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Franti‰ek Richter (1774-1860)
se narodil v Brnû a vyuãil se u zná-
mého brnûnského lékafie Arno‰ta
Rincoliniho ranhojiãem. V tomto
fiemesle pÛsobil vcelku úspû‰nû ja-
ko pomocn˘ chirurg ve vojenské
polní nemocnici ve Vídni. Za ãtyfii
roky se mu podafiilo vyvázat se
z vojenské sluÏby. V roce 1802 mu
lyceum v Olomouci po zkou‰ce
vydalo osvûdãení o jeho znalostech
z chirurgie a porodnictví. Postupnû
slouÏil jako chirurg v Námû‰ti nad
Oslavou, v Brnû a v Boskovicích.
V roce 1815 Ïádal o uvolnûné mís-
to mûstského chirurga v Brnû,
v soutûÏi s dal‰ími uchazeãi v‰ak
neuspûl.

Rozhodl se proto zanechat ran-
hojiãství a v Brnû otevfiel kreslífi-
skou ‰kolu. V té dobû se mnoho
mû‰Èansk˘ch dûtí uãilo kreslit
a malovat, Richterova ‰kola dobfie
prosperovala. Richter v‰ak nemûl
Ïádné hlub‰í malífiské vzdûlání. Byl
samoukem a v jeho díle se proto
projevují nûkteré nedostatky v po-
jetí i v provedení.  F. Richter vy-

cházel z klasicizmu, ale jeho tvorba
je v podstatû empirová a nese jiÏ
rysy nastupujícího romantizmu. 

Byl piln˘m malífiem, kter˘ pÛsobil
v˘hradnû na Moravû. Vytvofiil kolem
400 kolorovan˘ch nebo lavírova-
n˘ch kreseb, které se dají rozdûlit na
kresby z Brna a blízkého okolí, na
v˘hledy do krajiny rÛzn˘ch míst na
Moravû (Námû‰È nad Oslavou,
Znojmo, Louka u Znojma, Mikulov,
Pern‰t˘n, Rajhrad, Lomnice,
Slavkov, Karlova Studánka aj.). K této
ãásti patfií dále kresby z Moravského
krasu (Macocha, v t̆ok Punkvy, Pust̆
Ïleb), z Rájce, Boskovic, Blanska,
Adamova, Kfitin, Vranova, Letovic,
âerné Hory, Svaté Katefiiny. Tfietí ãást
Richterov˘ch obrazÛ námûtovû ãerpá
z moravské historie. Dílo Franti‰ka
Richtera nelze opominout v moravské
malífiské tvorbû.

Vût‰ina jeho kreseb je umístûna
v obrazárnû Moravského muzea
v Brnû.

Text: Jitka ·evãíková 
Foto: archiv Moravské galerie v Brnû

Nejprve ranhojiã, potom malífi 

Pohled na Zeln˘ rynk v Brnû, místo narození Franze Richtera.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •


