Dr. Ing. František Lerche ze Skaštic – velký oblíbenec, milovník a znalec koní.
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Narozen 10. června 1907 ve Skašticích.
Zemřel 11. ledna 1986, je pochován v Kladrubech nad Labem.
Příjmení Lerche se ve Skašticích objevilo v
roce 1878, když se otec Dr. Františka Lercheho
přiženil z Hluku do Skaštic, č. 31 (dům mezi
obchodem a školou). Vzal si vdovu po Josefu
Teperovi a stal se vlastníkem uvedené
nemovitosti. Po jeho smrti v roce 1936, kdy už i
syn Dr. František Lerche bydlel mimo Skaštice,
se toto příjmení přestalo v obci vyskytovat.
Po celý svůj život byl nerozlučně spjat s
chovem koní, jezdeckým a dostihovým sportem.
Po absolvování gymnázia v Kroměříži
vystudoval vysokou školu a následně prošel
bohatou odbornou praxí v ústavech pro chov koní
– Tlumačov, Topolčianky, Kladruby nad Labem.
Svou kvalifikaci si rozšířil dalším studiem,
ukončeným získáním doktorátu.

Obrázek 1 - Rodný dům - foto ze současnosti (již po několika
rekonstrukcích)

V letech 1949 až 1961 byl ředitelem v Kladrubech a
pak do roku 1976 ředitelem našeho největšího hřebčína
anglického plnokrevníka v Napajedlech. S oblibou se
věnoval zušlechťování chovů, nakupoval špičkové koně z
různých zemí. Od roku 1976 do své smrti pobýval na
důchodu v Sadské.
Jeho obsáhlá publikační činnost představuje vydání
několika desítek odborných knih i učebnic a stovky
odborných článků.
Obrázek 2 - Fotokopie podpisu Františka Lercheho (v
osobním dopise z roku 1958 autorovi tohoto článku)

Velmi úzce spolupracoval s profesorem Dr. Ing. Václavem
Michalem, jehož přednášky na Vysoké škole zemědělské v Brně o
chovu koní mívaly vynikající úroveň.
Já, milovník zmiňovaného oboru se s potěšením, uznáním a
úctou v osobních vzpomínkách vracím jak
k Františku Lerchemu, tak k profesoru Michalovi.
Letos uplynulo již čtvrt století od úmrtí Františka Lercheho.
Na dosažené životní výsledky tohoto skaštického rodáka
můžeme být hrdí.

Obrázek 3 - hrob v Kladrubech nad
Labem

