
Rodina

MUDr. František Richter se narodil 27.11. 1970 v domě 
číslo 90. v Třešti jako prvorozený syn dělníka Baltaza-
ra Richtera a jeho manželky Karolíny Růžičkové dcery 
obuvníka. Manželé Richterovi měli ještě dceru Aloisii a 
syna Antonína. František Richter se krátce po studiu medi-
cíny v roce1899 oženil s o rok mladší Kateřinou Paarovou 
dcerou Karla Paara obuvníka v Třešti 428. V roce1900 
se jim narodil syn Václav, který studoval na Filozofické
fakultě v Praze , kde se po ukončení studia v roce1927 
stal asistentem na tamějším ústavu dějin umění, odkud 
přešel do Moravského uměleckoprůmyslového muzea v 
Brně kde se stal ředitelem. Později už jako profesor dějin 
umění se zřetelem k architektuře přednášel na univerzitě v 
Olomouci a na VŠT v Brně.Od roku 1955 až do své smr-
ti působil na katedře věd a umění, kde roku 1960 získal 
doktorát věd. Za jeho vědecký přínos české historii umění 
mu bylo uděleno několik cen, řádů a vyznamenání. Druhý 
syn Františka Richtera narozený roku 1908 dostal jméno 
po otci a stejně jako on se stal lékařem. Odešel za zaměst-
náním do Jeseníku, kde až do své smrti roku 1967 působil 
jako primář chirurgie tamější nemocnice.
Dcery Dr. Richtera staršího Anežka narozená 1902 a Ja-
roslava narozená1903 se staly učitelkami a celý svůj život 
zasvětily pedagogické činnosti. Třetí dcera Marie naroze-
na 1906 zemřela jako devatenáctiletá.
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Soukromý život

Skromný, nezištný lidumil, s minimálními osobními po-
žadavky. Neměl rád bezpráví, okázalost, faleš a plané 
řeči. Tak by se v krátkosti dala popsat osobnost tohoto 
významného rodáka, jehož celý život byl naplněn inten-
zivní prací. Dr. Richter byl dobrý hudebník, dochovali 
se například některé jeho koledy. Měl také výtvarné na-
dání, které uplatňoval sporadicky pouze v okruhu svých 
známých a rodiny nejčastěji formou blahopřání. Jeho 
koníčkem bylo rybaření, zahrada, rád chodil na houby. 
Zajímal ho život lidí, literatura a přírodní vědy. I když 
se MUDr. František Richter setkal také někdy s nepo-
chopením, dokázal vždy svou vytrvalostí a dávkou se-
bezapření vykonávat svoji lékařskou i veřejnou činnost s 
myšlenkou, že vše koná v zájmu blaha celé společnosti. 
Vše dělal s láskou k svému rodnému městu, kterému vě-
noval veškeré své znalosti a dovednosti. Zemřel 2. září 
1951 ve věku 81 let.

Lékařská práce

František Richter studoval na Lékařské fakultě Karlo-
vi university v Praze, kde 23. 7. 1898 promoval. A hned 
týž rok začal svoji lékařskou praxi v Třešti, kterou vy-
konával až do své smrti. Byl to doktor všeobecného lé-
kařství v pravém slova smyslu. Napravoval zlomeniny, 
trhal zuby, zajišťoval porody, léčil kožní nemoci a byl 
považován za vynikajícího diagnostika. Recepty si se-
stavoval sám a léky pacientům předepisoval na základě 
vlastních zkušeností a měnil jejich sestavy podle potřeby. 
Byl praktickým lékařem, panským lékařem, také lékařem 
velkostatku, pokladenským, železničním lékařem, poz-
ději městským. V letech 1910 až 1915 svými odbornými 
přednáškami a ukázkami z oboru převážně chirurgického 
přispíval na schůzích Jihlavsko-znojemské župy českých 
lékařů. Během 1. světové války byl povolán jako záložní 
lékař do vojenské záložní nemocnice v Třešti. Zajišťoval 
kurzy červeného kříže pro výcvik zdravotníků a pracoval 
v Okresní péči o mládež. Jeho odhodlání v boji za lidské 
životy se projevilo zejména při epidemii španělské chřip-
ky, nebo když založil Ligu proti tuberkulóze. Dr. Richter 
byl svým pacientům neustále k dispozici, skoro nečerpal 
dovolenou a málokdy měl volné neděle. Péče o člověka 
byla pro něj vždy na prvním místě.

Veřejná činnost

Dr. Richter znalý sociální problematiky ve městě dal 
roku 1911 popud k založení spolku Záchrana. Podle 
jeho návrhu vznikla organizace zajišťující chudým 
rodinám, že po ztrátě člena rodiny nezůstaly bez pro-
středků na zajištění důstojného pohřbu. Dr. Richter 
vedl tento spolek 37 let. Od roku 1902 do roku 1908 
byl starostou Sokola. Ve dvacátých letech založil na 
pomoc drobným živnostníkům Živnostenskou zálož-
nu, kterou po 18 let sám vedl a jejíž případné ztráty 
hradil ze svých prostředků. Po vzniku samostatné 
Československé republiky se zapojil do politického 
života. Při volbách do městského zastupitelstva v 
roce 1919 kandidoval za živnostenskou stranu sře-
dostavovskou a za koaliční spolupráce se sociálně 
demokratickou stranou byl zvolen 1. náměstkem sta-
rosty. V roce 1920 se stal starostou města a zůstal jím 
až do roku 1935. Za jeho působení byl v Třešti vybu-
dován vodovod, čímž vymizelo onemocnění tyfem. 
Zasadil se o vybudování elektrické sítě zásobovanou 
vlastní třešťskou městskou elektrárnou. Z bytů a ulic 
tak byli odstraněny petrolejové svítilny. Za jeho éry 
byly v třešti vybudovány chodníky. Díky svému sil-
nému sociálnímu cítěním byl vždy na straně obyčej-
ných občanů a vše dělal s myšlenkou na veřejné blaho 
našeho města.
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