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cesty za vínem

text: Adolf Kalina

CHAMPAGNE
kouzlo bublinek!

Šampaňské, víno králů a ozdoba žen, je nejenom synonymem luxusu,
ale také raﬁnovanou směsí nevšedních vůní, chutí, čistoty a šarmu.
Šampaňské je zázračný dar země, víno pro všechny nálady i smutky,
ušlechtilý nápoj, opředený mnoha pověstmi a mýty.
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xistují důkazy, že Římané pěstovali révu v Champagni už v prvním
století našeho letopočtu. Vyráběli
z ní víno, ovšem nikoli to šumivé, jejich nápoj bublinky neměl. Po dlouhá staletí se tak
v Champagni produkovalo pouze tiché víno,
jehož kvalita byla spíše mizerná. Každému
chytrému vinaři muselo být jasné, že chladná
Champagne není pro tichá vína vlastně ani
moc vhodná. Čas potom tuto pravdu potvrdil. Navíc se ukázalo, že Champagne měla
o dost vyšší ambice. Bylo jen otázkou času,
kdo přijde první a dokáže využít kombinace
výjimečné křídové půdy ukryté pod tenkou
vrstvou hlíny a výjimečného spojení chladného atlantského klimatu s podporou vlivu
teplého středozemní.
Nedá se říct, že by šampaňské někdo vynalezl, první zmínku o překvapení zvaném šumivé víno, najdeme v knihách ze 16. století,
ale podstatnější změny přišly
až o století později. Tehdy jistý benediktýn Dom
Pérignon (1638-1715),
mnich a sklepmistr působící v opatství Hautvillers
(vesnička mezi městy
Reims a Epernay), položil
základní kámen výroby
šumivého vína. Tehdy ale
ještě nechutnalo jako to
dnešní šampaňské. Dom
Pérignon byl ale šikovný
chlapík, který na vinici a ve
sklepě skutečně přemýšlel.
Kromě jiného ho napadlo, jak
a proč lisovat modré hrozny
a vyrábět z nich čisté bílé víno.
Jeho schopnost rozpoznat kvalitu
hroznů pocházejících z různých částí
kraje a vzájemně je scelovat (mísit), způsobila skutečnou revoluci. Paradoxem je, že
mnich se snažil šumění vína zamezit. Jeho
marný boj nespočíval v tom, jak bublinky
získávat, nýbrž jak jejich množení zabránit.
My dnes víme, že bublinky způsobilo druhé
kvašení v lahvi, které odhodlanému mnichovi
nadělalo tolik problémů. Tato „drobná závada“ se však časem stala celosvětově vyhledávanou atrakcí. Dnes buďme rádi, že Dom
Pérignon nad bádáním, proč víno šumí, včas

zlomil hůl. Jeho jméno však navždy zůstane
spojeno s tímto výjimečným nápojem, byť
pouze na něm, to vše zdaleka nebylo.
Velkou zásluhu na nanebevzetí vína z
Champagne má ještě jedna osoba, o které se
historie ale příliš nezmiňuje - krásná baronka Jeanne de Thierzy, neustále řešící impulsy
svého srdce a příliš často podléhající volání
svého těla, které se bez většího odporu poddalo nejednomu muži ve Versailles. A Dom
Pérignon měl zase mnoho potíží zbavit se tíživých bublinek, byť víno už tehdy bylo doce-

la chutné. Pérignon byl přesvědčený o tom, že
víno s bublinkami je příliš vulgární a působí
laciným dojmem. A protože Dom Pérignon
a baronka de Thierzy žili ve stejné oblasti,
setkávali se často ve stínu zpovědnice, neboť
baronka byla známá svou slabostí pro víru.
Při jednom z mnoha rozhřešení krásná ba-

ronka mnichovi slíbila, že zařídí, aby se jeho
víno dostalo ke dvoru. Využila svých exotických půvabů u vlivného, ale nepříliš přitažlivého královského důstojníka Maréchala
de Crequi, který jednu bednu šampaňského
doporučil na královský stůl. Víno mělo okamžitý úspěch a sám Ludvík XIV. si velkou
část produkce nechal rezervovat pro vlastní
potřebu. O novém vínu dokonce prohlásil, že
je to jediný nápoj, který má smysl pít.
Baronka prý potom za pomoc dobré věci
skutečně s Marechalem de Grequi jednu
hříšnou noc bez lásky a potěšení strávila.
A protože víno z Hautvillers se po úspěchu
u královského dvora dobře prodávalo, začaly
v Reims a Epernay vznikat první podniky
na výrobu šampaňského. Krátkodobý pokles obliby šampaňského nastal před
francouzskou revolucí, neboť Ludvík
XVI., kterého šampaňská exploze
korku, který skončil u stropu,
příliš nepobavila, z jakéhosi podivného rozmaru prohlásil, že
šampaňské již vyšlo z módy.
Vše se obrátilo k lepšímu,
když na francouzský trůn
v roce 1804 usedl císař Napoleon. Na konci 19. století
víno z Champagne zaplavilo
Paříž a jeho pověst o nesrovnatelné a výjimečné chuti postupovala celou Francií.
Těžko říct, jak chutnalo
šampaňské tenkrát, nicméně
během staletí se chuť určitě
proměnila. Dobové záznamy
dokonce tvrdí, že víno bylo dost
sladké, což bude nejspíš pravda, neboť výrobci neuměli ovládat
průběh kvašení tak přesně, jako dnes
a chuť tvořili pouze přidáváním cukru.
Tenkrát to bylo neumění, které dnes lze
považovat spíše za nešvar. Není totiž tajemstvím, že někteří velcí výrobci si nechávají
zpracovávat studie, jejichž hlavní podstatou je zjistit, jaký styl by v 21. století mohl
konzumentům šampaňského chutnat. Podle
výsledku této studie potom nastaví množství
cukru ve víně. Nejkomerčnější domy vyrábějí
základní víno s podílem cukru přes 12 gramů
na litr. Někomu takové víno může připadat
již dost sladké, byť se stále ještě jedná o styl
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Brut, určitě je líbivé, ale zároveň také tak trochu podbízivé. Masám ovšem chutná a o to
jde přece především. Já dávám přednost méně
známým, nebo dokonce malým šampaňským
domům, které víno vyrábějí nikoli podle výsledku průzkumu, ale podle sebe. Tato malá
vinařství jsou potřebnou součástí šampaňského trhu, protože nabízejí vyhledávanou alternativu k průmyslově vyráběným „eurovínům“
s uniﬁkovanou chutí.
Pokud se rozhodnete navštívit kraj Champagne, doporučuji udělat totéž, co jsme kdysi
udělali my. Do Remeše (francouzsky Reims)
je to z Prahy asi devět set kilometrů (cca 145
km před Paříží). Hotel není problém i bez
rezervace. V Remeši toho moc k vidění není,
snad až na úžasnou gotickou katedrálu Notre-Dame, která se kromě jiného proslavila
tím, že v ní byli až do roku 1830 korunováni
všichni francouzští králové. A u té katedrály
sídlí turistické centrum. U pultíku jsem se
zeptal slečny na radu - kudy jít, když mám
v úmyslu navštívit řadu šampaňských domů
a ochutnat jejich víno. „A chceš vidět ty velké,
nebo ty malé?“, zeptala se. Jaký je v tom rozdíl,
chci vidět všechny. „Ty velké jsou ve městě a ty
malé v okolí vesnic“ odpověděla. V tu chvíli
vidím, jak mi podává dvě mapy. V té malé jsou
vyznačeny všechny velké i malé šampaňské
domy v Reims, v té velké je potom perfektně
vyznačená turistická trasa (Route turistique
du Champagne), která vás provede po celé
oblasti Champagne včetně okolí malých vesnic a městeček. Nemá smysl ji celou podrobně
popisovat, protože na takto vyznačené trase
rozhodně neminete ani jeden důležitý šampaňský dům, i kdybyste z ní sjeli (ty malé
privátní domky s vinicí za domem nevyjímaje). Vyjedete z Reims a cestou do Epernay si
můžete všechno dobře promyslet. Nakonec to
ale stejně uděláte jinak. Proč? Protože uvidíte
ceduli ukazující k nějakému zajímavému vinařskému domu, odbočíte a místo v Epernay
jste v Chigny les Roses. Projedete vesnicí, minete moderní stavbu vinařství Cattier a už vás
to vede k Canard-Duchene. Navigace v autě je
nutnost, tedy pokud chcete někdy dojet třeba
jen do Epernay nebo Ay.
Oblast Champagne dnes zaujímá rozlohu
více než 35 tisíc hektarů, nicméně vše důležité se odehrává ve třech hlavních podob-
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lastech - Vallée de la Marne, Montagne de
Reims a Cote des Blancs a městech Reims
(Remeš), Epernay, Ay, Avize, Verzy, Vertus
a Bouzy. Nejvzdálenějším místem celé oblasti
Champagne je oblast Aube, jezdit tam ale nemusíte, není tam moc k vidění. Stačí dojet do
Vertusu. Tohle nezvykle rušné malé městečko
s obrovskou benzínkou a hypermarketem na
výpadovce na jih je centrem oblasti Cote des
Blancs. Tady se pěstuje převážně bílá odrůda
Chardonnay a navíc právě odtud pocházejí ta
nejlepší Blanc de Blancs z celé Champagne
(Comtes de Champagne a Salon). A taky zde
sídlí malé, ale skvělé vinařství LarmandierBernier.

Dlouho se zde určitě nezdržíte, protože
kousek výš na sever je městečko Ay a potom
hlavně slavné Epernay. V Ay je spousta vinařství, která stojí za návštěvu. Ale nejen vinařské
domy zde můžete navštívit. Například naproti
vinařství Gosset je palírna, kde vyrábějí destilát Rataﬁa. To je pálenka z hroznů (ochutnávka je samozřejmě možná). Voní to tu náramně, dokonce po celém městě. V Ay určitě
navštivte Bollinger, nenechte si ujít pohled na
zvláštní budovu vinařského domu Ayala anebo malebný Deutz. Vinařských domů, které
stojí za návštěvu, je zde opravdu dost. My už
ale pokračujeme do Epernay. Malá zastávka
v Avize u de Souza a Jacques Selosse a rychle
do skutečného ráje, mezi to nejlepší, co můžeme v Champagne vidět na vlastní oči, do měs-

tečka Epernay a ulice Avenue de Champagne.
Jestliže jsem do této chvíle neměl ve svém
canonu zachyceno příliš zvučných jmen, potom tady, na vyhlášené třídě okupované nejslavnějšími šampaňskými domy, jsem měl
přímo obrazové žně. Auto zaparkujte na levoboku od budovy Moet & Chandon na velkém
hlídaném parkoviště a vyšlápněte si Avenue de
Champagne nahoru pěkně pěšky, litovat nebudete. Cestou můžete ochutnávat třeba až do
vyčerpání. Na jedné straně Moet & Chandon,
Perrier-Jouet, Pol Roger, A. Bergere nebo de
Venoge, na straně druhé potom Esterlin nebo
krásná květinová zahrada Moet & Chandon.
Nezapomeňte ale, že v Champagne se za
ochutnávku většinou platí, zadarmo dostanete
sklenku jen ve výjimečných případech. Nahoře na kruhovém objezdu můžete pokračovat
rovně k Mercier, anebo se dejte doleva a jste
u de Castelane. Tady si naplno uvědomíte, že
Champagne není žádné sociální zařízení, kde
nabízejí k ochutnání víno proti předložení
pasu. Tady se o zákazníka nebojuje tím, že ho
třeba i zadarmo opijí, tady se bojuje výhradně
kvalitou. A podobně jako v celé Champagne
i tady se platí. Tedy pokud chcete. Pokud ne,
můžete si prohlédnout obrazy na zdi a pokračovat k východu. My jsme si koupili dvě malé
třetinkové lahve, obě za 14 euro. Člověk zrovna nemusí absolvovat matematickou olympiádu, aby přišel na to, že koupit jednu 375ml
lahev za 7 € je výhodnější, než ochutnat jednu
a půl deci za 4,50 €. Nemohli jsme si ale nevšimnout, že tím, že jsme byli ochotni utratit
nějaké to euro, ihned jsme stoupli v ceně, protože obratem nám byl nabídnut každému jeden doušek zdarma. A takhle to funguje v celé
Champagne. Ukažte, že nejste držgrešle, která
by ráda ochutnávala jen zadarmo a uvidíte, že
nakonec ochutnáte o dost víc, než zaplatíte.
Na tenhle přístup jsme si brzy zvykli. Potkali
jsme ale hodně anglických a amerických turistů, kteří ne a ne přijít na to, proč někdo pořád
ochutnává, zatímco oni stále jen sedí na lavici
před vitrínou a čekají na doušek šampaňského
zdarma. Vždyť jejich angličtina je tak perfektní. Jinak ale de Castelane je výborné šampaňské s optimálním podílem cukru 10 gramů na
litr. Víno je krásně svěží, bohaté a plné, perfektně vyvážené. Mají ho tady úžasně vychlazené, nádhera.
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Druhý den můžete pokračovat třeba
v Remeši. I tady je toho hodně k vidění
a ochutnání. Například pověstné sudy na
dvoře vinařství Krug naživo vypadají přímo
bombasticky. A Roederer je kousek odtud.
Pozor na Ruinart! Pokud jste si návštěvu
neobjednali telefonicky dopředu, vrátný ve
vrátnici bude neoblomný, navíc vypadá silný jako býk, bohužel je také tak chytrý, takže nás dál nepustil ani metr za závoru, byť
jsme chtěli jen fotku slavného mnicha. Určitě ale navštivte krásné Pommery, půvabné
Demoiselle Vranken nebo Veuve Clicquot,
užijete si, navíc se budete cítit, jako by vám
snad všichni rozuměli vše, na co jen pomyslíte. Abych nezapomněl, mimořádný
zážitek je návštěva Mercier v Epernay. Ale
pamatujte na pravidlo, které jsem zmínil
při návštěvě de Castelane, u Mercier vám
to vrátí trojnásobně. Jejich ročníkové šampaňské je skutečná lahůdka, mňam, a vůbec
není sladké (6 gramů cukru na litr).
Nikdo neříká, že v Champagni nemůžete narazit na jiné odrůdy než na Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Můžete,
ale jedině z těchto tří odrůd se smí šam-
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ný druh bych potom vyčlenil pro toho, kdo
jej má v úmyslu hned po zakoupení rozbít
například o trup lodi apod. Šampaňské je
také skvělý nápoj k jídlu, chce to jen dobře
vybrat. Co třeba šampaňské a hovězí? Vyberte nějaké silné, možná nejlepší Taittinger. A k sýru (Brie) nebo grilované rybě?
Pokud jste doma, už otvírejte pěkně plné
ročníkové anebo Blanc de Blancs, které vychutnáte, i když pokrm obohatíte lehkou
holandskou majonézou nebo smetanou.
Výborná kombinace je šampaňské a kuře,
šampaňské a losos, nebo ta úplně nejúchvatnější, která dokáže navodit žhavé romantické vzplanutí, šampaňské a ústřice.
Prostě někdo rád šampaňské k jídlu, jiný
jím slaví, další jej rozbije, sotva ho koupí
a někdo jím stříká kolem sebe, když vyhraje závod. Jiný jej ale konzumuje jen a jen
pro radost a hédonistické potěšení (to je
můj případ). Nejlahodnější při konzumaci
je, když se jeho teplota pohybuje v rozmezí 5 až 7 stupňů Celsia. Šampaňské nabízí
mnoho rozmanitých stylů a charakterů,
chce to jen chtít se s ním seznamovat.
Ačkoli je Champagne krásný kraj plný

VÝROBA ŠAMPAŇSKÉHO je založena na principu
druhotného kvašení v lahvi. Víno po vylisování hroznů a
prvotním kvašení, obvykle v ocelovém tanku (ale i kvasném sudu), je přemístěno do lahví, ve kterých za pomoci
kvasinek a cukru podstupuje proces druhého kvašení.
JABLEČNOMLÉČNÉ KVAŠENÍ je biochemický
proces, ve kterém se ostré kyseliny jablečné přeměňují
na jemné a hebké kyseliny mléčné. V Champagni působí pouze několik domů, jejichž víno místo v ocelových
tancích odpočívá v dubových sudech. Nejvýznamnějšími
jsou Krug a Bollinger. Výrobci, kteří používají pro víno po
prvním kvašení dubové sudy, nemusejí tuto biochemickou
přeměnu využívat. Pokud totiž vína v sudech perfektně
dozrají, po nalahvování si svoji špičkovou kvalitu zachovají
obvykle mnohem déle, než jiná šampaňská.
SCELOVÁNÍ (míchání, assemblage, blending) je proces,
kdy se vybrané odrůdy spolu smíchají. Toto je důležitá
část výroby, která určuje neměnnou a dlouhodobou kvalitu vína. Slavné šampaňské domy tento proces každoročně zvládají bez sebemenších potíží, dokonce i bez ohledu
na to, jak kvalitní hrozny v tom kterém ročníku se právě
urodily.
DRUHOTNÉ KVAŠENÍ V LAHVI. Po smíchání na
konečné cuvée se víno přemístí z tanků, dubových kádí
nebo sudů (kde odpočívalo po prvním kvašení) do lahví,
přidá se tirážní likér, což je směs složená z cukru a ušlechtilých kvasinek, lahev se uzavře provizorní zátkou a může
začít druhé kvašení. Působením kvasinek se cukry obsažené ve víně přeměňují na alkohol a oxid uhličitý. Takto
vznikají jemné bublinky, které v lahvi vytvářejí tlak až šest
atmosfér a které dodávají šampaňskému jeho kouzlo.
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Lahve se poté přemístí do těžkých obdélníkových desek
(pupitres) s otvory, které jsou seříznuty tak, že lahev je
možné různě naklánět od vodorovné polohy až k poloze
hrdlem k zemi. Následuje střásání (remuáž/remuage).
Hlavním principem střásání je uvolňovat usazeninu složenou z odumřelých kvasinek a napomoci ji, aby se usadila
v hrdle lahve. Teď tedy můžeme mluvit o procesu zrání.
Kvalita šampaňského se pochopitelně zlepšuje, čím déle
takto zraje. Odumřelé a rozložené buňky kvasinek stále
přispívají k jedinečnému charakteru vína. Pro turisty se
setřásání v pupitres ukazuje jako ručně prováděná atrakce,
nicméně v místnostech, kde probíhá skutečné zrání a kam
turista nemá přístup, setřásání probíhá ve velkých rotačních paletách tzv. „giropaletách“ kde tuto práci zvládají
automatizované stroje.

paňské vyrábět. Pokud upřednostňujete
ovocnost a svěžest, potom vyhledávejte
víno s převahou Pinot Meunier, strukturu
a pevné tělo tvoří Pinot Noir a vlivu Chardonnay se připisuje chuťová raﬁnovanost
a elegance kyselin. Také mějte na paměti,
že šampaňské není jen šumivý nápoj, který
se pije, jen když se chystáte slavit, byť k tomuto účelu se hodí náramně. Možná by
bylo dobré, kdyby na trhu byly ještě nějaké
další druhy šampaňského, kde by absolutně nezáleželo na kvalitě. Takový samostat-

výjimečného vína, jako v Bordeaux to tady
není. Zatímco v Bordeaux je téměř každá
vinice v okolí svého chateau, v Champagne
je to jinak. Až na malé výjimky téměř
všechny velké šampaňské domy sídlí ve
městech či vesnicích. Vinice jsou od nich
vzdáleny i několik desítek kilometrů, takže
pokud chcete navštívit nějakou, která patří
ke konkrétnímu šampaňskému domu, málokdy ji najdete. Častokrát se nám stalo, že
jsme vyjeli do vinic nad město a na prvním
rozcestí uviděli patník z každé strany po-

ODKALOVÁNÍ (degoržování/degorgement) je proces, při kterém se hrdlo lahve ponoří do ledového roztoku
solanky (solné lázni).
Uvolněním zátky z hrdla vystřelí zmrzlá usazenina (odumřelé kvasinky), čímž v lahvi zůstane pouze čisté víno.
Vzhledem k nízké teplotě vína po zchlazení nedochází k
příliš velkému úbytku.
DOSÁŽOVÁNÍ (dosage) spočívá v doplnění tzv. expedičního likéru. Expediční nebo také jinak dosážní likér obsahuje rezervní neutrální víno Brut Nature a malé
množství cukru (pokud se nejedná o styl Brut Nature),
které určuje konečný styl vína. Lahev se uzavře korkovou
zátkou a víno je připravené do prodeje.
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psaný jinou značkou. Vinice před námi patří
k Veuve Clicquot, ta vlevo k Deutz a napravo
je Moet & Chandon. Ta o kousek výš patří
zase někomu jinému. Pochopil jsem, proč
velké šampaňské domy dokážou rok co rok
vyrobit víno Brut konzistentní kvality bez
ohledu na kvalitu ročníku. Víno jedné značky tady totiž nepochází z jednoho místa, ale
de facto z celé Champagne. A pokud nestačí
hrozny z vlastních vinic, a to obvykle nestačí, dokoupí se u smluvních malopěstitelů.
Chuť šampaňského ale neurčuje pouze kvalita hroznů nebo umění vinaře. Dáváte-li
přednost suššímu stylu, potom vybírejte víno
s nizším obsahem cukru. Kdo radši sladší
Brut, ten si musí najít víno, jehož množství
cukru v expedičním likéru se pohybuje okolo

12 gramů na litr a více, až do 15 gramů. Sladší
potom je styl Extra Dry. Je to téměř k neuvěření, ale mnohdy pouze množství cukru rozhodne o tom, zda vám víno chutná, či nikoliv.
Rozpoznat sladkost je totiž nejjednodušší.
Nejobvyklejší dávka cukru v šampaňském
považovaná za nejvíce používaný standard je
10 gramů cukru na litr. Chuť šampaňského
je prostě velice subjektivní záležitost, proto
abyste zjistili, jaké vám chutná nejvíc, musíte
je pít. Na následujících stránkách vám přestavíme vinařské domy a jejich vína. Věříme, že
představená vína ochutnáte a to svoje nejlepší
šampaňské si dokážete vybrat sami.
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Brut Nature je nejtvrdším, nejmužnějším
a nejpřirozenějším stylem. V tomto chladném
a někdy až brutálním víně nečekejte žádnou
podbízivost. Jedná se o produkt v absolutně
čistém přírodním provedení bez sebemenšího podílu cukru.
Extra Brut - znamená, že podíl cukru ve vínu
se může pohybovat v rozmezí 0 až 6 gramů
na litr.
Brut Non Vintage (neročníkové) je základní a nerozšířenější styl. Zákon praví, že musí
zrát nejméně 15 měsíců v lahvi na kvasinkách
(před degoržováním), podíl cukru se musí
pohybovat v rozmezí od 6 do 15 gramů na
litr. Těch 15 měsíců ale dodržují pouze ty
nejkomerčnější šampaňské domy. Kdo chce
vyrobit špičkový brut, ten jeho zrání na lahvi
prodlouží klidně i na dvojnásobek. K výrobě
základního stylu Brut se používají hrozny
třeba i z různých vinic různých ročníků. Víno
se doplňuje určitým množstvím staršího rezervního vína, to proto, aby se zachovala
konzistentní chuť a charakter.
Extra Dry/Sec: víno s podílem cukru
15 až 35 gramů na litr.
Demi-Sec: podíl cukru v rozmezí 35
až 50 gramů na litr.
Doux: sladké šampaňské s více než 50
gramy cukru na litr. Toto víno jsem již
dlouho neviděl, je možné, že jej žádný
šampaňský dům již nevyrábí.

nou Spencerovou znamenal doslova růžovou
explozi. V Champagni je povoleno vyrábět
růžové víno nejen velice krátkou macerací
modrých odrůd, ale také smícháním bílého
a červeného vína. Samotné červené šampaňské se v Champagne nevyrábí.
Cuvée de Prestige - představuje nejvyšší
možnou kvalitu a klenot v portfoliu vinařství.
Je vyrobené vždy jen z nejkvalitnějších hroznů, před uvedením na trh obvykle zraje i déle
než deset let. Každý slavný šampaňský dům
má takové víno v nabídce a dovede jej hýčkat
s velkou pýchou.

CHARAKTER:
Vintage/Millésime - je ročníkové šampaňské vyrobené z hroznů jedné sklizně, obvykle vynikající kvality. Pokud je kvalita hroznů
v daném roce nízká, ročníkové šampaňské se
nevyrábí (takový byl např. rok 2001). Před
degoržováním musí zrát nejméně 30 měsíců
v lahvi na kvasinkách.
Blanc de Blancs (bílé z bílých) - je víno vyrobené výhradně z hroznů bílé odrůdy Chardonnay. Může být i ročníkové, čímž se stává
cennější, kvalitnější a pochopitelně i dražší.
Blanc de Noirs (bílé z tmavých) - je víno vyrobené výhradně z jedné modré nebo dvou
modrých odrůd Pinot Noir a Pinot Meunier.
Rosé - šampaňské rosé je trochu jiné než tiché rosé. V minulosti bylo považováno spíše
za zvláštnost. O jeho oživení se v poslední
době postaral princ Charles, jehož nápad podávat Bollinger rosé noc před svatbou s Dia-

KOREK:
Použití korku bylo poprvé aplikované na skleněnou lahev na konci 17. století. Tehdy jej prý
použil jistý mnich jménem Pellerin, který korkem ve tvaru válce uzavřel svoje lahve při cestě
ze Španělska do Santiaga de Chile. Záznamy
ale neříkají, zda se jednalo o lahve s portským,
sherry nebo vodou. Uzavřít šampaňské je
ovšem složitější příběh. Zde je potřeba dodržet přísnější pravidla. V minulosti byl korek
zajištěn k lahvi pleteným konopím, což nebylo
ani jednoduché, ale ani ideální. Vlhkost sklepa
a tlak v lahvi mnohokrát zapříčinily, že korek s
vazbou se postupem času poškodil, což způsobilo únik bublinek. V roce 1844 jistý Adolphe
Jacquesson přišel s patentem, kdy mezi korek
a důmyslný drátěný košík o čtyřech vzpěrách,
který přitáhl k lahvi, vložil plechovou čepici,
čímž natrvalo korek zpevnil a zabránil nejen
jeho poškození, ale hlavně úniku bublinek z
lahve. Inovace na sebe nenechala dlouho čekat
a jistý Pol Roger v roce 1906 přidal na kovovou čepici malovanou výzdobu. Dnes se tomuto kovovému víčku říká „kapsule“, obvykle je na
něm vytištěný nějaký symbol výrobce (logo,
obrázek, název), čímž se stává vyhledávaným
sběratelským předmětem.

J

LAHEV:
Za speciální pevnou lahev na šampaňské vděčí
Francouzi Angličanům. Angličané ale dlouhou dobu Francouze škádlili, že první skutečné šampaňské vzniklo v Anglii. Z určitého
úhlu pohledu je to pravda. Francouzské lahve
tlak bublinek nevydržely a praskaly. Bublinky
v šampaňském dokážou vytvořit tlak okolo
šesti atmosfér. A tak se do toho dali Angličané, kteří francouzské tiché víno nakupovali
v sudech. A proč se Angličanům podařilo tento problém vyřešit? Protože anglické sklárny
využívaly pece na uhlí, které byly výkonnější
než francouzské pece na dřevo. Anglické pece
dokázaly zpracovávat sklovinu při vyšší teplotě, takže sklo bylo silnější a pevnější. Láhev
potom vysokému tlaku několika atmosfér bezpečně odolala. Je tedy nesporné, že díky Angličanům mohli Francouzi začít vyvážet svoje
slavné víno do celého světa v lahvích.
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DOM PÉRIGNON

ale nejvíce vzrušující vizuál je ten s úchvatnou Marilyn Monroe z roku 1962). Cuvée
Dom Pérignon je příliš svůdné a půvabné
víno, než aby jej člověk pil sám.

GE

révy z původních parcel, které patřily opatství
v Hautvillers. Šampaňské Dom Pérignon je
nejen obchodní triumf vlastníka LVMH, ale
nepochybně také absolutně dokonalý produkt, na který se celá řada ostatních výrobců
dívá s velkým respektem. Svým výjimečným
buketem a dokonalou chutí patří k nejlepším
produktům vůbec. Prodává se v lahvi, která je
replikou lahve z 18. století. Cuvée Dom Pérignon je spojené také s mnoha krásnými ženami. Věrnou zákaznicí byla například Madame Pompadour (milenka francouzského
krále Ludvíka XV., Karl Lagerfeld spojil rosé
Dom Pérignon s krásnou Evou Herzigovou,

DOM

Dom Pérignon je bezesporu nejslavnější jméno spojené s historií šampaňského. Tento legendární benediktýnský mnich a autentický
enolog byl jedním z prvních, kdo začal nad
bublinkami hromadícími se v lahvi hlouběji
přemýšlet. Mimo jiné zjistil, že kvalita hroznů z různých oblastí je dost rozdílná. Přišel
také na to, jak víno scelovat, aby bylo vynikající. Paradoxem je, že z počátku mnichovi dělalo šumění bublinek v lahvi potíže a snažil se
mu spíše zabránit. Historie ale tento drobný
mnichův úkrok nijak zvlášť nezaznamenala.
Výrobcem luxusního vína Cuvée Dom Pérignon je společnost Moet et Chandon. Toto
cuvée bylo poprvé vytvořeno v roce 1921.
Běhen svého výjimečného života bylo účastníkem mnoha významných akcích, například
v roce 1943 se objevilo na dvousetleté oslavě
výročí ﬁrmy. Jako nezávislé Cuvée de Prestige vyrobené pod vlastní značkou Dom Pérignon bylo poprvé představeno v roce 1990.
Hrozny pro toto výjimečné víno pocházely z
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KRUG
Firmu Krug založil v roce 1843 v Reims Němec Johann Joseph Krug. Než se ale k založení vlastního podniku odhodlal, pracoval
devět let u Champagne Jacquesson. Krug je
jediný podnik, který se zaměřuje výhradně na
prestižní vína. Může tedy bez nadsázky říct,
že začíná tam, kde ostatní končí. Krug vlastní vinice ve čtyřech oblastech, zařazených do
nejvyšší třídy Grand Cru. Jsou to pozemky
v Mesnil-sur-Oger (Cote des Blancs), Ay
(Vallée de La Marne) a v Trépail a Ambon-
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KRUG
Clos du Mesnil 1998
Blanc de Blancs

AN
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KRUG
Brut Grande Cuvée

nay (Montagne de Reims). Další hrozny, potřebné pro výrobu, se vykupují od smluvních
pěstitelů. Vína Krug podstupují první kvašení
v malých dubových sudech o obsahu 205 litrů, vyrobených z vysoce kvalitního dřeva. To
je výjimečný a náročný proces, který v Champagne téměř nikdo nepoužívá. Vlastnosti
dřeva ale napomáhají originálnímu stylu.
Víno z každé vinice je viniﬁkováno odděleně a právě díky primárnímu kvašení v sudu
nemusí podstupovat proces jablečno-mléč-

ného kvašení. Tím získává ohromnou odolnost
a nevyčerpatelnou dlouhověkost, která je navíc
podpořena nejméně šest let dlouhým zráním na
kvasničních kalech v lahvi. Unikátní šampaňské si prostě žádá své. Nejprodávanějším vínem
Krug je Grande Cuvée. Toto cuvée je výsledkem
důmyslného scelování až padesáti různých vín
posledních deseti ročníků. Říká se, že kdyby zakladatel Johann J. Krug ochutnal dnešní Grande Cuvée, bezpochyby by řekl, že to je přesně
to, oč usiloval. Nejvzácnější víno je Krug Clos
d‘Ambonnay, nejluxusnější potom je Krug Clos
du Mesnil. Toto fenomenální Blanc de Blancs
pochází z malého pozemku (1,85 ha) odděleného od kláštera Mesnil, ležícího ve slavné vesničce Mesnil-sur-Oger v srdci Cote des Blancs. Již
šestá generace v řadě udržuje myšlenku zakladatele a vytváří šampaňské nezaměnitelné chuti
a elegance. Pokud hledáte mohutnost, jemnost,
harmonii a krásu, rozhodněte se bez váhání pro
Krug.
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VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

UOT BRUT
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Brut La Grande
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dou. Nejprodávanějším vínem je Brut Yellow
Label. Prestižní cuvée La Grande Dame bylo
vytvořeno jako pocta této velké dámě.
Obdivuji tu krásnou oranžově-žlutou etiketu,
která je symbolem základního cuvée. Na jejím
vytvoření se podílela sama Barbe Nicol. A čím
vlastně je šampaňské Veuve Clicquot Ponsardin tak přitažlivé, když v portfoliu věhlasného
majitele Louis Vuitton Moet&Hennessy je tolik slavných značek? Možná příběhem, možná
kvalitou vinohradů, možná krásnou etiketou a
možná jen výjimečně dobrým vínem.
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VEUVE CLICQUOT
Brut Yellow Label

L ABEL

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN
Q

na jejíchž bedrech leží rodinná společnost.
Všichni očekávali, že dobře zavedená ﬁrma
bude na prodej za hubičku, ale mladá, sedmadvacetiletá žena to nevzdala. Nejenže
podnik neprodala, ale sama se chopila jeho
řízení. V roce 1816 začala jako první používat stůl na setřásání kalů (předchůdce dnešních pupitres) a jako první tedy dodávala
na trh krásně čisté víno. Díky své výjimečné
intuici ﬁrmu neustále zhodnocovala nákupy
špičkových pozemků v kraji. A když v roce
1866 ve věku 89 let zemřela, stala se legen-

LOW

„Pouze nejlepší kvalita“, tak zní více než dvě
stě let staré heslo, které je spojeno s tímto
slavným vinařským domem dodnes. Příběh
šampaňského domu Veuve Clicquot Ponsardin začíná v roce 1772, jeho hlavní postavou
je mladý Philippe Clicquot z Reims. Jeho
rodina sice vlastnila několik vinohradů a obchod s textilem, nicméně Philippe zakládá vinařskou ﬁrmu. Jeho společnost se ale původně nejmenuje „Veuve Clicquot Ponsardin“.
„Veuve“ totiž francouzsky znamená vdova a
Ponsardin je příjmení manželky jeho syna
Francoise. Tímto je ve scénáři zcela zřetelně
napsáno, že Philippe do rodinného vinařského podniku musí přijmout svého syna
Francoise. A to se také stane. Kolo dějin významných výrobců v Champagne se může
točit dál, byť tady smutným směrem. Syn
Francois totiž v roce 1805 předčasně umírá
a na scénu vstupuje jeho manželka Barbe Nicole Ponsardin (1778-1866), vdova („veuve“),
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RUINART

RUINART
Brut Blanc de Blancs
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vínu nejen oblibu slavných a bohatých lidí, ale
také skvělou budoucnost. Nicolasova rodina
se zabývala obchodem s textilem. První šampaňské, které Nicolas vyrobil, bylo určené jako
dárek pro zákazníky, kteří u Ruinartových nakupovali textil. Šest let po založení podniku
Ruinart přešla celá rodina od textilu k vínu.

T BRUT BL ANC
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©¡

NA
RT

Vinařský dům Ruinart založil v roce 1729
v městečku Reims Nicolas Ruinart (16871769), synovec vzdělaného mnicha Doma
Thierry Ruinarta (1657-1709), dobrého přítele Doma Pérignona. Nicolas byl velice soﬁstikovaný obchodník a rychle přijal vize svého
strýce, který předpověděl novému šumivému

I
ART BR T R DE RU
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V roce 1730 Nicolas Ruinart s úspěchem prodal prvních 170 lahví vína s bublinkami. Další
velký úspěch se dostavil o rok později, kdy prodeje zaznamenaly explozivní růst na 3000 lahví
a v roce 1761 šampaňský dům Ruinart prodal
již 36 tisíc lahví. Dnes patří vinařství Ruinart
mezi nejlepších patnáct podniků v Champagne.
Do takto vysokého patra úspěchu jej kromě síly
vlastníků Louis Vuitton Moet & Hennessy katapultovala také výjimečnost vyráběného vína
Blanc de Blancs. Nejlepší sklepmistři podniku
hýčkají mimořádnou odrůdu Chardonnay jako
alchymisté. Jako kdybyste přeměňovali kov na
zlato. Potřebujete hodně talentu, inspiraci, vysokou odbornost a schopnost pracovat s náročným materiálem. Pokud Ruinart někdy ochutnáte, tuším, že mi dáte za pravdu, protože tohle
víno má smysl pít.
RUINART
Q
Q
Q
Q
Q
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MOET & CHANDON
Brut Impérial

v třinácti z nich. Každý rok v září přichází až
3000 mužů a žen na vinice Moet & Chandon, sbírat ručně hrozny z rozsáhlých vinic
oblasti Champagne. Vinařský dům Moet &
Chandon je sice gigant, ovšem jeho vína mají
neuvěřitelně vysokou, ale hlavně konzistentní
kvalitu. Však také jen zřídka uvidíte nějakou
slavnou hvězdu s jinou značkou šampaňského
v ruce než se skvělým Moet et Chandon.

PER

MOET & CHANDON
Q

na Avenue de Champagne. Firmě Moet &
Chandon patří také klášter a vinice v opatství
Hautvillers. Na tomto snad nejstarším pozemku v Champagne hospodařil legendární
mnich Dom Pérignon, který zde mimo jiné
objevoval a zdokonaloval proces výroby šampaňského. V oblasti Champagne je celkem
17 vesnic ve kterých se nacházejí nejšpičkovější parcely nejvyšší klasiﬁkace Grand Cru a
Moët & Chandon vlastní nejlepší pozemky

IMP
ERIAL

Společnost Moet & Chandon založil v roce
1743 Claude Moet. V roce 1832 potom připojil své jméno k názvu společnosti zeť Claudeova
vnuka Jeana Rémyho, hrabě Chandon de Brialles. Vinařství Moët & Chandon je největším
samostatným pěstitelem vína v Champagne.
Už jen vlastních více než tisíc hektarů vinic
budí respekt. Nicméně ale ani z tak obrovské
rozlohy by nebylo možné naplnit okolo 29 milionů lahví velmi dobře a chytře vyrobeného
vína. Veškerý další hroznový deﬁcit vyrovnává
množství smluvních pěstitelů. A u Moetů si
vybírají jen to nejlepší. Tým nejšpičkovějších
enologů dohlíží na výrobu nejprodávanějšího
vína na světě Brut Impérial, které si důsledně
drží vysokou kvalitu. Vinařství Moet & Chandon má sídlo v Epernay. Pokud někdy toto
městečko navštívíte, nic dalšího nenajdete tak
snadno, jako obří budovu Moet & Chandon
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V České republice je s tímto malým, vynikajícím šampaňským domem výrazně spojen největší český výrobce šumivého vína,
společnost Bohemia Sekt. Šampaňský dům
Alfred Gratien je podnik s dlouholetou historií, založený v roce 1864 v Epernay. Vyrábí víno, které vám ve sklence připomene
starou šampaňskou tradici. Alfred Gratien
je bezesporu jeden z nejtradičnějších výrobců v Champagne. První kvašení probíhá
v malých dubových sudech (stejně jako například u Krug) a dřevo dokonce používají i
pro odpočinek rezervního vína, které v klidu leží ve velkých dubových kádích. Tento
proces výroby je hodně podobný výrobě u
Krug nebo Bollinger. Hlavní důvod ale není
vyrábět vína podobná těmto dvěma slavným
značkám. Kupáže jsou vytvořeny smícháním
vína z nejlepších hroznů, pocházejících ze
tří hlavních regionů Cote des Blancs, Montagne de Reims a Vallée de la Marne. Další
hrozny, potřebné pro výrobu, se vykupují od

vybraných pěstitelů. Šampaňské Alfred Gratien je postaveno na dominantní ovocnosti
odrůdy Pinot Meunier (Vallée de la Marne),
která zdejším vínům překvapivě dobře sedí.
Pinot Noir (Montagne de Reims) dává tělo
a charakter, a Chardonnay z Cote des Blancs
přináší živost a citrusy. Alfred Gratien je vynikající víno pro sklep, plné mladistvé kyselosti.
Současně díky tomu, že nemusí podstupovat
jablečno-mléčné kvašení, neboť první fermentace probíhala v dubových sudech, je to také
víno, které má nejlepší předpoklady dobře
stárnou, dlouho vydržet a získat tak vynikající
zralost.
ALFRED GRATIEN
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LUC MÉRAT

LUC MÉRAT
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LUC MÉRAT
Cuvée Fleurs
de Vigne Brut
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Luc Mérat jsou na trh dodávána šumivá vína
pocházející z hroznů nezávislých pěstitelů, pochopitelně těch nejlepších. Je logické, že pokud
sídlíte v místě hojného výskytu nejvýše klasiﬁkovaných vinic Grand Cru, smluvně zavázat
si dodavatele nejlepších hroznů asi nebude
problém. A opravdu není, neboť dlouho jsem
nechutnal tak skvělé a navíc cenově dostupné
šampaňské nejvyšší třídy Grand Cru.
Vlastní vinice o rozloze osm hektarů situované v Montagne de Reims se rozkládají na území několika vesnic a dodávají hrozny skvělých
modrých Pinotů. Za každou odrůdou stojí typ
půdy, který je pro region speciﬁcký. Luc běžně
kombinuje i ročníky. V Champagne vznikají
vína, která jsou výsledkem vynalézavé skladby a dotváření směsí. Šampaňská Luc Mérat
nabízejí nevyčerpatelnou ovocnost a svěžest
odrůdy Pinot Meunier, zvlášť potom základní Brut Tradition. Luc zmiňuje snahu vyrábět
vína se silným charakterem, a já po ochutnávce
cítím, že taková skutečně jsou.

BRU
T

Počátky šampaňského domu Luc Mérat sahají do
třicátých let minulého století. Od roku 1930 rodina využívá zkušenosti a znalosti z prostředí okolo
Epernay a St. Thierry, kde dříve působila. Současným domovem vinařství je malá vesnička Merfy,
která se nachází na remešské vrchovině (Montagne
de Reims) vzdálená asi patnáct kilometrů od Remeše. Pokud si položíte otázku, čím by vás toto
malé rodinné vinařství mohlo zaujmout, zpočátku
vás toho moc nenapadne. Jenže Remešské pohoří
je oblast, kde je soustředěno nejvíce vinařství vyrábějících šampaňské z hroznů vinic klasiﬁkovaných jako Grand Cru. A Mératův podnik je přímo
v srdci tohoto výjimečného terroiru. Pod jménem
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TAITTINGER
Předchůdce šampaňského domu Taittinger
Chateau de La Marqueterrie je zasazeno tváří
v tvář svahům Cote des Blancs. Je situované
ve stráni pokryté vinicemi, na západ od obce
Pierry. Panství bylo vystavěno v roce 1734 v
čistém stylu francouzského krále Ludvíka XV.
Historicky je to jeden z prvních (čtvrtý v pořadí) vinařských domů v Champagne. Když

TAITTINGER
Comtes de Champagne
Blanc de Blancs

TAITTINGER
Brut Reserve
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Pierre Taittinger (1887-1965) objevil poprvé
oblast Champagne, působil jako mladý důstojník kavalérie během první světové války. Již
před válkou se s bratrem zabývali distribucí a
vývozem vína. Právě díky vášni pro víno a gastronomii se do Champagne oba o několik let
později vrátili a investovali veškerou energii do
rodícího se podnikání se šampaňským vínem.

V roce 1932 se Pierre Taittinger stal majitelem Chateau de la Marqueterrie a de
facto zakladatelem slavného šampaňského
domu Taittinger.
Klíčem k vínům Taittinger je elegance. V
jakémkoliv zářivém nápoji můžeme užívat
krásu hroznů Chardonnay, jejímž kouzlem
byl Taittingerův inovativní styl ovlivněn
především. Taittingerovým prestižním vínem je Comtes de Champagne, které můžete mít i jako Rosé. Skutečně noblesním
diamantem je ale Blanc de Blancs. Podle
mého názoru je právě toto víno číslem
jedna v celé Champagne. Současný majitel
Claude Taittinger převzal podnik v roce
1960. Společnost nyní obhospodařuje 288
hektarů vinic, které se rozkládají ve dvaceti
šesti vesnicích. Taittinger je vynikající podnik, jehož vína (všechna) jsou krásně plná
a dobře vyvážená.
TAITTINGER
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LOUIS BARTHÉLÉMY
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do krásné víly Améthyste. Bohužel pro něj
byla víla přeměněna v kámen, který měl stejnou barvu jako Bacchusovo oblíbené víno,
které mu podávala bohyně cudnosti Diana.
Brut Améthyste je unikátní a výjimečný
nápoj stejně jako láska Bacchuse ke krásné
Améthyste. Pokud toto víno ochutnáte, říká
se, že budete svedeni jeho silnou chutí červeného ovoce a vůní briošek stejně, jako byl
sveden bůh Bacchus krásnou vílou.

LOUIS BARTHÉLÉMY
Rubis Brut

LOUIS BARTHÉLÉMY
Améthyste Brut

STE B T
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LOUIS BARTHÉLÉMY
Q

ské odrůdy, ze kterých se vyrábějí nečekaně
pozoruhodná vína. Pečlivý výběr hroznů
upřednostňuje modré odrůdy Pinot Noir a
Pinot Meunier. Neochvějné výrobní principy se odrážejí v chuti místních vín, kde jsou
zdrojem dokonalé rovnováhy, intenzity a svěžesti. Skvělé víno v portfoliu vinařství jsem
našel v základním cuvée Louis Berthélémy
Brut Améthyste. Podle majitelů vinařství vyjadřuje poctu bohu vína Bacchusovi, který se
v mytologickém příběhu bláznivě zamiloval

HY

Historie šampaňského domu Louis Barthélémy se datuje k počátku 19. století. Vinařskou usedlost založila v Epernay francouzská princezna Baudry po návratu z Moskvy,
kam se uchýlila před nepokoji francouzské
revoluce. Pojmenovala ji Baudry Lebrun &
Cie. Nemovitost později získala jedna z nejstarších vinařských rodin v Epernay, rodina
Lombard. Dům s přilehlými vinicemi zůstal
v jejich vlastnictví až do roku 2002, kdy skomírající vinařství koupili současní majitelé,
rodina Chancelových (vlastníci vinařského
podniku a zámku Val Joanis v údolí Rhôny).
Touto koupí se rozhodli investovat do nabytého majetku nemalé ﬁnanční prostředky,
aby mu vrátili bývalý lesk a slávu, jež předchozí vlastníci nedokázali udržet. Symbol
tohoto znovuzrození se stala změna názvu
na Champagne Louis Barthélémy. Vinice o
rozloze 25 hektarů se rozkládají na křídových svazích, překrytých hlínou na podloží
z vápence. Pěstují se zde všechny tři šampaň-
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BOLLINGER
Historie šampaňského domu, který se později stal Champagne Bollinger, začíná v
roce 1650. Tehdy dům s názvem Chateau
de Cuis vlastnila rodina Villermontů. Tato

BOLLINGER
Brut Special Cuvée
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nemovitost stojí na okraji nádherných
svahovitých vinic v městečku Ay, v srdci
oblasti Vallée de la Marne. V roce 1829
jej Athanase Hennequin de Villermont
připojil k vinařskému podniku, jehož
vlastníky byli Paul Renaudin a Němec Joseph ( Jacques) Bollinger. Nová společnost
s názvem Bollinger Renaudin & Cie se
hned od počátku zabývala nejen výrobou
vína, ale také pěstováním hroznů. Paul
Renaudin zemřel v roce 1851 bez dědice.
V rozvoji ﬁrmy pokračovali Bollingerovi
synové Georges a Joseph, kteří ﬁrmu dále
zhodnocovali nakupováním hodnotných
pozemků, osázených keři modrých pinotů
a situovaných v nejlepších vesnicích v kraji. Po návratu z první světové války společnost převzal vnuk zakladatele, „pilot“
Jacques Bollinger. Postavil nové budovy a
rozšířil sklepy, ale předčasná smrt v roce
1941 ukončila jeho enormní úsilí. Dobře
zavedený podnik tak skončil na bedrech
jeho manželky Elizabeth (Lily). Ta se s
velkým odhodláním pustila do práce, ﬁrmu vyvedla z těžkého válečného období a
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úspěšně pokračovala dalších třicet let. Stala
se legendou nejen v rodině Bollingerů, ale
v celé Champagne. Na vinicích, většinou
klasiﬁkovaných jako Grand Cru a Premier
Cru, dominuje modrá odrůda Pinot Noir,
která také určuje charakter vín Bollinger.
Bollinger stále ještě používá tradiční metodu kvašení v dubových sudech (ovšem
pouze v případě dobrých ročníků). Sudy ale
nejsou nikdy nové, aby se do vína nedostaly
nežádoucí hrubé třísloviny nebo příliš silná
dubová příchuť. Absence jablečno-mléčného kvašení, které fermentace v sudech nevyžaduje, dělá z vín Bollinger plná a bohatá,
perfektně vyvážená, mohutná vína s nevyčerpatelnou výdrží.
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LOUIS ROEDERER
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LOUIS ROEDERER
Brut Cristal 2002
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v podloží dodává krásné Chardonnay, Montagne de Reims s hlubokou půdou a vápencem
v podloží přináší úžasné hrozny Pinot Noir a
z Vallée de la Marne pocházejí hrozny Pinot
Meunier nabité bohatou ovocností lesních plodů. Nejsem zarputilým fanouškem vína Louis
Roederer, ale kdykoliv jej dostanu k ochutnání,
chutná vždy tak, aby se nepodbízelo a zároveň
v chuti zanechalo nezaměnitelný otisk svého
charakteru.

LOUIS ROEDERER
Brut Premier

R

LOUIS ROEDERER

ruským trhem na čas skončila, neboť carské
sklepy byly plné šampaňského a Roedererův
podnik neměl zaplacený ani frank. Lahev z
čistého křišťálu a ploché dno Cristalu již ale
zůstalo. Společnost Louis Roederer využívá
pro svá šampaňská vysoké procento vlastních
hroznů (až 80 %), což vínu propůjčuje pozoruhodnou konzistenci. Na špičkové kvalitě se
podílejí tři hlavní oblasti Champagne. Cote
des Blancs s tenkou vrstvou hlíny a křídou

EM
IE

Předchůdce šampaňského domu Louis Roederer existoval již v roce 1760. Tehdy ještě
pod názvem Dubois Pére&Fils. V roce 1776
zakoupili společnost Roedererovi předkové.
Louis Roederer přišel v roce 1827 ze Štrasburku pracovat ke svému strýci a velice brzy se
mu podařilo proniknout na významné světové
trhy. Firmu, kterou o šest let později zdědil,
zreorganizoval a v témže roce (1833) přejmenoval na Louis Roederer. Nedlouho poté
pronikl také na ruský trh. I když šampaňského bylo v Rusku vždy dost, zakázku od cara
Alexandra II. získal Louis Roederer. Car měl
spoustu požadavků, které Roederer dokázal
splnit. A tak vznikl slavný Cristal. Cristal je
výjimečný nejen svým obsahem, ale také lahví,
vyrobenou z čistého křišťálu, jejíž dno muselo
být ploché. Ploché proto, že car se den co den
obával možného atentátu a klasické vyhloubené dno by údajně mohlo být dobrým úkrytem pro výbušninu. V roce 1917 spolupráce s
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Domovem rodinného podniku Cattier je vesnička Chigny les Roses, ležící v oblasti Montagne de Reims. Rodina Cattierů vlastní vinice
od roku 1763, ale teprve od roku 1918 začala
hrozny zpracovávat a pod vlastní značkou Cattier distribuovat šampaňské. Sklepy Cattier
patří k nejhlubším v Champagne. Byly hloubeny ve třech úrovních a jejich klenby představují tři různé architektonické styly – románský,

CATTIER

gotický a renesanční. Vinice Cattier se nacházejí
v severní části Montagne de Reims. Jedna její
část leží na pórovitém křídovém podloží, pokrytém tenkou vrstvou hlíny, druhá na podloží
bohatém na vápenec a prehistorické fosílie. Tato
křídová masa, typická pro celý kraj Champagne,
má stejnou geologickou strukturu, jakou mají
bílé útesy v okolí anglického přístavu Dover.
To nahrává myšlence, že v dávné minulosti byly

CATTIER
Brut Clos du Moulin
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Absolu Extra Brut
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obě části pevniny spojeny. Chladnější severské
klima, ovlivňované Atlantikem, v kombinaci
s teplým kontinentálním vzduchem, dává této
části Champagne skvělé podmínky k výrobě
nejušlechtilejších a nejlahodnějších vín. Cattier využívá všechny tři povolené odrůdy. Pinot
Noir dodává vínu pevné tělo a strukturu, Pinot Meunier ovocnost a svěžest a Chardonnay
jemnost, eleganci kyselin a raﬁnovanost chuti.
Prestižní cuvée Clos du Moulin je vyrobeno z
hroznů pocházejících z malé parcely o rozloze
2,2 hektary, situované v Montagne de Reims.
Je scelované vždy ze tří ročníků, které byly vybrány pro svoji výjimečnou kvalitu. Vínu tak
zaručují téměř neomezenou životnost. Cattier je malé a nezávislé rodinné vinařství, jehož
vína vykazují neuvěřitelnou chuťovou pestrost
a vytrvalost.
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VRANKEN-POMMERY
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DEMOISELLE VRANKEN
Brut Cuvée E.O.

brut. Šampaňské Vranken je podobně svěží,
precizně vyrobené moderní víno, vedené
příjemnou ovocnou linkou, obohacenou
jemnými medovými tóny. Dominantními
pěstovanými odrůdami jsou Chardonnay a
Pinot Noir. Pinot Meunier je zastoupena
již méně. Viniﬁkace probíhá v moderních
sklepech Pommery. Na kvasničních kalech
vína zrají okolo 24 měsíců. Paul Vranken
dotáhl velmi rychle špičku výrobců vína v
Champagne a vína jeho společnosti Vranken-Pommery Monopole tam budou co
nevidět.
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VRANKEN-POMMERY

V současnosti vyrábí tato značka lehká, svěží, dobře vyvážená vína moderního stylu.
Ve světě má pochopitelně nejvíc fanoušků.
Brzy se ale objeví dvě nové značky, které se
již dravě derou na výsluní. Jsou to Vranken
a Demoiselle Vranken (slečna Vranken). U
vína Demoiselle Vranken je fascinující chuťová pestrost, vyváženost a mineralita kombinovaná svěžestí zelených jablíček a citrusů,
podpořená nepodbízivou sladkostí (dosáž 8
gramů cukru na litr). Nižší podíl cukru způsobuje, že víno není ani příliš sladké, ale ani
příliš suché. Takhle má prostě chutnat ideální
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Belgičan Paul Francois Vranken je jedním
z nejchytřejších podnikatelů v Champagne.
Podařilo se mu vybudovat malou říši prakticky z ničeho. Abyste za tak krátkou dobu
vládli úspěšnému impériu v oblasti, kde téměř každý vinařský dům budoval svoji pozici několik staletí, musíte mít něčeho o dost
víc než ostatní. Paul Vranken založil v roce
1976 pod svým jménem společnost, která se
zabývá výrobou a distribucí šampaňského
a má sídlo v Reims. V současné době tvoří
ještě silnější seskupení s názvem VrankenPommery Monopole - v roce 2002 totiž Paul
Vranken „vytrhl“ tradičního výrobce šampaňského, slavný vinařský dům Pommery,
jehož historie sahá až do roku 1836, z objetí
mocného vlastníka Moet-Hennesy Group.
Dnes skupina vlastní ještě vinařství Demoiselle Vranken (založeno 1975), Charles Laﬁtte (založeno 1834), Heidsieck&Co
Monopole (založeno 1860) a mladý vinařský
podnik Vranken. Nejvíc pozemků nejvyšší
klasiﬁkace Grand Cru vlastní Pommery.
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PERRIER-JOUET
Šampaňský dům Perrier-Jouet založili rok
po svatbě v roce 1811 na Avenue de Champagne v Epernay 25letý obchodník s vínem
Pierre Nicolas „Marie“ Perrier a osmnáctiletá dívka z Calvadosu Rose Adélaide Jouet.
Aby se Perrier vyhnul záměně se společností
Josepha Perriera z Chalons, vložil do svého

jména jméno služebné své ženy. S ﬁnanční pomocí otce a bohatých tetiček novomanželky,
zahájila činnost další v budoucnosti slavná a
úspěšná vinařská společnost. Perriera ale víc
motivovalo rodinné pouto než láska. Hned po
svatbě si půjčil věno (20 000 franků), které do
svazku přinesla Rose Adélaide a investoval jej

PERRIER JOUET
Brut Belle Epoque
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Grand Brut
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do zařízení svého nového podniku. Společnost
řídil pečlivě a postupně začínající podnik stále
rozšiřoval. Jeho šampaňské se stalo mezinárodně uznávanou značkou. Již v minulosti mělo
zvláštní secesní šarm, inspirovaný pařížskou
Belle Epoque. Svým způsobem bylo a snad stále ještě je spojováno s nesčetnými milostnými
vztahy. Víno Perrier-Jouet má vzrušující image,
které N. Perrier možná vědomě a možná i nevědomě, silně napomáhal. Postavil dům v dokonalém souladu s etikou 19. století, vybavil jej
luxusním nábytkem, do oken dal barevná sklíčka, opatřil umělecká díla zvučných umělců a
podával v něm svůdné „ﬂeurtation“ menu, které
prý mělo afrodiziakální účinky. Svůj neskonalý
úspěch korunoval lahví opatřenou smaltovanou
dekorací bílých sasanek a růží, které se staly
hříšným symbolem značky. Šampaňské PerrierJouet vždy podávejte pouze s jiskrou v oku.
PERRIER-JOUET
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G.H. MUMM
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G.H. MUMM
Brut Cordon Rouge
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G.H. MUMM
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klasiﬁkované jako Grand Cru). Chardonnay
má původ v Cote des Blancs a Pinot Meunier
potom ve Vallée de la Marne. Šampaňské G.H.
Mumm je krásné víno, však také patří mezi
nejprodávanější na světě.

VAS
IA IS
TR

zaujal celou řadu královských rodin, takže
v roce 1904 byla společnost G.H. Mumm
jmenována oﬁciálním dodavatelem britského
královského majestátu. Bohužel Němci se
neobtěžovali, aby získali francouzské občanství, na což doplatili tím, že jejich podnik byl
po první světové válce kvůli německému původu vlastníků zkonﬁskován. V roce 1920 se
novým mužem představenstva G.H. Mumm
stal vizionář René Lalou, který měl za úkol
znovu nastartovat společnost a obnovit výrobu. U kormidla společnosti zůstal dalších téměř padesát let. Dominantní pěstovanou odrůdou je Pinot Noir (78 %), která pochází z
vinic v oblasti Montagne de Reims (většinou
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Rodokmen rodiny Mumm obsahuje celou
řadu baronů a rytířů, jeho historie sahá až
do 12. století. Již v roce 1761 začali podnikat jako producenti a obchodníci s vínem se
sídlem v německém Kolíně nad Rýnem pod
značkou P.A.Mumm. Jméno společnosti dal
majitel Peter Arnold Mumm. Na počátku
19. století (v roce 1827) tři synové Petera
Arnolda Mumma - Gottlieb, Jacobus a Philipp - pochopili prodejní potenciál vynikajících šumivých vín z Champagne a s pomocí
místního zástupce G. Heusera založili v Remeši rodinnou ﬁrmu Mumm. V roce 1852
převzal otěže řízení podniku jeden ze synů
zakladatelů Georges-Hermann Mumm a
změnil počáteční písmena v názvu společnosti z P.A. na G.H. Vsadil na progresivní a
velice atraktivní marketing. Lákavé etikety a
provokativní plakáty, vydané na přelomu 19.
a 20. století, jsou živé dodnes.
V roce 1875 vytvořil poutavou etiketu Cordon Rouge. Styl šampaňského G.H. Mumm

IS CUMIERI
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ANDRÉ CHEMIN
ANDRÉ CHEMIN
Tradition Premier
Cru Brut
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Šampaňský dům André Chemin patří mezi
malé nezávislé podniky. Společnost sídlí ve
vesničce Sacy nedaleko hlavního města oblasti Montagne de Reims Remeše. Vinařský
dům André Chemin se nemůže pochlubit
takovou historií jako některé slavnější šampaňské domy, nicméně má zbraň, jejímž silným kalibrem je velmi dobrá kvalita vína za
nepříliš vysokou cenu.
Historie šampaňského domu André Chemin začala v roce 1948, kdy mladý André
přišel do malé vesničky Sacy, aby se zde oženil s Micheline Guillemart. Guillemartovi
vlastnili vinice, které André začal okamžitě
obhospodařovat. A nevedl si špatně. V roce
1972 převzal otěže řízení dobře vedeného
podniku prvorozený syn Jean-Luc. Později
se k němu přidal mladší bratr Sebastian a
bylo zřejmé, že malý vinařský podnik nalezl schopné pokračovatele. Dnes je vinařství
André Chemin prosperující společností,
která pracuje s nejmodernějšími technologiemi. To je silný důkaz o tom, že vinařství

se chce dál rozvíjet a kvalitu vína má v úmyslu neustále zlepšovat. Nově zrekonstruované
sklepy poskytují azyl pro téměř 200 000 lahví
dobrého šampaňského. Vinice o rozloze 6,5
hektarů jsou situovány na hlavních svazích Remešského pohoří - klasiﬁkované jako Premier
Cru. Dostal jsem možnost ochutnat základní
víno André Chemin Brut Cuvée Sélectionnée
a musím říct, že to krásné spojení 80 % Pinot
Noir a 20 % Chardonnay na mne nečekaně
zapůsobilo. Tohle víno je skutečnou ukázkou
nádherné palety vůní a chutí, navíc nesporně
přitažlivě odhaluje vysokou kvalitu modrého
Pinotu Noir z Montagne de Reims.
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G. TRIBAUT

Q

Q

G. T

Q

¾
}>êêêt
¡¢ê
¾
-

zWB®ê¤ªêÜêj±ê
£ªêÜêwêu±ê£ªêÜêwêtê
h®ê¡¢êÜ
rBêS?êê¾
BêOG>±ê?WBêêW¾
>ê{êBêê êdê
R>ê?BêêB±ê
ê:>êê ?>êÂê
?êB±êWê5WêÃê
Bêêê?ê5>ê
dBêêU ?±ê
>êê
ê
uOBêêB®
¢ª¡ªê¾ê¢ª¡¤
R

¨¨

IBA
U

E
T BRUT CUVÉE D

zWB®ê¥ªêÜêj±ê
¥ªêÜêwêuê
h®ê¡¢êÜ
iênêz5êêW>êBêêê
 dê5WêBê|WêWBê
SêB5±êWê5ê:ê
oê5êêêê
?ê WUêêSê
jê ê¾
BBêwêu±ê5BBêêê
wêjêz?>ê
OG>ê?ê
ê±êê
>êêBêê
5OBêdBWê
AU
UV
T BR
uOBêêB®ê
UT G R A NDE C
¢ª¡ªê¾ê¢ª¡¦
IB
G. TR

Q

Wê
zBê:ê
yêê
y :Bêê
mê ê½ê¢ª¡ªê

G. TRIBAUT
Brut Grande Cuvée
Speciale Premier Cru

G. TRIBAUT
Brut Cuvée de
Reserve
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Šampaňské G. Tribaut patří mezi vína, která
nejsou vyráběná na líbivost, ale na chuť. Malé
vinařství si to může dovolit, protože malý
objem produkce zaručuje, že pokud je víno
dobré, prodá se vždycky. A tohle víno dobré je.
Pokud někdy vesničku Hautvillers navštívíte,
zastavte se a poznejte pravou a upřímnou tradici. Návštěvu zcela jistě zakončíte příjemnou
ochutnávkou.

ÉE

G. TRIBAUT

cích stojanech) se tady otáčejí ručně, stejně
tak degoržování (odkalování vystřelením
zátky) se provádí výhradně ručně. Možná
budete překvapeni, ale tento malý podnik vyrábí také skvělou Rataﬁi. Rataﬁa je
stoprocentně přírodní, krásně vonící a na
alkohol nepříliš silný (18 %) regionální destilát vyrobený z hroznů. Stejně jako zdejší šampaňské chutná samozřejmě skvěle.

RES
ERVE

Vinařství G. Tribaut se nachází asi 5 km od
Epernay, v srdci oblasti Vallée da la Marne
ve vesnici Hautvillers. Právě tady žil a zdokonaloval proces výroby vína slavný mnich
Dom Pérignon. Hautvillers je malebná vesnice s typickou atmosférou kamenných uliček,
kovaných domovních znamení a nádherných
výhledů do údolí. Rodinná tradice výroby
šampaňského, kterou zde založil původem
Holanďan Ghislain Tribaut, se předává již po
tři generace. Obklopen vinicemi nabízí dům
rodiny G. Tribaut úžasný výhled do Vallée da
la Marne. Vinice o rozloze dvanáct hektarů
klasiﬁkace Premier Cru se rozkládají na prestižním křídovém terénu s tenkou vrstvou hlíny
na povrchu. Šampaňský dům G. Tribaut není
žádný průmyslový gigant. Veškerá produkce šampaňského zraje ve vlastních sklepech.
Proto i lahve umístěné v pupitrech (setřása-
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DE CASTELANE
DE CASTELANE
Brut Croix Rouge
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Rodina de Castellane patří mezi nejstarší
rodiny ve Francii. Původem pochází z Provence a Arles a její historie sahá až do desátého století. V roce 1895 založil vikomt
de Castelane Florens v Epernay svůj nový
domov, ale také dobře prosperující podnik
de Castelane. Jako symbol a značku vinařství zvolil Kříž svatého Ondřeje (v červeném
provedení), jako poctu vlajce nejstaršího vojenského pluku, jenž sídlil v Champagne.
Monumentálním symbolem vinařství je ale
66 metrů vysoká věž de Castelane, která
nabízí výjimečný pohled na celé Epernay
a vinice v údolí Marne (Vallée de la Marne). Tato unikátní věž je na seznamu historických památek Unesco a pokud někdy
Epernay navštívíte, nenechte si tento úžasný
výstup po 237 schodech ujít. Věž De Castelane ale není jedinou atrakcí. De Castelane,
to je také téměř devět kilometrů úchvatných
křídových sklepů, ve kterých zraje stejně
úchvatné šampaňské. Však také nedlouho

po založení ﬁrmy bylo vybráno na oslavy Belle Epoque v Paříži. V současné době patří de
Castelane pod skupinu Laurent-Perrier. Patřím k velkým fanouškům tohoto vína, proto
si snad mohu dovolit říct, že jeho kvalita se mi
zdá o dost vyšší, než kvalita samotného Laurent-Perrier. De Castelane řadím mezi nejchutnější šampaňská vína. Oplývají krásnou
minerálností, která mne vždy příjemně uhodí do nosu, jsou svěží, plná a mohutná, navíc
výborně vyvážená a vášnivě krásná, prostě raﬁnovaná. A vůbec mi nevadí, že celkový obrat
společnosti v roce 2010 byl jen 172 milionů €.
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CANARD-DUCHENE
La Grande Cuvée Blanc
de Noirs - Charles VII
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ka na Pinoty byla podařenou volbou, byť třeba
řada Charles VII je již hodně o Chardonnay.
Vína Canard-Duchene zdobí silná pinotová
ovocnost, pevná struktura, čerstvost a temperament. U ročníkových vín potom převládá pikantní kořenitost a velmi dobrá zralost. Mezi
příznivci šampaňského je Canard-Duchene,
považované za silný nezávislý podnik, který vyrábí velmi dobré, plné šťavnaté víno.
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CANARD-DUCHENE
La Grande Cuvée
Blanc de Blancs Charles VII
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CANARD-DUCHENE
Q

propracováván, je dána speciﬁckými místními
podmínkami. Šampaňské Canard-Duchene
bylo zvlášť oblíbené na dvoře cara Mikuláše
II, díky jehož náklonnosti společnost získala
povolení užívat ve svém znaku emblém ruské císařské rodiny, orlici se dvěma hlavami.
Později byl do znaku přidán sabrážovací meč
jako symbol šampaňské tradice. Toto spojení
doprovází Canard-Duchene více než jedno
století. I dnes se potvrzuje, že původní sáz-
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Základ vzniku šampaňského domu CanardDuchene položila svým sňatkem v roce 1860
dvojice milenců Victor Canard, bednář a výrobce sudů a Léonie Duchéne, dívka pocházející z rodiny pěstitelů hroznů v Ludes. O osm
let později, v roce 1868, oba společně založili
vinařství Canard-Duchene. Usedlost se nachází v oblasti Montagne de Reims ve vesnici
Ludes. Canard-Duchene je moderní stavba,
jejíž podoba rozhodně nenaznačuje příliš hluboké historické kořeny. Přesto působí skromně. Kvalitou vína se ale tento dnes již nemalý
podnik řadí mezi vyhledávané výrobce. V
Montagne de Reims se pěstují převážně modré
odrůdy obou Pinotů, tudíž volba stylu a charakteru, jež byl od prvopočátku systematicky

D OC L A G R

A

LISTOPAD–PROSINEC hfgg55R55ÍNO & STYL

85

