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Mgr. Petr Zemek, Th.D. / Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě 
– úvodní slovo při odhalení pamětní desky v Uh. Brodě, 30. 10. 2016, 11.15: 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

sešli jsme se zde u příležitosti odhalení pamětní desky dvou význačných Broďanů, 

Jana a Zdeňka Rennerových. Od narození dr. Jana Rennera brzy uplyne 150 let, v 

případě jeho syna Zdeňka si letos připomínáme 30 let od jeho úmrtí. Odhalení jejich 

pamětní desky v tuto dobu, kolem 28. října, je i značně symbolické. Oba byli 

skutečnými vlastenci, angažovali se ve veřejném životě našeho města, pokud jim to 

bylo umožněno politickými okolnosti dané doby. 

Dovolte mi tedy prosím kratší připomenutí jejich života a působení v Uherském 

Brodě. 

Dr. Jan Renner se narodil 22. listopadu 1866 jako nejmladší ze šesti sourozenců 

v dnešní Praze – Dejvicích, kde byl jeho otec správcem hospodářského statku 

Jenerálka. Jan po absolvování gymnázia studoval práva na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě v Praze, která ukončil patrně v roce 1891. Nastoupil do advokátní 

kanceláře v Novém Jičíně, avšak nedlouho poté se usadil v Uherském Brodě, kde 

pracoval u c. a k. notáře dr. Josefa Pfeffera v tomto domě, před kterým stojíme.  

Jan Renner se v roce 1894 oženil s notářovou dcerou Emílií. Narodil se jim syn Jan, 

budoucí advokát a starosta Prahy – Královských Vinohrad. Na jaře 1895 umírá notář 

Pfeffer a dr. Renner si v tomto domě otvírá svou vlastní advokátní kancelář. 

Manželství Jana Rennera s Emilií ale náhle končí tragicky, když jeho žena zemřela 

po porodu druhého dítěte na podzim roku 1896. 

Jan Renner se téměř ihned po příchodu do Uherského Brodu ponořil do vlastenecké 

činnosti. V roce 1895 se stává v pořadí druhým starostou Sokola v Uherském Brodě 

a svou funkci zastává až do příchodu světové války, kdy v roce 1914 na funkci 

rezignuje. I jeho přičiněním se tato organizace podílela na rozkvětu národní otázky ve 

městě i v přilehlém okolí. V roce 1898 bylo otevřeno Krajinské muzeum v Uherském 

Brodě, na jehož přípravách se podílel. O rok později stál Jan Renner také u ustavení 

Muzejní společnosti. 
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V roce 1899 se vdovec Renner žení podruhé, a to s Emerencií Poláchovou. Z tohoto 

manželství se narodil v roce 1901 syn Jaroslav, známý jako úspěšný stavitel, dcera 

Božena, provdaná za továrníka Křenka, syn Václav a syn Zdeněk, jdoucí 

v advokátských šlépějích svého otce. 

Díky svým oběma ženám - Emilii a Emerencii - které Janu Rennerovi zajistily klidné 

rodinné prostředí a postaraly se o chod domácnosti, se mohl Jan Renner bez starostí 

plně vrhnout do politického a kulturního života města Uherského Brodu. 

Silné přátelské pouto pojilo Jana Rennera s hrabětem Václavem Kounicem a jeho 

druhou ženou Josefinou. Dále byl Jan Renner členem bezpočtu spolků a organizací 

– např. léta byl předsedou představenstva Okresní záložny, byl zastoupen ve vedení 

Hasičské jednoty, a byl také činovníkem myslivecké honební společnosti. 

Jako člen Moravské strany lidově-pokrokové (moravští Mladočeši) se aktivně účastnil 

v období před první světovou válkou několika volebních bojů o uherskobrodskou 

radnici, stejně tak kandidoval do zemského sněmu Moravy. V letech 1914 – 1917 

plnil Jan Renner svou vojenskou službu v kroměřížské vojenské nemocnici.  

V říjnu 1918 byl postaven do čela Národního výboru Uherskobrodska, který 

vyhlašoval ustavení Československé republiky. V roce 1919 byl zvolen starostou 

Uherského Brodu za Československou stranu národně demokratickou. Mandát 

starosty Uherského Brodu obhájil v roce 1924, avšak po jeho skončení v roce 1928 

odešel natrvalo do ústraní a věnoval se již jen své advokátní praxi. 

Za 10 let působení Jana Rennera v čele se město pozvedlo z poválečné bídy 

nastoupilo k prvorepublikovému rozkvětu. Prováděla se výstavba rodinných domů, 

muzea, nádraží, vodojemu a byla provedena regulace řeky Olšavy. V roce 1927 byla 

dokončena stavba úředních budov okresního hejtmanství a v bývalé farské zahradě 

pod hradbami byla postavena nová budova okresní nemocenské pojišťovny.  

Dr. Jan Renner zemřel 10. února 1947 ve věku 80 let. 

Zdeněk, nejmladší syn dr. Jana Rennera, se narodil 29. prosince 1910. Zdeňkovo 

mládí bylo nerozlučně spjato s činností ve Skautu. Ve volných chvílích rád sportoval, 

oblíbil si zejména házenou a pak také tenis, který rekreačně provozoval do pozdního 

věku. Svá právnická studia na Karlově univerzitě dokončil Zdeněk Renner na počátku 

roku 1935, kdy získal titul doktora práv. Měl možnost pokračovat v dalším studiu 



3 
 

v Římě, ale této nabídky vzhledem ke zhoršující se politické situaci s hitlerovským 

Německem nevyužil a dal přednost službě v československé armádě jako důstojník.  

 

Vojenské působení Zdeňka Rennera začalo na Slovensku, později se vrátil na 

Moravu. 

Během druhé světové války pracoval v advokátní kanceláři svého otce. Neušel však 

zájmu nacistických okupačních orgánů a hrozilo mu nasazení na práci do Říše. Byl 

však včas varován a podařilo se mu ukrýt. 

Po skončení druhé světové války přejímá vedení advokátní kanceláře svého otce. 

V letech 1946 – 1948 je Zdeněk Renner zvolen předsedou Okresního národního 

výboru v Uherském Brodě za Československou stranu lidovou. Poválečné úkoly 

nebyly zanedbatelné, ve většině obcí probíhaly rekonstrukční práce a byla 

dokončována elektrifikace. Během svého působení v čele Okresního národního 

výběru přivítal dr. Renner mnohé významné návštěvy, zmiňme za všechny např. 

ministra zdravotnictví dr. Adolfa Procházku, místopředsedu Československé strany 

lidové. Na podzim roku 1947 Zdeněk Renner spoluřídil Sjezd lidových zemědělců 

Zlínského kraje, který se konal v našem městě. Při této příležitosti se sjelo na 5 000 

zemědělců, aby podpořili dodržování parlamentní demokracie a vyjádřili věrnost 

odkazu otců zakladatelů. 

Po komunistickém únorovém převratu v roce 1948 je ale Zdeněk Renner rychle 

odvolán ze své funkce, stejně jako většina lidovců a národních socialistů. Hrozí mu 

uvěznění, podobně jako jeho spolupracovníkům. Na možnou politickou kariéru 

v podobě poslance Národního shromáždění může zapomenout. Vývoj událostí jej 

přinutil řešit i existenční problémy. Nakonec mu bylo dovoleno skromně vykonávat 

svou advokátní praxi, musel ale zanechat veřejné činnosti, další jeho politické ambice 

byly vyloučeny. Navíc pro něj platila i v advokátní praxi určitá omezení, nemohl např. 

vystupovat jako obhájce v soudních procesech činů proti republice. 

V roce 1950 se Zdeněk Renner oženil s Evou Fričovou. Z tohoto manželství se 

narodily dcery Zdeňka a Barbora. Dr. Zdeňka Rennerová, provdaná Kundratová, 

navázala na rodinnou tradici a pokračovala v advokacii po vzoru svého otce a 
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dědečka. V právnické profesi dnes pokračuje i její dcera, vnučka Zdeňka Rennera - 

Eva. 

 

 

Jako advokát pracoval dr. Zdeněk Renner až do roku 1978, poté odešel do důchodu. 

Zemřel 3. července 1986.  

Jan i Zdeněk Rennerovi prožili se ctí turbulentní dobu konce monarchie v tragické 

první světové válce, budování demokratického a prosperujícího Československa a 

jeho nerovný boj s totalitními režimy nacismu a komunismu. Byli příkladem pevného 

charakteru a vykonali mnoho dobrého pro své město i vlast. Kéž tato pamětní deska 

Jana a Zdeňka Rennerových připomínající jejich život a ušlechtilou práci je 

povzbuzením i pro nás současníky při obraně demokratických i obecně lidských 

hodnot v naší vlasti. 

 

Děkuji všem za pozornost. 


