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Profesor Helmut Renöckl byl v červenci roku 1990 osloven tehdejším generálním vikářem 

českobudějovické diecéze Mons. Václavem Dvořákem a tehdejším biskupem v Linci 

Maximiliánem Aichernem o sousedskou výpomoc při zakládání Teologické fakulty v 

Českých Budějovicích. Mons. Dvořák tehdy formuloval cíl nově zakládané fakulty takto: „jde 

o teologické vzdělávání nových lidí pro potřeby české církve a společnosti, po dlouhé době 

komunistického útlaku.“ V centru pozornosti měla být teologie pro laiky, pro potřeby výuky 

náboženství a pastorace. Profesor Helmut Renöckl tehdy onu výzvu přijal, a to i přes své 

nemalé vytížení ve vlastní zemi. Vyučoval v Linci etiku na Katolické teologické fakultě a 

etiku v přírodních vědách a technice na J. Keplerově univerzitě, a přitom byl vedoucím centra 

pro vzdělávání dospělých při lineckém biskupství. Po bližších konzultacích s Mons. 

Dvořákem a tehdejším sekretářem fakulty P. Ing. Zdeňkem Demelem byla upřesněna 

očekávání vůči jeho osobě.   

 

Po nutných přípravách v průběhu roku 1990/1991 byla na podzim roku 1991 na základě 

tehdejších fungujících fakult, jejíchž součástí byla i Teologická fakulta, založena Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích. Oficiální začátek fakulty je datován 18. září 1991. 

Prvních studentů v prezenční formě studia bylo 35. Větší část z nich tvořili studenti teologie 

pro laiky, dále pak salesiáni, petríni, řeholní sestry a jáhni (českobudějovická diecéze měla 

své seminaristy v semináři v Praze). Od zimního semestru 1991/1992 vyučoval profesor 

Helmut Renöckl 4 hod. týdně morální teologii. Překladatelskou činnost tehdy zajišťoval ing. 

Vladimír Feldmann, celou pozdější dobu pak Mgr. Marta Rynešová. 6. května 1993 byl 

Helmut Renöckl jmenován profesorem Jihočeské univerzity.     

 

První roky nově vzniklé Teologické fakulty nebyly jednoduché. Byly ale spojeny s nadějí na 

její další rozvoj. Přednášky měly, v konfrontaci s velmi rozdílnými představami a 

očekáváními, zprostředkovat solidní základy vědění a současně odpovídat na moderní a 

rychle se pluralizující kontext české společnosti. Jako učebnici prof. Renöckl tehdy zvolil 

překlad 2. dílu německého katechismu pro dospělé  „Život z víry,“ který zprostředkoval. 

Později ve spolupráci s dr. O. Mádrem zařídil ještě překlad učebnic Helmuta Webera 

„Všeobecná morální teologie“ a „Speciální morální teologie“ a ve spolupráci s dr. Šrajerem i 

překlad knihy Arno Anzenbachera „Křesťanská sociální etika.“  

 



Následně se intenzivně rozvíjela spolupráce Teologické fakulty s diecézemi a teologickými 

fakultami v Linci a Pasově. Byly organizovány kurzy němčiny v obou zmiňovaných městech  

a oboustranná setkávání a exkurze. Nabízela se rovněž finanční podpora ze strany diecézí 

Linec a Pasov, a také od „Aktion – Rakousko-česká vědecká spolupráce,“ Hornorakouské 

vlády, „Renovabis“ a dalších sponzorů, díky níž se realizovala EDV-výstava, jazykové kurzy, 

opravy budovy TF, výstavba knihovny, překlady, vydávání publikací a mnoho dalšího. 

Zvláštní poděkování patří biskupům a generálním vikářům diecézí Linec a Pasov, zemskému 

hejtmanovi Dr. Pühringerovi a z Pasova zvláště prof. Dr. Karlu Schlemerovi a panu Bonauer.      

   

Na podzim roku 1993 nastoupil na TF v Českých Budějovicích prof. Dr. František Kopecký, 

který převzal Katedru morální teologie. Záhy na to se stal jejím děkanem. Prof. Renöckl byl 

pověřen vedením Katedry pastorální teologie. Společně s dr. Křišťanem inicioval projekt na 

podporu laických teologů, jako pastorálních asistentů ve farní pastoraci. Tento projekt nenašel 

podporu u českých církevních představitelů. Přesto, že měl silnou podporu od diecézí Linec a 

Pasov, jeho výsledky byly malé nebo spíše žádné. V létě 1996 fakultu opustil prof. Kopecký. 

Vrátil se zpět do Benediktbeuern v Německu.   

 

Od 1. října 1996 byl prof. Renöckl jmenován vedoucím Katedry morální teologie, sociální 

etiky a etického vzdělávání (později: teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání 

/KET/). Ve jmenovacím dekretu bylo výslovně uvedeno pověření k bádání a výuce v oboru. 

Očekávala se také podpora nových vědeckých pracovníků a mezinárodní vědecké spolupráce. 

Na základě toho byly iniciovány a intenzivně připravovány smlouvy o spolupráci mezi TF JU 

a Katolickou teologickou fakultou v Linci a mezi Jihočeskou univerzitou a Univerzitou J. 

Keplera v Linci a univerzitou v Pasově a následně zainteresovanými stranami promulgovány.  

 

Prof. Renöckl také stál za přípravou a realizací mezinárodního sympozia „Církev a 

společnost“ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na kterém vystoupili se svými 

příspěvky významní hosté z České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska. Přítomno 

bylo cca 200 účastníků z 6 zemí. Výstupy z něho našly odezvu v českých i mezinárodních 

médiích. Církev a teologie neměly nadále setrvávat uzavřeny v ghettu, nýbrž se interaktivně 

prezentovat ve společnosti. Příspěvky se sympozia byly publikovány v knižní podobě, 

v českém a německém jazyce. 

 



Také toto úspěšné sympozium inspirovalo rektora prof. ing. Střelečka CSc. a prof. Renöckla 

k tomu, založit „Institut pro hospodářskou etiku a regionální rozvoj.“ Tato iniciativa byla 

schválena akademickým senátem Jihočeské univerzity (29.6. a 12.11. 1998). Institut podléhal 

přímo rektorovi, resp. akademickému senátu a jeho činnost byla zaměřena na všechny fakulty. 

Prof. Renöckl byl do čela institutu jmenován 1.12. 1998. Personálně i zázemím byl institut 

úzce svázán s Katedrou teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání na TF JU. Ze 

zhruba 85% byl institut financován Hornorakouskou vládou a s 15% Jihočeskou univerzitou, 

resp. podporován dalšími sponzory. Institut realizoval speciální aktivity a projekty 

s Biologickou, Zemědělskou a Zdravotně sociální fakultou, např. přednášky na téma 

„medicína a etika,“ „genové technologie a etika,“ „hospodářská etika,“ dále pak konference, 

exkurze, vzájemnou spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání, regionálního rozvoje apod. 

 

Vrcholem činnosti institutu byl mezinárodní kongres „Budoucnost regionu Jižní Čechy – 

střední Evropa. Podoba lidsky důstojného regionálního rozvoje“, který se uskutečnil 26-28. 4. 

2002 na Jihočeské univerzitě. Na kongresu vystoupili významní přednášející z EU, České 

republiky, Rakouska a Německa. Bylo zde okolo 270 účastníků z 10 zemí světa. Vytvořila se 

zde velmi dělná atmosféra, která našla odezvu v českých, rakouských a německých médiích. 

Příspěvky, které na kongresu zazněly byly opět publikovány v knižní podobě, v českém a 

německém jazyce. 

 

Rektor prof. Ing. Střeleček si během svého funkčního období práce institutu cenil, podporoval 

ji a využíval. Jeho nástupce rektor prof. Dr. Bůžek si práce institutu vážil méně. To byl také 

důvod, proč se jeho činnost dále nerozvíjela. Institut byl v roce 2008, v návaznosti na odchod 

prof. Renöckla z vedení katedry KET, zrušen.    

 

V rámci katedry (KET) byly, vedle přednášek ze všeobecné a speciální teologické etiky, 

nabízeny i přednášky a semináře k aktuálním tématům. Např. v roce 1997 „Křesťanský život 

v extrémních podmínkách“ za účasti „disidentů,“ dr. Oty Mádra a Dr. Marie-Rút Křížkové, 

jakož i Msgr. Josefa Kavale, kapitulního vikáře českobudějovické diecéze, kteří byli v době 

komunistického pronásledování církve v Československu perzekuování. Přednášky se 

zúčastnili, vedle lidí z jihočeského regionu, také studenti z Lince. Patří k tomu připočíst i 

speciální semináře a konference zaměřené na jednotlivé skupiny, např. na téma etika pro 

vojáky Čsl. armády v demokratickém právním státě, hospodářská etika pro podnikatele, 

lékařská etika pro lékaře, etika pro sociální pracovníky a pracovníky charity, přednášková 



činnost na konferencích v Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové, Plzni aj., další 

vzdělávání pro katechety, zástupce kulturní sféry, seniory, politiky atd.  To vše za přispění a 

spolupráce doc. Šrajera.  

 

Prof. Renöckl byl často žádán o publikace, a to nezřídka v kolizi s jeho pracovním vytížením 

na univerzitách v Linci a Českých Budějovicích, jakož i s pozicí vedoucího „Sdružení 

sociálních etiků pro střední Evropu“. V současnosti čítá seznam jeho publikací okolo 190 

titulů. 

 

Zvláštní starost měl prof. Renöckl při práci na katedře a v institutu o odborné vzdělání nové 

generace: Zpočátku mu při přednáškové činnosti pomáhali ThLic. Karel Plavec a ing. Cyril 

Martinek, později jeho asistent Dr. Jindřich Šrajer. Dařilo se mu od začátku nacházet schopné 

mladé kolegy a kolegyně na místa asistentů: Mgr. Filipa Černého, Mgr. Janu Malíkovou, 

(Österreicherovou), Mgr. (nyní již dr.) Martina Bílka a Mgr. Marii Vaňkovou (nyní 

Bílkovou). U všech spolupracovníků podporoval prof. Renöckl podle možností jejich další 

vědecké vzdělání v Českých Budějovicích a v zahraničí. Podpořil u svého nástupce P. 

Jindřicha Šrajera  jeho doktorské studium u prof. morální teologie Dr. Alfonse Riedla v Linci, 

a také jeho zapojení do mezinárodních odborných vědeckých grémii. Jako oponent a člen 

habilitačních komisí podpořil kolegu dr. Jiřího Skoblíka a dr. Ludmilu Muchovou.   

 

V únoru 2008 dosáhl prof. Renöckl 65 let, a tím i věk pro odchod do důchodu. Jeho práce na 

rozjezdu Teologické fakulty v Českých Budějovicích (pomoc k svépomoci) tím dosáhla svého 

vrcholu. Habilitací dr. Šrajera činnost prof. Renöckla na TF skončila. Prof. Renöckl se 

k 30.6.2008 zřekl pozice vedoucího katedry a doporučil vedení fakulty na své místo právě 

doc. Šrajera. Záhy na to byl osloven vedením ekonomické fakulty k částečné spolupráci při 

garanci předmětu „Hospodářská etika.“ 

 

Své působení na TF JU shrnuje prof. Renöckl následovně: „Motivován mimořádnou výzvou 

dějin a význačnými osobnostmi na české straně, kterými byli dr. Oto Mádr, generální vikář 

Václav Dvořák a další významní lidé, kolegové a kolegyně na Teologické fakultě a jiných 

fakultách, studenti a studentky, jsem vynaložil mnoho energie, času i sil pro splnění úkolů, 

které jsem  v České republice považoval za své. Mnohé se začalo, mnohé se nestihlo a zůstalo 

nedoděláno.“ 

 



„Třebaže jsou mnozí deprimování neutěšeným stavem církve a společnosti a v důsledku toho 

se šíří „blbá nálada“ (Václav Havel), rád bych připomenul,“ říká dále prof. Renöckl, 

„současný fascinující úkol, který zde před námi leží: tím je mimořádná historická příležitost 

budovat novou lidsky důstojnou podobu Evropy. Z duchovního hlediska jde o ‚kairos‘. 

Vzhledem k dominující dynamice ‚globalizace‘ je tato příležitost pro Evropu limitovaná. Jde o 

to, učinit její, v často bolestných dějinách vyrůstající, ve značné míře křesťanstvím 

inspirovanou, osobní kulturu života a sociálně-ekonomickou realitu, určující a 

životaschopnou i pro budoucnost, aby se mohla stát účinnou součástí kulturních, politických a 

ekonomických mechanismu v Evropě i ve světě.“ 

 

„Evropa má zde své speciální úkoly,“ říká dále prof. Renöckl: „Jak se má Evropa udržet 

pohromadě, když lidé a národy v jejím středu, speciálně křesťané, nezohledňují náležitým 

způsobem své úkoly pro její sjednocení a novou orientaci?“ V mnoha publikacích prof. 

Renöckl formuloval tezi, že speciálně Česká republika je prubířským kamenem (laboratoří) 

budoucnosti evropské církve a kultury: právě proto, že se zde zvláštním způsobem v dějinách 

kumulovaly politické, kulturní a církevní problémy, bylo by zde možné ukázat, zda a jak jsme 

schopní s těmito zkušenostmi naložit do budoucna. 

 

„Není ještě rozhodnuto, jaký bude výsledek tohoto testu životaschopné budoucnosti,“ říká 

nakonec prof. Renöckl: „Ve svobodných a pluralistických poměrech utváří vědomí a 

angažovanost lidí kvality vedoucích osobností. Jde o to, zda se prosadí exponenti starého 

režimu nebo přesvědčení a vize Václava Dvořáka a těch, kteří stáli za ‚sametovou revolucí,‘ 

kteří jsou inspirátory evropského usmíření a sjednocení Evropy po katastrofách 20. století.“           

  

     


