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rytec a řezbář

JIŘÍ RÜCKER

Pečky
jiri.rucker@seznam.cz

Jiří Rücker je rytec a řezbář. V současnosti 
se věnuje zejména práci se dřevem - rytí 
perníkářských forem, vyřezávání loutek 
a betlémů. Je držitelem ocenění Mistr tradiční 
rukodělné výroby Středočeského kraje. Je 
členem Sdružení výtvarníků Karlova mostu.

K řemeslu mám vztah už od dětství díky své 
rodině - z matčiny strany z Příbramska to 
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v Berouně, Roztokách a Hradci Králové). 
Dělám přesné repliky, ale pracuji také 
na vlastních originálních motivech. Vzory 
hledám také na starých rytinách. S tradicí 
výroby perníkářských forem se snažím 
seznamovat veřejnost na různých akcích, 
v muzeích a skanzenech.

Máte nějakou dobrou radu pro budoucí 
řemeslníky?

Aby měla vaše práce úspěch, musí se o ní 
vědět. Vaše výrobky musí být řemeslně 
dokonale zvládnuté, musí mluvit samy za sebe.

Předáváte své znalosti dál, začínajícím 
kolegům, nebo studentům?

Svoje zkušenosti se snažím předávat mladým 
lidem, kteří přicházejí na praxi ze SOŠ 
uměleckořemeslné v Podkovářské, nebo 
ze SUPŠ v Turnově. Nejdřív je nechám 
nakreslit skicu, poznám tak, jestli mají talent. 
Technologie se dá naučit.

Když se chce někdo věnovat vyřezávání 
betlémů, má možnost setkat se s dalšími 
řezbáři na sympoziích v Třešti, v Příbrami 
a na Křivoklátě. Na mnoha základních školách 
fungují řezbářské kroužky.

Při exkurzi žáci uvidí práci řezbáře, seznámí 
se s nástroji a různými druhy dřeva.

byli řezbáři. Otcova rodina vlastnila Slévárnu 
umělecké litiny bratří Rückerových ve Dvoře 
Králové. Když jsem viděl poprvé asi v osmi 
letech, jak se vyřezává betlém, měl jsem jasno, 
že bych to chtěl dělat také. 

Vzhledem ke kádrovému posudku 
nepřicházelo v úvahu, abych studoval na 
umělecké škole. Nejblíž řezbářství bylo rytectví 
a tak jsem se učil 2 roky rytcem v Poděbradech. 
Začal jsem pracovat v podniku TONA Pečky, 
kde jsem ryl razidla, později jsem pracoval 
v Safi ně na prstenech a medailích. Učil jsem 
se různé techniky od rytí poštovních razítek, 
štočků, forem na mýdla, přes rytí zbraní, 
mědirytů a ocelorytů.
 
Po práci jsem ve vlastní dílně dál pracoval se 
dřevem - vyřezával betlémy, loutky a formy 
na perníky. Teď po úrazu ruky už s kovem 
nepracuji, takže se dřevu věnuji naplno. 
Soustřeďuji se na perníkářské formy. Inspiruji 
se formami ve sbírkách muzeí (zejména 


