
ŽIVOTOPIS PANA JIŘÍHO RUPRICHA 
      

 Pan Jiří Ruprich se narodil dne 5. 8. 1940 v Rudě nad Moravou. Má dva mladší bratry - 

Miroslava a Rostislava. Byl nejstarší ze tří bratrů. Jeho matka pracovala v domácnosti a otec 

se vyučil strojním zámečníkem. Prakticky celý svůj život bydlí poblíž Rudy, či přímo v 

Rudě. 

 Jeho otec se narodil v Rudě nad Moravou a chodil do německé školy. Jeho matka, za 

svobodna Anna Reichlová, se narodila v Rudě. Válka zde tak intenzivně neprobíhala. V této 

době netrpěli hladem, měli dostatečné zásoby masa, protože prarodiče vlastnili prasata. Od 

roku 1945 až do roku 1956 bydleli v Hanušovicích, tam také chodil osm let do místní obecné 

osmileté školy. V roce 1947 ho srazil motocykl, skončil v nemocnici se zlomeninou pravé 

nohy.  

Roku 1964 v 54 letech zemřel jejich otec pádem ze žebříku v hanušovickém pivovaru. Po 

otcově smrti se matka za nikoho jiného neprovdala, ale našla si jiného partnera, se kterým 

žila dalších 23 let. 

 Po smrti otce žil s bratry a babičkou v Rudě. Musel se starat o své sourozence, tím se naučil 

domácím pracím, např.: štupování, žehlení prádla...  

 Po základní škole studoval tři roky na gymnáziu. V osmnácti letech maturoval. Po maturitě 

se vzdělával tři roky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Školu nedokončil kvůli nemoci. 

Jako zajímavost nám prozradil, že v tu samou dobu zde studoval i Václav Klaus. Později 

absolvoval Institut bezpečnosti práce, který studoval dva roky v Praze a rok v Brně, dále 

Institut požární ochrany v Kralupech, potom Institut Ochrany životního prostředí v Ostravě. 

Všechna tato studia mu později pomohla při výkonu zaměstnání.  

Poprvé do práce nastoupil v roce 1962 do Aloisovských papíren jako technicko -

hospodářský pracovník a mzdový účetní, což ho moc nebavilo. Další funkci, kterou v 

papírnách zastával, byla funkce bezpečnostního technika. Co ho ale bavilo, byla práce 

na životním prostředí. Za komunismu totiž fabriky vypouštěly do blízkých toků 

chemikálie, kvůli čemuž nežily v řekách ryby. 

 Během svého profesního života se moc kariérně neprosadil, protože nebyl členem 

komunistické strany. Nerad vzpomíná na rok 1968, kdy musel jít do kanceláře ředitele, 

aby podepsal souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy.  

Kromě svého zaměstnání se jako místopředseda podílel na chodu obce Ruda nad 

Moravou. Například má zásluhy na výstavbě místní školy. Na té pracoval s tehdejším 

starostou a otcem olympijského lyžaře Ondřeje Banka, Ivanem Bankem. Podílel se také 

na vydávání obecního zpravodaje. Kromě tohoto pomáhal upravit zdejší koupaliště a 

vybudovat vodovod v Rudě. 



Od raného dětství se věnuje hudbě. V šesti letech se začal učit hrát na housle, a když byl 

trochu starší, tak přidal i kytaru, trumpetu a klavír. Mezi jeho další koníčky patří 

fotografování a čtení. Přes hudbu se seznámil i se svojí budoucí ženou.  

Manželka Hilda se narodila v Olšanech, později bydlela v Hanušovicích a kořeny její 

rodiny jsou německé. Když se spolu seznámili, Hilda již měla z předchozího manželství 

dceru, kterou Jiří vyženil. Manželům se později narodil syn. Manželství trvá již 52 let.  

V dnešní době je náš pamětník v důchodu. Žije stále v Rudě nad Moravou se svou 

manželkou v domečku se zahrádkou, s bazénem a také se psem Benem. Má dva vnuky, 

Jana a Martina. Stále se věnuje většině svých koníčků, až na hudbu, kterou mu manželka 

zakázala, protože nechtěla, aby její manžel dlouho do noci muzicíroval. Pan Jiří nám 

také vyprávěl o roce 1997. Toho roku začali budovat na zahradě bazén, který jim den po 

dokončení odnesla velká voda. Žije spokojený život plný radosti, lásky a pohody.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


