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Pár informací 
na úvod

Odkud vyřezání pochází
Dekorativní zdobení zeleniny a ovoce (carving) má původ 
ve východní Asii a počátky byly dokonce už v 7.–8. století. 
Tedy tak to bylo zmíněno 
v jedné knize 
čínského mistra 
o této technice. 
Dekorovanou 
zeleninou a ovocem 
se zdobily slavnostní 
stoly císařů a další 
šlechty a postupně se 
vyřezávání šířilo dál.

Jak se carving rozšířil po celém světě
Samozřejmě to souvisí s rozvojem cestování a v minulém 
století s nástupem moderních technologií, kdy už nebyl 
problém se podívat a zjistit, co se dělá na druhé straně světa, 
aniž bychom tam museli cestovat. Nástup internetu a dalších 
různých možností vše jen urychlil. Inspiraci už lze získat nejen 
z knih. V Evropě mnozí za prvního velkého propagátora 
carvingu považují Xianga Wanga z Číny, který působí 
ve Švýcarsku a Německu a je propagátorem čínského stylu.

Kdy to začalo u nás
Tady první oficiální výrobek byl prezentován v roce 1999 
na výstavě GASTRO HRADEC, kde poprvé tento rok vypsali 
kat. „zvláštní výrobek“. Autorem byl Luděk Procházka 
a netušil v tu dobu, co jeho počin odstartuje. Další prací 
a účastmi na soutěžích jak v ČR, tak v zahraničí inspiroval 
řadu dalších zájemců o carving. Stal se i prvním lektorem v ČR 

a na Slovensku, realizuje kurzy, připravil 
několik knih a je organizátorem nebo 
spoluorganizátorem soutěží.

Proč se tomu 
často říká 
„CARVING“
Carving v překladu 
znamená „řezba“. 
Řezat v gastronomii lze z různých materiálů jako je led 
(ice carving), čokoláda, modelovací tuk, atd. Ale nejvíce 
výrobků na gastronomických akcích (soutěžích) bylo 
právě ze zeleniny a ovoce. Proto, pokud někdo 
řekne carving, drtivá většina lidí 
z gastronomie si vybaví zeleninový 
nebo ovocný carving.

Jaký je trend v posledních letech 
na soutěžích
Před časem se velmi často řezaly základní 
motivy a květy. Postupně se přidávaly 3D motivy 
a poloplastiky, které mnohokrát exponátům dodaly 
originalitu. V posledních letech se na soutěžích 
daleko více objevuje jemný styl řezání, který 
nazýváme „thajský styl“. Jemná a precizní práce je 
velmi líbivá, ale oproti 3D motivům a poloplastikám 
trochu v množství podobných exponátů splývá. 
Komise pak hodnotí jemnost, preciznost, 
čistotu a originální prvky. Určitě je dobré zapojit 
do kompozic 3D motiv nebo plastiku, pokud to 
řezbář umí. Exponát se tím stane výraznější a více 
utkví v paměti hostů a návštěvníků akcí.
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Tím, že kuchař, cukrář, nebo 
barman umí něco navíc, 
má určitě větší uplatnění 
na pracovním trhu, což je 
v této době ještě důležitější 
než dříve.
I kdybyste carving měli 
jen jako koníčka a pomůže 
vás to odpoutat se 
od každodenních starostí, 
tak je to paráda. Čas ukáže, 
kam vás to posune. Někteří 
začali koníčkem a skončilo 
to medailí ze Světové 
kuchařské olympiády  J

Možností je několik, ale rozdělme účastníky 
kurzů na dvě zásadní skupiny. 
Jedna chce vyřezávání využít v práci, tedy 
většinou lidé pracující v gastronomii jako 
kuchaři, nebo cukráři. Samozřejmě výrobky 
může v restauraci vyřezat kterýkoliv 
pracovník, jenž má výtvarné nadání.  
Ale z řad kuchařů, cukrářů a případně 
barmanů je větší zájem dekorovat své 
výrobky něčím navíc. A přibývá i těch, 
co tvoří slané dorty a nedělají to jen jako 
zálibu, ale na zakázku.
Druhá skupina má carving jako koníčka 
a relaxaci. Dobře se tím odreagují a svými 
výrobky často potěší své okolí formou 
dárku. Postupně si tak nevědomky budují 
okruh zájemců a někdy se z koníčku stane 
malá vedlejší činnost. 

Kde využít carving 
v praxi

Pokud to shrnu, carving lze využít:
• Ve studené kuchyni na mísy.
• Netradiční dárek.
• Samostatné dominantní dekorace 

na slavnostních stolech.
• Ozdoby na jednotlivé pokrmy – pozor, nesmí 

to působit kýčovitě, musí se hodit (vhodné jsou 
asijské pokrmy).

• Dárek pro hosty nebo zajímavého zákazníka, 
klienta.

• Dekorace slaných dortů.
• Vylepšit ovocný bufet větším dominantním 

kusem nebo menšími kusy.
• Malé jednoduché ozdoby se hodí na drinky.
• Ti aktivní mohou soutěžit a pokud uspějí, mohou 

své úspěchy pak předložit zaměstnavateli, který 
bude mít jasný důkaz, že něco umí. Osobně 
doporučuji každému aktivnímu, kdo to chce takto 
využít, aby si vytvořil fotoknihu svých prací.
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1. Základní sada START  
(zn. LP professional)
– 6 ks dlátek s profilem „U“
– 1 ks dlátka s profilem „V“
– Thajský nůž základní – pružný
– 2 ks zeleninových nožů (rovný, zahnutý)
– Brousek univerzální „Victorinox duo“
– Obal

4. Thajské nože – nejdůležitější 
náčiní řezbáře 
– S našimi výrobci jsme dlouho pracovali 

na vývoji nožů. Zejména aby jeho 
pružnost byla ideální a nůž byl flexibilní. 
Máme dokonce tři varianty – základní, 
který je asi nejvšestrannější a nejvíce 
využívaný. Pak velmi úzký, jenž 
nazýváme „jehla“ a je určen hlavně 
na velmi jemné řezání, kde musíte 
hodně a rychle kroutit. A poslední 
hrubší varianta, tzv. „český nůž“. Ten zase lze využít 
na rovnější řezy. V nabídce máme rovněž německé 
nože zn. Triangle, nicméně zákazníci preferují náš nůž nejen pro přírodní  
dřevěný materiál na rukojeti, ale zejména pro jeho kvalitu. Řežou s ním 
i naši nejlepší řezbáři z Czech-Slovak Carving Teamu a využívají je mnozí 
zahraniční kolegové.

– Vhodným dalším thajským nožem k našemu pružnému je thajský nůž 
zn. KOM KOM. Má placatou rukojeť, což není ideální pro větší točení, ale 
dá se s ním dobře řezat dýně (poloplastiky), zvířata. U základních řezů také 
není problém. Tím, že je tužší, tak se velmi dobře doplňuje s naším nožem.

Doporučené nářadí – praktické, 

         odzkoušené a nejvíce prodávané

2. Základní sada START COMPLET 
– nejprodávanější sestava
– Sada START
– Základní kniha o carvingu  

„Kouzla ze zeleniny a ovoce“
– Antioxidační přípravek „Bělka“ (proti 

tmavnutí jablek, hrušek, lilku, brambor...)

3. Sada COMFORT PROFI  
de LUXE 
– 6 ks dlátek s profilem „U“,  

6 ks dlátek s profilem „V“,  
5 ks zoubkovaných dlátek,  
6 ks pomocných dlátek a nožů

– Thajský nůž základní – pružný
– Český nůž (širší thajský)
– Karblovací nůž (zvlněný)
– 2 ks zeleninových nožů (rovný, 

zahnutý)
– Brousek univerzální „Victorinox 

duo“ a hrubší pískovcový  
brousek

– Dřevěný obal

5. zeleninové nože (Německo) – na jednodušší ozdoby 
– V nabídce máme  

německé nože,  
kde je zaručena  
kvalita. 

6. Bělka 
–  antioxidační přípravek  

proti tmavnutí jablek,  
hrušek, lilku, brambor...

Kompletní nabídku najdete na e-shopu 

www.carving-studio.eu

Využitelné a praktické je ořezávátko 
v kombinaci s karblovacím nožem



První oficiálně vystavený soutěžní výrobek byl prezentován v rámci výstavy 
Gastro Hradec v roce 1999. Specializované carvingové soutěže se konají v ČR 
od roku 2002. 

Carvingové soutěže
v České republice

V průběhu let 2002–2020 jsme pořádali 
řadu dalších soutěží nebo se na nich výrazně 
podíleli. Mezi největší akce patřil „Melounový 
Festival“ (nyní jako Melounový Šampionát). 
V roce 2009 se Praha stala dějištěm prvního 
„MISTROVSTVÍ EVROPY“ v melounovém 
carvingu. O rok později konkurence na  
„Evropském Melounové Festivalu“ byla podobná a došlo k prvnímu jednání 
o spolupráci v Evropě. V roce 2017 se v ČR v Č. Budějovicích uskutečnila 
další větší soutěž „EURO LIVE Carving Cup“, kde museli účastnici prokázat 
carvingovou všestrannost. V zadání bylo řezání dýní, ovoce, kytice, 3D 
motivu a ozdoby na nápoj. Zde dominovali čeští a polští účastníci, kteří 
své kvality potvrdili na Světové kuchařské olympiádě 2020. Zde oba státy 
byly nejúspěšnější! Potěšitelné je to i z toho důvodu, že carving se u našich 
sousedů rozjel po roce 2001 po přeložení našich prvních knih a velmi často 
jezdili soutěžit k nám. Několikrát zde soutěžil a v komisi pracoval druhý řezbář 
v absolutním pořadí z kompozic Olivier Herbomel z Francie. Ten byl úplně 
prvním zahraničním řezbářem u nás mimo Slovensko.

Kategorie pro nováčky – ideální start:
Na každé naší soutěži jsou nejen kategorie pro zkušené řezbáře, ale také 
pro začínající řezbáře, kteří prošli základním kurzem, příp. několika dalšími 
(jak kdo stihl). Tím, že se hned nepotkávají v přímém souboji s těmi velmi 
zkušenými, mají šance na první úspěchy a medaile. Kromě absolutního pořadí 
se hodnotí v bodových pásmech a i to je motivační do další práce. Navíc 
mohou vidět práci zkušenějších kolegů v dalších kategoriích, což může opět 
pomoci rozvoji a inspirovat.

Proč organizujeme soutěže:
Soutěže jsou motivací pro aktivní účastníky kurzů a také pro zkušené řezbáře. 
Jsou to další výzvy, kdy musí vymýšlet i nové věci a tak se rozvíjet. A nejde jen 
o medaile, ale také o střetnutí kolegů, předávání rad a vzájemnou inspiraci 
pro další práci. Ti nejlepší z našich soutěží úspěšně soutěží na světových 
kláních jako je Světová kuchařská olympiáda nebo Culinary World Cup 
v Lucembursku. Za své práce řada z nich obdržela zlaté, stříbrné a bronzové 
ocenění. Kdo projde úspěšně našimi soutěžemi, má velkou šanci na úspěch 
i v TOP soutěžích. Ale za každou takovou medailí jsou hodiny usilovné práce. 
Stejné je to i v jiných oblastech, ať už jde o sport, kulturu, nebo práci. 
Informace o akcích najdete na www.carving-studio.eu

Hlavními akcemi jsou: 

Melounový Šampionát 
(organizováno  
ve spolupráci  

s OA a HŠ Třebíč)

Dýňový Šampionát
(organizováno  
ve spolupráci  

s gastr.agent. GASTKOM  
Vladimíra Tůmy)

Gastro Hradec Carving Cup
(organizováno  
ve spolupráci  

s východočeskou  
pobočkou AKC ČR)

V nabídce máme i další dvě značky dlátek 
a řadu dalších pomůcek.
Vhodným doplňkem jsou – vykrajovače 
kuliček na středy květů

KNIHY s postupy
Důležitou pomůckou v tréninku jsou 
samozřejmě knihy. Málokdy stačí jen, co 
se naučíte na kurzu. Oproti internetu je 
můžete mít vždy po ruce a před sebou. 
V našich knihách najdete postupy 
na jednodušší i náročnější motivy. 
Každá kniha je obsahuje obojí, nicméně 
za základní knihu považujeme „KOUZLA 
ZE ZELENINY A OVOCE“. 
U dalších dvou knih máme i spoluautory 
– úspěšné účastníky kurzů a soutěží 
(Eliška Vostalová, nyní Hortová a Miloš 
Skořepa).Celkem jsme vytvořili pět knih. 
O úspěšnosti svědčí i fakt, že některé 
vyšly v zahraničí – v Polsku, Rusku, Brazílii 
a na Ukrajině. U severních sousedů 
přispěly ke startu carvingu a pozdějším 
velkým úspěchům polských řezbářů 
na světových soutěžích. 



Jak jsem se „prořezával“ 
ke zlatu Krátký fotopříběh  

Vojtěcha Petržely…

2013 – začátky – kurz v SOŠ a SOU Polička

2016 – Melounový 

Šampionát

2017 – Euro live carving cup – 4. místo 

v jednotlivcích, 1. místo v týmech

2019 – Kuchař roku – nejmladší vítěz 

v historii této prestižní soutěže

2019 – předváděcí akce

2020 – Olympiáda – IKA – zlato a 3. místo v absolutním 

pořadí v live carvingu, na fotce spolu s další finalistkou 

Klárou Harvánkovou (6. v kompozicích a 8. v live carvingu)

2020 – Olympiáda – IKA – po 

finále live carvingu – Vojta 

byl i kapitánem Juniorského 

národní týmu kuchařů a 

cukrářů (tým získal stříbro 

a bronz)

2019 – Kuchař roku 2019 – Vojta nám vede kurzy

2017 – Euro live carving cup – duely

2018 – Culinary  

World Cup – 

absolutní vítěz v live 

carvingu, další zlato 

za kompozice

2016 – TOP CARVER (Německo) – 1. místo v live carvingu

2016 – Olympiáda – IKA – zlato z kompozic, 

7. místo celkově, 8. místo v live carvingu

2014 – Melounový Šampionát – první 

vítězství v kategorii začátečníků

2014 – Mistrovství Polska juniorů – 3. místo



Krátký fotopříběh  

Vojtěcha Petržely… Kurzy CZECH CARVING STUDIA

KDY KURZY ZAČALY V ČR
První kurz byl realizován v hotelu International v Praze v srpnu 
2000 a  mezi účastníky byl také student tamní školy Ondřej 
Slanina, který je znám jako jeden z aktérů pořadu „Kluci v akci“

První kurz na škole proběhl v prosinci 2000 v HŠ Plzeň U Bor-
ského parku. Po roce 2000 začal o kurzy zájem stoupat a rozvi-
nula se spolupráce s řadou škol. Na Slovensku byl start o něco 
později, ale rovněž tady vše odstartovaly publikace a  kurzy 
Luďka Procházky. A  tyto knihy ovlivnily i  carvingový roz-
jezd v Polsku. Poláci nyní patří k velmi úspěšným soutěžícím 
na světových kláních jako je Olympiáda nebo Culinary World 
Cup v Lucembursku.

ZÁKLADNÍ KURZY
Základním kurzem byly zpočátku květy a melouny, ale po krát-
kém čase se jako základní začaly dělat kurzy na „jednodušší 
zeleninové ozdoby“ a „ovocné ozdoby“. Snadnější a  rychlejší 
motivy jsou praktičtější pro využití v praxi, učí se na nich dobře 
technika řezání a  úspěchy motivují k  další práci. Proto došlo 
k  výměně základních kurzů a  doporučujeme začátečníkům 
nebo těm, co začali sami řezat jen z knih nebo internetu, nyní 
nejprve absolvovat „jednodušší zeleninové ozdoby“ a „ovocné 
ozdoby“, následně pak kurz na „květy“ a „melouny“.

POKRAČOVACÍ KURZY
Ideálním kurzem po základním 2 denní kurzu (č. 3–4) 
jsou květy (č. 1) a základní melouny (č. 2). U květů se 
nejvíce trénují populární růže a  lístečky a  zároveň se 
ukáže nebo vyzkouší pár dalších květů. Prioritou je ale 
zvládnutí techniky několika růží. U  melounů zase zá-
kladní řezy, které nadekorují velký kus jako je meloun, 
příp. stejný motiv lze aplikovat i na jiné větší kusy jako 
je dýně, atd.. U melounů se vyzkouší také růže, která se 
řeže jiným způsobem než u zeleniny.

JAKÉ DALŠÍ KURZY
Skoro každý si chce pak vyzkoušet populární thajský styl 
na  melounu (kurz č.  8). Přeskočit základní melounový 
kurz a vrhnout se hned na jemné řezání se moc nevyplá-
cí. Chybí tam zkušenost s větším kusem a trénink mezi 
kurzy. Vhodným kurzem je zvládnout dobře techniku 
na  větších kusech s  růžemi, listy a  různě je navazovat 
na sebe (kurz č. 9.). Kdo se o to pokouší sám, velmi často 
dělá chyby v podobě malé hloubky růží, zůstávají prosto-
ry mezi růžičkami a listy jsou různých tvarů. Zkušenosti 
z kurzů ukazují, že po absolvování se vše výrazně zlep-
šuje a  účastník přichází na  to, kde dělal právě zásadní 
chyby. Bohužel knihy nebo internet tyto chyby ani ruku 
neopravíJ A vyzkoušení jedné, dvou růží na zákl. me-
lounovém kurzu je málo (pokud netrénujete víc doma).

Dalším častým kurzem pro ty, kteří už mají základy, jsou 
„Květy II“ (č. 7), kde se řežou i další květy, aby vše ne-
bylo jen o růžích. Po těchto sedmi kurzech se velmi roz-
šiřují možnosti každého začínajícího řezbáře. Mnozí si 
u svých pracovních aktiv vystačili právě s těmito kurzy.

KURZY S NAŠIMI EXTERNÍMI 
LEKTORY
Našimi kurzy prošla řada šikovných zájemců o carving 
a ti, co úspěšně prošli jak českými a zahraničními sou-
těžemi a  byli v  nějaké technice velmi dobří, se stali 
našimi spolupracovníky. Vedou v  našem studiu spe-
ciální kurzy na thajský styl, obličeje nebo náročné 3D 
motivy.

Seznam kurzů najdete na  poslední straně, více je 
na www. Kurzů je už celkem 16, ale v nabídce v zá-
loze jsou další 4. Mezi naše externí lektory patří Eliška 
Hortová (dříve Vostalová), Vojta Petržela, Vašek Muži-
kovský a několik let nám kurzy na obličeje vedla také 
Regina Pelíšková.

OPAKOVACÍ – 
ZDOKONALOVACÍ KURZY – 
opakování matka moudrosti
Občas se stane, že někdo po  nějakém čase si chce 
určitý kurz zopakovat. Většinou to bývá po carvingo-
vé pauze a  při návratu k  řezání. Ale několikrát jsme 
na  školách dělali i  tzv. „zdokonalovací kurz“, kde si 
každý účastník řezal a  trénoval, co mu nešlo z  pře-
dešlých kurzů. Ideální je tento kurz dělat třeba po 6 
kurzech. Každý má něco, co mu jde lépe a co hůře.

JAKÉ KURZY DĚLÁME
Hlavní činnost je zaměřena na  práce se studenty 
středních škol, kde se projeví velmi často talent 
na prvním základním kurzu. Pokud mají zájemci chuť 
a snahu dovednosti rozvíjet, velmi rychle se mohou 
dostat k pokračovacímu kurzu ať na škole, příp. na ve-
řejném kurzu v Benešově. Bohužel období s koronavi-
rem trochu zabránilo spojování kurzů několika škol. 

Děláme i  kurzy ve  firmách nebo jiných organizací. 
Po  dohodě je možnost individuálních kurzů. Ty jsou 
dražší, ale zase je tu lektor jen pro vás. To platí pro 
kurzy č. 1–9, příp. opakovací kurz.

2020 – Olympiáda – IKA – po 

finále live carvingu – Vojta 

byl i kapitánem Juniorského 

národní týmu kuchařů a 

cukrářů (tým získal stříbro 

a bronz)

V ČEM JE KURZ 
NENAHRADITELNÝ oproti učení 
se z knih a internetu
Čím více jsem realizoval kurzů, tím více se zaobíral otáz-
kou, proč mnozí dělají chyby, byť jsem jim na  začátku 
vysvětlit držení a postupy. Došel jsem k názoru, že nestačí 
jen říci, vysvětlit, ale často pak musí docházet ke korekci 
a  úpravě držení nože nebo dlátka. Samozřejmě každý 
může mít svůj styl, ale SPRÁVNÝ ZÁKLAD v držení nástro-
jů usnadní práci. A to jak rychlost, tak zejména přesnost, 
jemnost, preciznost v řezání. Zároveň si řezbář šetří ruku. 
Při správném uvolněném, ale pevném (ne křečovitém) 
držení vydrží řezat dlouhé hodiny. Opak způsobuje únavu, 
křeče a v případě delšího řezání i možný zánět šlach. Ale 
to je spíš pro ty, co řežou opravdu hodně, nicméně i tako-
vé případy byly. Jestliže chceme, aby práce byla zábavou 
a  tady to platí dvojnásob, správná technika držení tomu 
opravdu napomůže. A jak výrobek vypadá, můžeme někdy 
ovlivnit i  takovou drobností, kam si surovinu u  daného 
motivu položíme při řezání. Ruka je někdy méně flexibil-
ní, pokud je výrobek daleko a my se opíráme o desku. To 
vše a ještě více rad se dozvídají účastníci kurzů. A můžeme 
hned dělat individuální opravy.

O tom, že to funguje, svědčí fakt, že kurzy běží nyní více 
jak 20 let a je to naše hlavní činnost. Z řad účastníků nám 
vyrostli úspěšní kuchaři, cukráři, barmani, kteří to výborně 
využívají v praxi a kombinují, ale i úspěšní soutěžící na TOP 
prestižních soutěžích. Několik z  nich má na  svém kontě 
i zlaté medaile ze světové kuchařské olympiády nebo Cu-
linary World Cup a  máme i  celkového vítěze. Takže cesta 
je správná. S dobrými základy, technikou a pracovitostí to 
dotáhnete daleko. A nemusíte samozřejmě soutěžit.

SPECIÁLNÍ KURZY NA ZVÍŘATA
Samozřejmě jsou tu další kurzy. Někdo rád řeže 
zvířata a  tady máme kurz zaměřený na  3D motivy 
a vyzkoušení ptáků, kteří jsou pro začínající s 3D ře-
záním ideální (č. 5). Poloplastiku lze dobře vyzkou-
šet na větších dýních (č. 6).



V NABÍDCE JSOU TYTO KURZY:
Základní – pro začátečníky
• č. 3 – jednoduché zeleninové ozdoby
• č. 4 – ovocné ozdoby 

Pro pokročilé
• č. 1 – květy ze zeleniny I.
• č. 2 – vodní melouny I.

Pro více pokročilé

• č. 5 – trojrozměrné motivy – zvířata
• č. 6 – dýně – zvíře/poloplastika
• č. 7 – květy ze zeleniny II.
• č. 8 – vodní melouny II. – thajský styl
• č. 9 –  růže na vodních melounech  

(navazování květů, listy)
• č. 10 – dýně – obličeje
• č. 11 – vyřezávání z mýdla
• č. 12 – melouny III. – thajský styl II.
• č. 13 – melouny IV. – thajský styl III.
• č. 14 –  dýně, melouny – thajský styl IV. 

(navazování motivů)
• č. 15 – draci (3D)
• č. 16 – opakovací – zdokonalovací

Luděk Procházka
• První lektor carvingu v ČR a na Slovensku, carvingu se 

věnuje od roku 1998 
• Držitel pěti zlatých medailí ze světových 

kuchařských výstav 
– 3× Světová kuchařská olympiáda 2000, 2004, 

2008 – 1× absolutní vítěz kategorie
– Culinary World Cup 2006 – Lucembursko
– Salon Culinary Mondial 2005 – Švýcarsko

• Organizátor soutěží
• Komisař Světové kuchařské asociace (WACS) – člen 

komise na olympiádě 2020
• Autor pěti odborných publikací

Václav Mužikovský
• carvingu se věnuje od roku 2012
• Držitel stříbrné medaile z Culinary World Cup 2018 – 

Lucembursko
• Absolutní vítěz EURO LIVE CARVING CUP 2017
• Vítěz řady soutěží v ČR
• Čím vyniká v carvingu: 3D motivy 

Eliška Hortová (dříve Vostalová)
• carvingu se věnuje od roku 2009
• Držitelka pěti medailí ze světových kuchařských výstav 

– 1× zlato na Světové kuchařská olympiádě 2016
– dále ještě 2× stříbro 2012, 2016 a 1× bronz
– bronz na Culinary World Cup 2014 – Lucembursko

• absolutní vítězka mezinárodní soutěže v Innsbrucku 
2013 a řady dalších v ČR, na Slovensku a v Polsku

• Spoluautorka dvou knih o carvingu
• Nyní se věnuje zejména cukrařině
• Čím vyniká v carvingu: thajský styl, květy, poloplastiky 

a 3D motivy (zejména ptáci)

Vojtěch Petržela
• Carvingu se věnuje od roku 2011
• Držitel pěti medailí ze světových kuchařských výstav 

v carvingu
– 2× zlato, 1× stříbro na Světové kuchařské 

olympiádě 2016, 2020. V roce 2020 – 3. místo 
v absolutním pořadí live carvingu

– 2× zlato na Culinary World Cup 2018 – 
Lucembursko, absolutní vítěz live carvingu

· Vítěz řady soutěží v ČR
I přes úspěchy v carvingu svoji kariéru směřuje k vaření
• Vítěz prestižní soutěže KUCHAŘ ROKU 2019 (nejmladší vítěz)
• 3× vítěz Bidvest Gastro Junior
• Postoupil do světového finále juniorů Global Chef
• Kapitán národního týmu ve vaření na olympiádě
• Čím vyniká v carvingu: thajský styl, květy

Lektoři kurzů v CZECH CARVING STUDIU

Kurzy CZECH CARVING STUDIA

tel.: 777 24 14 24 
www.carving-studio.eu • info@carving-studio.eu


