
Rozhovor s řezbářem Martinem Bořutou
Martina Bořutu, nadaného řezbáře z Podkopné Lhoty, jehož krásné sochy zdobí i mnohá místa v Trnavě, asi
není nutno představovat. Přesto máme nyní jedinečnou možnost alespoň trochu nahlédnout pod pokličku
jeho umění skrze rozhovor se samotným Martinem. V rozhovoru se dozvíme nejen to, jaká byla jeho cesta
k řezbařině, ale prozradí nám i něco z jeho řezbářské alchymie a co naplňuje jeho sny.

Jak ses dostal k řezbařině?
„Líbila sa mi práce se dřevem už odmala. Když jsme
ještě  bývali  v Trnavě,  tak  jsem  pomáhal  dědečkom
Brhlovým a viděl jsem, jak dědeček dělá topora, hrabě,
palety…“

Chtěls být řezbářem už odmala, když jiní spolužáci
spíš toužili se stát fotbalistou či popelářem?
„Odmala jsem chtěl jezdit s traktorem, spravovat auta a
všecko dělat jak tatínek. Díky rodičům, kteří mě vždy
podporovali, jsem věděl, že když člověk chce a snaží
se, tak jde všechno. Kdyby se mi ze začátku nedařilo,
tak jsem věděl, že by mi pomohli. Vždycky jsem mu
pomáhal  a chtěl  jsem všechno dělat  sám, jako on.  A
když on byl živnostníkem a dařilo sa mu, tak jsem to
zkusil taky.“

Vystudovals  nějakou  řezbářskou  školu?  Kde
získáváš nářadí? Upravuješ si ho nějak?
„Vystudoval  jsem  na  SOŠ  v Luhačovicích,  obor
Umělecko-řemeslné  zpracování  dřeva  –  práce
truhlářské.  Byli  jsme  ve  třídě  všichni  dohromady:
keramci, kováři, truhláři  a já jsem chtěl na řezbařinu,
ale obor zavřeli, protože jsem byl nakonec sám. Praxe
probíhala  na  školních  dílnách.  Měsíc  školy  a  měsíc
praxe, tak jsme měli obavy z maturity, protože ostatní
školy se připravovaly celé 4 roky každý den a my z
řemesla jen 2 roky a přesto jsme většina odmaturovali.
Má  maturitní  práce  byla  1.4m  vysoká  socha  sv.
archanděla Michaela, který přitláčí nohou ďábla a má
napřáhlou ruku, ve které má meč a v druhé štít. Blok na
sochu jsem si lepil s taťkou ze svých Lipových fošní u
pana Libora Pekaře ve Všemině ve stolárně, který mi
tímto taky pomohl, protože lepené spáry vypadaly, jak
se říká, jako z učebnice po celé délce. Doma bych to
tak neudělal, poněvadž nemám na to takové stroje. Pak
jsem  sa  hlásil  na  VOŠ  ve  Zlíně,  kde  bych  se  taky
zdokonalil v kresbě a malbě. Vždycky jsem chtěl vědět
vše  o  anatomii  těla.  Na  obor  sochařiny  jsem  sa  ale
hlásil  sám,  tak  obor  zavřeli.  Nabízela  sa  možnost  jít
jinam, do Brna, do Ostravy a na jiné školy, ale nechtěl
jsem být na internátě.“ 
„Vyřezávám motorovýma pilama, ale časem si pořídím
i Aku pily Jsou lepší na detail a přesnost na špičce pily.

Včil mám asi 14 pil a na každé jinou lištu, podle
potřeby.  Je  to  nákladné,  ale  nemět  takovou
výbavu, tak bych nemohl řezat celé sochy jenom
pilou. Mám 70kubíkovou pilu s 90cm lištou, ale
taky  malou  pilu,  která  váží  2,5  kg  a  mám  ji
osazenou  20cm  lištou,  se  kterou  se  dokážu  i
podepsat. Některé pily si upravuju na jinou rozteč
řetězu a  díky menším zubom je  řez  rychlejší  a
čistší.  A rychlost v řezu je pro mě na soutěžích
prioritní.  Díky těmto  úpravám sa  mi  hrubování
sochy  ulehčí  a  mám  víc  času  na  samostatnou
sochu.“
Jak si  vybíráš,  co budeš  tvořit? Kdo určuje,
jak výsledná socha bude vypadat?
„Řežu  převážně  zakázky,  a  proto  takové  věci
řeším  se  zákazníkem.  Pak  už  vím,  jaký  kmen
budu potřebovat a od toho sa odvíjá všecko.“



Jaké  materiály  používáš  a  kde  je  sháníš?  Jak
náročné je takové shánění?
„Dělával jsem z lípy, ale ta venku nevydrží tolik co dub
nebo  akát.  Proto  řežu  převážně  z dubu.  S pilou  sa  
do teho dělá detail líp, jak do lípy. Materiál kupuju kde
sa  dá.  Většinou  jezdím  do  Pozděchova  na  pilu.  Aj
někdo občas zavolá a nabízí dřevo za odvoz.“

Kde všude se tvoje postavy vystavovaly?
„Moje  práce  sú  na  dětských  hřištích,  ve  školkách,
v parcích… Zdobíja interiéry domů a firem a některé
jsou taky v okolních zemích. A jedna je aj v Itálii.“

Dá  se  profesí  řezbáře  uživit,  nebo  ještě  musíš
pracovat jinde?
„Řezbařinou sa živím od srpna roku 2015. Měl jsem ze
startu  spoustu  nákladů  s  vybavením.  Začínal  jsem
s jednou  pilou  a  teď  jich  mám  14.  Mám  také  svůj
traktor kvůli manipulaci se dřevem. Každým rokem ale
práce a výdělky vzrůstajú. Tak si myslím, že by sa tím
aj do budoucna dalo živit. A kdyby ne, tož bych chtěl
začat  dělat  zahradní  nábytek  a  manželské  postele
z masivních  trámů  a  různé  doplňky.  Nebo  bych  šel
dělat zedničinu, nebo jiné řemeslo, kde sa dělá pořád
něco jiného a taky sa přemýšlá nad něčím jiným.“

Kde hledáš  inspiraci  pro  své  postavy,  které  chceš
vyřezat? 
„Řežu podle fotek,  aj  kresby mi pomáhajú.  Tak jako
spousta  řezbářů  jsem začínal  tak,  že  jsem kopíroval,
zkoušel  to  udělat  podobně  a  co  nejvíc  sa  přiblížit
originálu.  Rád  sa  inspiruju  od  kolegů  aj  teď,  ale
vždycky je to tak, že si sochu rozkreslím a naskicuju
sám podle sebe a  snažím sa ju vymyslet  sám. Dat  jí
pohyb a vždycky tam nechat ten samotný vývoj.“

Kolik měří  tvoje nejmenší  a naopak tvoje největší
socha?
„Moje  největší  socha  má  3,8  m  a  je  někde  ve
Spytihněvi. Jednalo sa o slovanského boha Svantovíta.
Měl na každou světovou stranu jednu vousatou hlavu.
Jednalo se o jakýsi totem. A při řezání naležato jsem to
lozil  kontrolovat  ze  stromu nebo z žebříku.  Nejmenší
socha byl Ježíšek do betléma pod stromeček.“

Čeho bys chtěl v řezbařině dosáhnout?
„Ani  né  tak  dosáhnout,  ale  spíš  sa  rozvíjet  a
zkoušet pořád nové věci. Jeden sen sa mi splnil a
opakovaně aj plní, když jezdíme řezat s týmem za
ČR (Echo Carving Czech Team) na mistrovství
světa  do  Německa  na  disciplínu  speed carving.
Jedná sa o vyřezání sochy na určité téma během
hodiny. Socha musí být celá hotová, aby mohla
následovat dražba a jít přímo k zákazníkovi. Je to
takový sportovní výkon. Začínám s těžební silnou
pilou a dokončuju detaily s nejmenší, která je po
celé  hodině  taky  těžká.  Řezat  celou  hodinu  a
vystřídat  u  sochy třeba  i  8  pil  sa  vážně  dá.  A
během tohoto rychlořezání sa nám podaří vyjet i
u tří pil nádrže dosucha. Má to určité pravidla a
taky  možeme  dostat  aj  penalizaci.  Nesmí  nám
nikdo  nalévat  pily,  startovat,  dubové  kmeny
mosíja  mět  ořezanou  běl.  Nesmí  sa  nic
předkreslovat  na  kmen.  Je  to  adrenalin.  Pily
mosíja byt připravené, nabroušené, nádrže plné a
pily  zahřáté,  protože  po  nastartování  jdou  do
maximálních  otáček  a  je  to  vše  o  přípravě  a
daném řezbáři, co za hodinu z kmene vypadne. Je
to  zážitek,  být  na  jednom  místě  se  světovou
řezbářskou špičkou. Je těžké to popsat, to sa mosí
zažit.“

Jak  vznikal  anděl,  který  letos  přibyl  do
trnavského betléma?
Anděla  jsem  řezal  přibližně  šest  dnů.  Mezitím
jsem dokončoval  spoustu  jiných  prací  a  chodil
jsem domů až po půlnoci, protože termín nepočká
a  je  můj  ředitel.  Vybral  jsem si  vhodný  kmen
suché  lípy  a  také  jsem  vytáhl  z hráně  suchou
fošnu lípy,  z kteréj  jsem udělal  křídla.  To bylo
trochu obtížné, protože jsem měl promyšlené, jak
to  bude,  kde  to  bude,  ale  mosel  jsem  to  řezat
z kmene  nastojato.  Přitom  anděl  je  v betlémě
nakloněný  nad  figury.  Taky  jsem  bojoval
s výrazem  tváře,  aby  foukal  do  trubky,  kterou
jsem  musel  přesně  vsadit  do  ruk,  aby  mu  šla
přesně  do  úst  a  byl  tam  vidět  ten  moment
fouknutí.  Křídla  jsem  vyřezal  motorovkou  a
přebrousil  kartáčama.  Socha  je  natřená  olejem,
tak jako všechny. 


