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IKONA ŽIVÝCH
ŠAMPAŇSKÝCH 

Text: Kateřina Dušková, Foto: Pavel Vítek

 „
Duší vína je terroir, 

až pak je srdce vinaře“

Jeho otec, zakladatel malého vinařství v srdci 
Champagne George Laval, byl jedním z průkopníků 

ekologického hospodaření v kraji. Dnes jde v jeho 
stopách syn VINCENT LAVAL. I on spoléhá 

na své ruce, hlavu, srdce, půdu 
a sílu čisté přírody. Výsledkem jsou 

organická vína - minerální, 
výrazná a křehká zároveň.
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Za pár let to bude půl století od chvíle, kdy v malém vinař-
ství Georges Laval vznikla první šampaňská vína zcela 
bez chemie. A vlastně za tím stojí docela vtipná historka. 

Když se totiž vinař Georges Laval v novinách dozvěděl, že slav-
ný dobrodruh, výzkumník a znalec oceánu Jacques Cousteau 
objevil v ledovcích pesticidy, rozhodl se, že se na znečišťová-
ní planety nebude sám podílet. A že se naopak bude starat  
o půdu tak, aby ji v co nejlepším stavu předal budoucím genera-
cím. A tak se ve vinohradu vydal cestou co nejčistší produkce, 
přírodní, bez chemie. Opustil tradiční cestu vý-
roby vín v Champagne a začátkem 70. let 
vyprodukoval své první ekologické 
šampaňské. V té době patřil se 
svým názorem mezi jen ma-
lou skupinku bláznů, ale ta 
se postupně rozrůstala. 
Když o pětadvacet let 
později předával vi-
nařství svému synovi 
Vincentovi,  dopo-
ručoval mu, aby 
tuhle práci opustil, 
pokud nechce hla-
dovět. Ale Vincent 
ho neposlouchal. 
V roce 1996 pře-
vzal vinařství a 
dnes patří v Cham-
pagne nejen k nej-
respektovanějš ím 
osobnostem, ale stal 
se zároveň prezidentem 
unie výrobců organických 
vín v Champagne (AIVABC).
„Moji předkové žili ve vesnici 
odedávna. Rodinu zmiňují už prv-
ní písemné kroniky, které se o vesnici 
dochovaly. S malou vinicí začínal v roce 1930 
můj dědeček, pěstoval tam tehdy hrozny odrůdy Pinot 
Meunier. Tu vinici jsme po vinobraní v roce 2015 museli od-
stranit a vysázeli jsme zde Chardonnay, podobně jako na ve-
dlejší parcele,“ vypráví Vincent Laval uprostřed svých vinic.

Ukázku těch keřů jsme vlastně mohli vidět u vás ve sklepě. 
Tak dlouhé kořeny u révy z vaší vinice mne překvapily.  
„Ty kořeny rostly hluboko do země. Tato réva nebyla nikdy 
ošetřována žádnou chemií. Jinak právě z těchto vinic se dnes 
dělá Cuvée Garen. Naopak ta druhá réva, kterou jste tam vi-
děli a měla kořeny jen těsně pod povrchem, ta je z dob, 
kdy se ve Francii jelo na výkon a hodně se hnojilo. Réva tak 
vůbec neměla potřebu jít do hloubky, protože byla dobře vyži-
vovaná ze shora. Nemusela bojovat o své živobytí. Takže dnes 
chceme mít zdravou révu, která jde tak hluboko, jak to jen jde, 
a z podloží si bere přesně to, co potřebuje.“ 

Vaše vinice jsou v blízkém okolí vaší obce, ale něco jste při-
kupoval, ne?
„Většina vinic je zde, ale přes půl hektaru je vzdálených zhru-
ba 20 kilometrů ve vedlejší vesnici za lesem. Bohužel jsem 
podle kupní smlouvy z roku 2002, která byla zpočátku velmi 
nevýhodná, musel až do roku 2014 odprodávat všechny hroz-
ny vesnici. Naštěstí to už skončilo a od sklizně 2015 použí-
vám hrozny právě na výrobu cuvée Garen. Zároveň se do něho 
přidávají rezervní vína z ročníků 2011, 13 a 14 a má dosage 

jednoho gramu.“ 

Je to o hodně složitější, vyrábět or-
ganické víno, než jít konvenční 

cestou?
„Není to tak těžké, jako 

v dobách, kdy s tím začí-
nal můj otec Georges. 

Vinařství převedl do 
ekologického re-
žimu v roce 1971, 
protože si uvědo-
moval nebezpečí 
chemických pro-
středků, zejmé-
na pesticidů. V té 
době se účastnil 
řady seminářů a 

to ho utvrdilo, že 
jde správnou ces-

tou a že by se měl 
zasadit o prosazování 

biovinařství. V té době to 
byla ale hodně unikátní a 

inovativní myšlenka, v celém 
regionu bylo jen sedm vinařství, 

která se rozhodla ji následovat. 
Zpočátku to bylo velmi těžké, hlavně 

když otec viděl, o co větší mají ostatní vinaři 
sklizeň a tím pádem oč je větší výdělek, právě proto, 

že používali chemii. Nabádal mne, abych toho nechal a šel si 
svou cestou, protože mne to neuživí. Ale čas ukázal, že jeho 
rozhodnutí bylo správné a já jsem teď hrdý na to, že se otec 
rozhodl jít právě tímto směrem.“ 

Kolik vás vlastně dnes pracuje na vašich vinicích?
„V tuto chvíli mám čtyři stálé pracovníky a k tomu samozřej-
mě i já pracuji jak na vinici, tak ve sklepě. Všechno děláme 
ručně a snažíme se maximálně respektovat přírodu takovou, 
jaká je.“

To je nakonec základ celé této filozofie. Samozřejmě, vy-
loučení chemie, je jedna věc, ale jak by měl vinař přírodě 
naslouchat? Dejte prosím nějaký příklad, co konkrétně to 
znamená? 

Vincent Laval
Třetí z generace Lavalů, už jeho dědeček obdělával malý  
vinohrad ve vesničce Cumieres nedaleko Epernay. Jméno 
dal vinařství jeho otec Gorges. Dnes hospodaří Vincent Laval 
na 3,5 hektarech vinic s označením 1er Cru. Produkce je  
omezená a nikdy nepřesáhne 10 000 lahví.
 

„Vinař by se měl řídit nejen vlastním rozumem, ale i vlastními 
pocity a instinkty, protože všechno se mění. Například dříve 
trvalo zhruba sto dní od okamžiku, kdy vinná réva vykvetla, do 
chvíle, kdy mohlo začít vinobraní. Dneska se to období velmi 
zkrátilo. V současnosti jde asi o osmdesát dní. Když jsem v le-
tošním roce volal v polovině června lidem, kteří nám pomáhají 
se sklizní, a tvrdil jim, že vinobraní začne 28. srpna, nevěřili. 
Spletl jsem se jenom o dva dny. Ve skutečnosti jsme nakonec 
začali sklízet třicátého. Ale přesto byly mé pocity správné.“

Povědomí o organickém přístupu k výrobě vína roste i v sou-
vislosti s víny z Champagne. Je to výhoda, nebo naopak o to 
větší závazek prosazovat tento přístup na půdě tak slavné-
ho regionu?
„Být součástí regionu Champagne pro mne není až takový zá-
vazek, protože nejde o konkrétní místo, ale o to, jak pracuji. 
Chci dělat to nejlepší možné víno a je jedno, kde. Není dů-
ležité, zda jsem součástí zrovna tohoto kraje, nebo nějakého 
jiného. Pro mne je podstatné, že v každém z mých sudů zraje 
unikátní víno, které má svůj vlastní, konkrétní příběh. Nejde 
mi o to dělat unifikovaná vína, ale vína, která jsou živá a vyjad-
řují místo, kde vznikla.“ 

Je ještě něčím váš přístup unikátní?
„Pokud se něčím odlišuji, tak možná tím, že se snažím vy-
jednávat s majiteli sousedních vinic, abych se mohl postarat 
o část jejich keřů. Raději se jim sám postarám o ty nejbližší 
části vinohradů, které sousedí s mým vinicemi, než aby byly 
mé vinice poškozovány pesticidy a dalšími chemickými pro-
středky používanými v těsné blízkosti mých keřů.“ 

Což je ovšem další práce...
„Práce na vinicích je pro mě hlavně odpočinek. Je to štěstí, 
když můžete být při svém povolání na čerstvém vzduchu. Mů-
žete poslouchat štěbetání ptáků, takže to je vlastně i ideální 
relaxace. Už jen proto jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych 
tu práci opustil a dělal něco jiného, než můj otec.“ 

Jak vlastně vypadá váš typický pracovní den?
„Když to vezmu v této době, tak vstávám velmi brzy. Což mi 
nevadí, protože jsem spíš ranní ptáče. Přes den pracuji hlavně 
ve sklepích, kontroluji, zda se vína vyvíjejí tak, jak mají. Ná-
sleduje práce v kanceláři, protože je třeba vyřídit objednávky 
a postarat se o administrativu. A pak se zase z úředníka stává 
vinař, který dělá, co je potřeba. Třeba teď vyčistit lis a připravit 
vinice na příští rok.“

Takže vinobraní a první práce ve sklepě jsou za vámi. Jak 
zatím hodnotíte průběh letošního vinařského roku?
„Vinobraní probíhalo od 30. srpna do 7. září, kdy se teplota 
pohybovala mezi 11,6 až 12 stupni Celsia. Už na jaře jsme měli 
štěstí, protože jarní mrazy jsme měli jen trochu v dolních čás-
tech vinic, kde z jednoho hektaru pomrzlo asi 2 600 kg hroznů. 
A štěstí nás provázelo i při vinobraní, protože sběr se obešel 
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bez dešťů. Takže sklizeň byla úspěšná a očekávám od vín le-
tošního ročníku hodně. Hrozny byly ve velmi dobrém stavu a 
mošt, který jsem ochutnal, naznačuje, že se máme na co těšit. 
Také fermentace zatím probíhá velmi dobře.“

Po dobře vykonané práci, byť je venku a přináší i uvolnění,  
je přece jen třeba trochu zrelaxovat. Máte nějaká speciální 
vína, která si ve chvíli klidu opravdu rád otevřete?
„Ne, nemám nějaké zvláštní preference. To, jak vám víno 
chutná, je zpravidla ovlivněné tím, za jakých okolností a s kým 
je pijete. Takže i když pijete byť to nejlepší víno sám, tak z něho 
většinou nemáte takový požitek. Víno musí být dobře zpraco-
vané, pak je mi jedno, odkud pochází. Ale, když už se mne 
takhle ptáte a měl bych nějaká vína jmenovat, tak například 
z oblasti Jura, ta jsou hodně zajímavá. A z našich vín hlavně 
Les Chénes, protože to bylo první cuvée, které jsem se roz-
hodl dělat se svým otcem. Ale Les Hautes Chéveres mi také 
hodně chutná.“ 

Jaké jsou letošní novinky?
„Aktuálně uvádíme na trh už zmiňované cuvée z Garennes. 
To je ta první sklizeň, kdy jsme nemuseli odprodávat povin-
ně hrozny, tedy sklizeň 2015 (90 % Pinot Meunieur, po 5 % 
Chardonnay a Pinot Noir pozn. red.). Dále jde na trh Les Hau-
tes Chévres 2015 a Les Chénes 2015. A chystáme první lahve 
ročníkového vína z hroznů odrůdy Pinot Noir, které se sklízely 
v roce 2012, to by se mělo prodávat příští rok. Ochutnal jsem 
ho těsně před vaší návštěvou a myslím si, že půjde o velmi 
dobré víno s velmi komplexní chutí.“ 

Takže teď už si k některému jen něco dobrého uvařit...
„Bohužel, já nejsem kuchař. Moc vařit neumím. Což mi při-
pomíná nedávnou historiku - na konci září jsme organizova-
li v Remeši v jednom bistru společnou akci s Emmanuelem 
Brochetem a Davidem Leclapartem večeři šéfů, každý vařil 
jeden chod. Na mne zbyl dezert. Jak říkám, nejsem kuchař 
a už vůbec ne cukrář. Proto jsem pro své kamarády připravil  
velké překvapení. Namíchal jsem ve svém sklepě něco  
naprosto neobvyklého – demi sec se 42 gramy cukru. Hlavně 
mé ženě moc chutná.“  /

CHAMPAGNE 
GEORGES LAVAL
VÍNO S TVÁŘÍ TERROIRU
Jeden z prvních ekologických producentů v Champagne. Rodinná 
firma, která už roku 1971 převedla první část vinic do organického 
režimu a nyní produkuje z 2,5 ha vinic Premier Cru Cuviéres špič-
ková BIO vína s hlavním cílem: vyjádřit terroir a vyrobit čisté, živé 
a pravdivé víno, vyjadřující skutečný charakter unikátního místa, 
kde vzniká. 
   Obec Cuméres leží na pravém břehu řeky Marne, asi pět kilo-
metrů od Epernay, tedy v samotném srdci Champagne. A vinařství 
Georges Laval je tu ukryté tak, že vás ani nenapadne, co můžete 
čekat za dveřmi nenápadného statku. Svahy vinic jsou jižně orien-
tované. Curmiéres je navíc proslulé vlídností a teplem zdejšího mi-
kroklimatu, což představuje spolu s křídovým podložím a půdami, 
v nichž se však na některých místech mísí vápenec a hlína dokonce 
i s černozemí, skutečně unikátní terroir. Zatravněná a léta letoucí 
organicky ošetřovaná vinice je pokrytá keři z poloviny starými přes 
30 let, některými až 80 let,  stojí na ruční práci a dnes představu-
je malý poklad, z něhož pocházejí ty nejlepší hrozny odrůd Char-
donnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Ačkoli Laval používá i lehký 
traktor, preferuje hlavně koně – ardenské plemeno, jež je podle 
hipologů přímým potomkem prehistorických tuponosých koní. 
Sběr hroznů je výhradně ruční, lisování probíhá na starém mecha-
nickém lisu. I ve sklepě pak nepřipouští žádné postupy či produkty, 
které by představovaly zásah do přírodního procesu – vína zrají 
v dřevěných sudech na přírodních kvasinkách, jsou vyráběna bez 
chaptalizace či filtrace a jen s nejnutnějším minimem síry. 
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