
Mgr. Romuald Štěpán Rob – životopis 
 

• narodil se 15. června 1974 

• pochází z Prahy, z napůl věřící rodiny 

• studoval na výběrové základní škole se zaměřením na matematiku a přírodní vědy 

• následně také studoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické se zaměřením na 

programování a počítačovou automatizaci 

• v 16 letech se zamiloval do Boha a stal se silným věřícím 

• od roku 1992 do roku 1998 se věnoval studiu teologie a filosofie na CMTF UP Olomouc 

• v roce 1994, 1995 a 1996 dojíždí na kurzy angličtiny do Dublinu v Irsku 

• v roce 1999 vstupuje do dominikánského řádu a stává se římskokatolickým knězem až do 

roku 2013 

• v průběhu let 1998 až 2012 vystřídá 4 biskupství, a to v Brně, Plzni, Olomouci a Praze 

• od roku 2000 do roku 2003 také krátce vyučuje filosofii a etiku na VOŠ Caritas v Olomouci 

• v letech 2006 až 2009 byl jmenován krizovým vedením pražského kláštera dominikánů a 

farnosti a nastartoval revitalizaci (obnovení) a rekonstrukci celého objektu, i restauraci 

kostela včetně vnitřního vybavení, vitráží a fresek 

• v roce 2010 až 2011 zrealizoval výstavu Domini canes, která pojednávala o objektu Kláštera 

dominikánů v Praze 

• od roku 1999 spolupracuje na diskuzních pořadech a pořadech s teologickým obsahem, 

mimo jiné dělal i několik vstupů pro Český rozhlas Plzeň a Olomouc, Proglas, Radiožurnál 

v Praze a Leonardo 

• od roku 2006 je též externím spolupracovníkem České televize jako režisér, účastnil se 

mnoha publicistických vystoupení (například v cyklu Světci a svědci, Cesty víry, Znamení a 

rituály a Sváteční slovo), je autorem námětu a scénáře pro Společný výslech (poslední 

interview Václava Havla pro Českou televizi v rozhovoru s kardinálem Dominikem Dukou) 

a také scénáře pro rozhovor Jiřího Stránského a Dominika Duky, mimo jiné je taktéž 

poradce režiséra Jiřího Stracha například pro film Santiniho jazyk 

• od roku 2008 duchovně doprovázel prezidentský pár Václava a Dagmar Havlových 

• je taktéž iniciátorem projektu Katechismus katolické církve na mp3 ve spolupráci s 

redaktorkou Mgr. Kateřinou Rózsovou-Horálkovou, spolu s dalšími třemi teology vytvořili 

celkem 79 pořadů (dohromady 26 hodin a 51 minut) 

• v roce 2009 pro TV Noe vytvořil Dokument o Jiřím Strachovi z cyklu Léta letí k andělům 

• v roce 2011 v cyklu Víkend na TV Nova zpovídal redaktorku Šárku Kořínkovou 

• v současné době je administrátorem římskokatolických farností v Karlových Varech a 

Chodově a mimo jiné je i diecézním ředitelem plzeňského biskupství 

• v roce 2019 se zúčastnil projektu Paměť národa a natočil rozhovor se studenty Gymnázia 

Sokolov 


