnosti a nějakou formou – finančně, materiálně či jinak – 
podporovali vysílání Proglasu nebo Nadačního fondu Radia Proglas. Jsme velmi 
vděční všem příznivcům za důvěru a současně si dovolujeme požádat o spolupráci 
a podporu i v dalším období.

Počet pracovníků se zvýšil z původních dvanácti na padesát pevných úvazků a patnáct externích 
spolupracovníků. Postupně stoupala kvalita i četnost slovesných pořadů. Vyprofilovaly se re-
dakce: zpravodajská, náboženská, pro děti a mladé, redakce populární, duchovní a vážné hudby 
(počet zvukových nosičů populární i vážné hudby dosáhl přes pět tisíc). 

Mons. Martin Holík – jednatel
Pavel Mikšů – šéfredaktor
Marie Blažková – dramaturg
Helena Horáková – manažerka a předsedkyně správní rady  NF Radia Proglas
Pavlína Janošková – vedoucí ekonomka

Provoz a organizace

Vedení Proglasu

Za poslední tři roky se ustálily vyrovnané příjmy a výdaje ve výši kolem 30 mil. Kč. Příjmy jsou 
dary od posluchačů, výdaje bývají různorodé. Mezi největší výdaje patří stálé platby za vysílání, 
mzdové náklady a nájemné. Na webových stránkách v sekci „Příjmy a výdaje“ můžete vídat      
aktuální graf, kam se každý pracovní den doplňují údaje.

Příjmy a výdaje

LADÍME K VÁM, LADÍTE K NÁM

Za posledního půlroku si Proglas naladilo celkem týdně 
kolem 100 000 lidí (bývá to až 140 000). Přejeme vám klidný poslech!

dárci v roce 1995

dárci v roce 2001

dárci v roce 2011



Radio Proglas je nekomerční křesťanská rozhlasová stanice se sídlem v Brně. Název Proglas 
upomíná na staroslověnskou literární památku. Předzpěv zvaný Proglas složil svatý Konstan-
tin-Cyril jako úvod k překladu čtyř evangelií do staroslověnštiny, jejž v roce 863 přinesl se svým 
bratrem Metodějem na Velkou Moravu. Proglas je členem APSV a od podzimu 1999 je stálým 
členem Konference Evropských křesťanských rádií (CERC) při Radě Evropy.

Proglas je zaměřen na vysílání pro celou rodinu. Program sestává ze zpravodajství, kulturních 
a vzdělávacích pořadů, pořadů pro děti, mladé, dospělé i seniory. Dále nabízí kontaktní pořady, 
rozhovory a komentáře. Zprostředkovává i náboženské pořady, jako jsou modlitby a přenosy 
bohoslužeb. Výběr hudby je pestrý, od vážné a duchovní přes populární nebo alternativní až po 
folklorní a zábavnou.

Jedná se o rodinné rádio, které vede k úctě ke kulturnímu dědictví a podporuje vzdělávání a do-
brý životní styl. Napomáhá vytváření občanské společnosti, podporuje  vzájemnou snášenlivost 
rasovou, konfesní i kulturní, vede k úctě k životu, náboženské víře a dobrým mravům. Je nezávis-
lé na politických nebo ekonomických subjektech.

Proglas vysílá bez reklam. Peníze na provoz získává téměř výlučně z dobrovolných příspěvků 
– darů posluchačů prostřednictvím Nadačního fondu Radia Proglas. Tyto jsou doplňovány 
příležitostnými granty. Jedná se tak o vzájemnou výměnu: posluchači svými příspěvky podporují 
provoz rádia a Proglas za to připravuje 24hodinové vysílání.

Proglas vysílá a licenci vastní od roku 1995. Vznikl v Brně z iniciativy skupiny křesťanů v čele 
s katolickým knězem Mons. Martinem Holíkem a s podporou brněnského biskupa i dalších 
ordinářů českých a moravských diecézí. 

Začal vysílat 8. prosince 1995 ze Svatého Hostýna. V březnu 1996 zahájilo vysílání z Brna-
Hády a o rok později z Pradědu. Doprava signálu přes satelit se stala skutečností v létě 1998. 
Později RRTV přidělila Proglasu další frekvence: Ještěd, Příbram-Drahlín, Uherský Brod, 
Nové Hrady-Dobrá Voda, České Budějovice, Tábor, Písek, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou-
Rudolec, Znojmo-Hradiště, Třebíč a Valašské Klobouky-Královec. Celkem Proglas provozuje 
15 FM vysílačů.

Proglas můžete dále naladit: DVB-T přijímači, přes satelit, kabel i internet a nově DAB přijímači.

Proglas zprovoznil regionální studia v Praze – studio Kristán, v Olomouci – studio Radim, 
v Ostravě – studio Hedvika, v Hradci Králové – studio Vojtěch, v Litoměřicích – studio Ště-
pán, v Českých Budějovicích – studio Jan Neumann a navázalo kontakt se spolupracovníky po 
celé ČR. Silnou stránkou Proglasu je spoluvytváření vysílání pomocí desítek subjektů a stovek 
dobrovolných spolupracovníků, mladých i starých, prostých i vzdělaných. Dobrá zpětná vazba 
umožňuje reagovat na požadavky posluchačů. 

Původně osmnáctihodinové vysílání se přes jednadvacet a třiadvacet dostalo v červnu 2000 na 
konečných čtyřiadvacet hodin vysílání denně. 

Analogové vysílání zahájil Proglas v roce 1995, následovalo spuštění satelitního vysílá-
ní (DVB-S), internetového a skrze kabelové stanice po celé ČR. Kromě příjmu ze satelitu 
a přes internet, lze Proglas digitálně přijímat i pozemně. Digitální pozemní televizní vysílá-
ní DVB-T je jedna z technologií, která nahrazuje stávajícího analogové televizní vysílání. 
Hlavní změnou je, že v jednom televizním kanálu je možno digitálně přenášet 4-5 televiz-
ních a několik rozhlasových programů.

DVB-T (pozemní televizní vysílání)
Proglas se o nové technologie vysílání aktivně zajímalo a již od roku 2000 vysílalo v sys-
tému DVB-T pro Prahu a okolí. Tehdy se jednalo o experimentální vysílání, které se od 
června 2008 změnilo na vysílání řádné. Na konci července 2011 byly spuštěny poslední 
hlavní vysílače DVB-T multiplexu 3. Nyní je již celoplošné – bylo dosaženo 94% pokrytí 
naší republiky tímto signálem přenášejícím i Proglas.

DAB  (pozemní digitální rozhlasové vysílání)
Nástupcem klasického analogového vysílání na VKV je systém DAB. DAB, stejně jako 
DVB-T v případě televizního vysílání, přináší úsporu nákladů na vysílání oproti analogové-
mu. Na jednom kmitočtu je přenášeno několik programů (multiplex). Také lze přenášet zvuk 
ve vyšší kvalitě – bez šumu a rušení.
Proglas se v minulosti zúčastnil několika experimentálních DAB vysílání: na jaře 2008 
v Plzni, na podzim téhož roku v Praze a v létě 2010 v Příbrami. Od 1. dubna 2011 funguje 
řádné vysílání v Praze a Příbrami. Od podzimu 2011 také v Brně a na Ostravsku.

Úvodní slovo

Technický vývoj a digitalizace

Dary bývají poskytnuty na základě darovací smlouvy: na kulturní a vzdělávací účely, na zajištění 
provozu a rozvoje rádia v souladu se Statutem a účelem NF Radia Proglas. Přehledné zhodno-
cení charakterizující činnost NF přináší každý rok vydávaná výroční zpráva, která je zveřejněna 
na webu Proglasu. NF je od 10. prosince 2010 jedním z prvních členů Asociace veřejně pro-
spěšných organizací (AVPO) – asociace, která sdružuje a podporuje neziskové organizace. Mezi 
hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. 

Každý rok je prováděn audit účetní závěrky a vydána zpráva nezávislého auditora a revizora.

Vývoj Proglasu

Po skončení digitalizace televizního vysílání (pravděpodobně až po 30. červnu 2012) bude toto 
pásmo otevřeno pro vysílání DAB. Všechny stávající DAB přijímače automaticky příjem ve 
III. pásmu mají, proto bude přijímač sloužit, i když vysílání přejde do tohoto pásma.

Přechod na digitální rozhlasové vysílání je běh na dlouhou trať, ale je to zatím jediný způsob, jak 
levně (jak pro vysílatele, tak i posluchače) a kvalitně pokrýt signálem Proglasu celou republiku.

Způsob financování vysílání je od samého začátku neměnný (po prvotních darech z tuzemska i ze 
zahraničí) Proglas žije převážně pouze z darů svých posluchačů. Velká většina je  sdružená 
v Klubu přátel Radia Proglas – volné sdružení jednotlivců a rodin, kteří Proglas užívají, šíří jeho 
dobré jméno a podle možností jej finančně podporují. Nárůst počtu členů Klubu se dosud neza-
stavil. K 31. 12. 2011 jich registrujeme 22 300. Včetně rodinných příslušníků to je přes 64 tisíc 
osob. V roce 2011 se přihlásilo 850 nových členů. Průměrně 70 přihlášek do Klubu za měsíc. 
O ně se stará síť více než jeden tisíc dobrovolných pomocníků. Kromě toho s námi korespon-
duje a přispívá 17 000 dárců-nečlenů, evidujeme dále dalších 1500 adres posluchačů, kteří mají 
o rádio zájem.

Výhled

Hospodaření

Vývoj počtu dárců a výše darů od roku 1995 do roku 2011


