
Jeden môj známy želá pri
gratuláciách svojim naj-
bližším, aby im každý deň
prinášal drobné radosti,
z ktorých sa skladá veľké
ľudské šťastie. Na prvý
pohľad jednoduché, ale aké
zložité je uvedomiť si drobné
radosti v hektike dnešnej
doby. Kde potom zostane to
šťastie? Nech je ako chce, je
na nás, aby sme na tie rados-
ti nezabúdali. Nám sa to
podarilo v uplynulých týžd-
ňoch vrchovato. Nový
Cognac Club v Bratislave je
tým sklíčkom do mozaiky
Testum, ktoré nám robí,
i napriek mnohých staros-
tiam, radosť. Verím, že tú istú
radosť s nami budete zdieľať
aj Vy.

When congratulation, one 
of my friends always wishes
his family members small
pleasures each day. Small
pleasures that can create 
a big human happiness. So
simple at the first sight but in
this hectic times it is 
sometimes really hard to
enjoy these small pleasures.
Where is the happiness then?
Forget the aforesaid; it will
always up to us to not forget
these pleasures. We were 
succeeded during last weeks
as most as possible. New
Cognac Club in Bratislava was
this missing part in the 
Testum mosaic enjoying us
despite many troubles. 
I believe that you will share
the same pleasure with us. 
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Pozorní čitatelia si iste všimli ‘opačné garde’ v titulku tohto
príspevku v porovnaní s úvodným číslom Testum News. Nie je to
chyba, je to zámer. Vzdelávanie je totiž nosnou činnosťou agentúry.
Testum má v svojom záhlaví výrok ‘marketingová a vzdelávacia
agentúra’, pod čím si každý oslovený môže predstaviť niečo úplne
odlišné, než je skutočné zameranie agentúry. Ako to teda vlastne je?

Agentúra vznikla z dôvodu vydania Encyklopédie Cognacu,

pričom od zrodu tejto myšlienky bolo jasné, že ide o špecifický mar-
ketingový počin pre cognac ako kategóriu nápoja, spojený s výraz-
ným edukatívnym akcentom. V čoraz dravšom prostredí trhu je každá
vzletná myšlienka, nepodporujúca konkrétny produkt, akoby vopred
odsúdená na zánik. I napriek tomuto poznaniu, alebo práve preto,
vznikla agentúra, ktorá sa postavila nad celý ten trhový boj a ponuk-
la zjednocujúci motív – cognac ako kategóriu alebo, ak chcete, druh
nápoja.

Cognac ako nápoj kráľov a kráľ nápojov.
Každý kráľ sa však obklopuje spoločenstvom svojich podda-

ných, resp. oddaných služobníkov, a preto ten náš kráľ – jeho
veličenstvo cognac – si takúto komunitu musí, obrazne povedané,
vytvoriť na svoj obraz. No a prípravu oddaných služobníkov si zobra-
la na starosť agentúra Testum. Agentúra, ktorá vychová pre kráľa
dôstojných dvoranov a títo budú šíriť kráľovo dobré meno nielen
v jeho kráľovstve, ale i vo všetkých kráľovstvách široko ďaleko.   

Vychovajme trh – výrobcu, obchodníka i spotrebiteľa - a nauč-
me ich rozlišovať tú prepestrú paletu vôní, chutí, vzhľadov a neviem
ešte akých vnemov, aby sme následne veľkodušne otvorili arénu pre
bojovníkov na poli marketingu. Takže – výchova a vzdelávanie nado-
všetko. A preto sme tu.

Testum ponúkne školenia, kurzy, tréningy, prezentácie a zdo-
konaľovacie akcie hlavne pre kategóriu Cognac, následne Káva
a v tesnom závese (alebo takmer súčasne) sa povenujeme perlivému
pokušeniu – Champagne. Lektormi a sprievodcami vám budú uzná-
vaní i menej známi odborníci, znalci a zberatelia, ale najmä samotní
výrobcovia, ktorí sú nepochybne tí najpovolanejší, aby nás niečo
o tom svojom rodinnom striebre naučili.

Základom činnosti agentúry Testum bude systematický zber

informácií o všetkých výrobkoch v už spomínaných kategóriách.
Následne budeme informácie triediť, spracovávať a pravidelne vám
ich prinášať na stránkach nášho spravodaja. Je pochopiteľné, že 
takýto obrovský sumár informácií nemôže zhromaždiť jednotlivec,
ani malý tím spolupracovníkov a preto je Testum otvorený všetkým
zanietencom a nadšencom kvalitných produktov spríjemňujúcich
naše každodenné putovanie za úspechom, šťastím a spokojnosťou.
Partneri agentúry sú de facto spolutvorcovia a spoluautori jedinečnej
Encyklopédie Cognacu a pre nás bude potešením spolupracovať
s každým milovníkom cognacu, ktorý prejaví o projekt skutočný záujem.

Na stránkach Testum News sa s vami o všetky takto zhromaž-
dené a získané informácie a poznatky radi podelíme. Partneri agen-
túry nezostanú nepoznaní, postupne vám ich predstavíme v nasledu-
júcich vydaniach spravodaja.

Čaká nás vzrušujúca cesta za poznaním, cesta k osobnostnému
rastu, ku ktorému dospejeme realizáciou spoločného záujmu v pros-
tredí, evokujúcom pohodu, pokoj a v atmosfére presiaknutej duchov-
nom. 

Vitajte teda v agentúre - škole Testum a jej triedach Cognac
Embassy, Coffee Planet a Champagne Avantgarde. Vitajte v netradič-
nej škole, kde pôžitky života nie sú zakázané, ale naopak – sú hlav-
ným vyučovacím predmetom.



The first issue of Testum News we started with the title
„Marketing“, now we change the title to „Education“. No, this is
not a mistake. It is our intention. The education is in fact the core
agency activity. Testum has in the heading words as marketing and
education agency. Each of you can understand it quite different as
is the real agency orientation. How it is then in fact?

The agency was created to publish Cognac Encyclopedy and
from early beginning it was clear, that this is very specific marketing
activity towards cognac as a drink category, with reasonable educa-
tive accent. It seems, that on even more predacious market, any
lofty idea with no support of certain brand name, has no chance to
survive. Inspite of this knowledge, or just because of this fact, we 
create an agency, which is standing over fight on the market. The
agency, which offers an uniting motive – cognac as a category, or if
you want, kind of a drink. 

Cognac as the drink of kings and
the king of drinks.

Every king is surrounded by a
society of liege people, and therefore
our king – His Majesty Cognac - needs
to have such a community according
to his needs. So, Testum agency decid-
ed to prepare loyal staff, to educate
stately courtiers, who will spread good
name of their king not only in his
kingdom, but in all kingdoms far and
wide.

Let’s educate the market – pro-
ducer, trader and consumer too, and
teach them to recognize a various pal-
let of aromas, tastes, looks and I don’t
know which perception more. After-
wards, magnanimously we can open
the arena for fighters on marketing
field. So – training and education
above all, and that´s why we are here. 

Testum will offer courses, train-
ings, presentations and improvement

events, especially for Cognac as a category, Coffee afterwards and
very close, nearly in the same time we will introduce sparkling temp-
tation – Champagne. Your lectors and guides will be respected, more
or less known experts, specialists and collectors, but in particular
producers themselves. Without any doubts, they are the most quali-
fied, who can educate us something more about their „family treas-
ures“.

The base of Testum activity will be systematic collection of
information about mentioned products groups. We will sort and
classify all information we will get and bring them to you in Testum
News regularly.

Of course, such large summary of information can not be col-
lected by men or small team of cooperatives. Therefore, Testum is
opened to all fans and enthusiasts in quality products, making our
way to success, happiness and satisfaction every day more pleasant.

Testum partners are de facto co-authors of unique Cognac
Encyclopaedia, and we will be pleased
to cooperate with every cognac lover,
who will show a real interest in our
project.

In Testum News we will share
all the information with you with
great pleasure. Agency partners will
be not unknown to you. We will intro-
duce them in each of next Testum
News issues.

There is an exciting way waiting
for us. Way to the personal growth, to
which we will approach by common
interest in a milieu which evokes well-
being, peace and in the atmosphere
soaked by spirituality.

So, welcome in our agency then
– Testum school and its classrooms –
Cognac Embassy, Coffe Planet and
Champagne Avant-garde. Welcome in
a non-conventional school, where all
the life pleasures are not prohibited,
but on the contrary – they are the
main subject to teach.



Keď sa povie „škola“, prvé čo sa nám vynorí v pamäti, je asi budova školy, do ktorej

sme vstúpili ako prváci. Nesmelí s očakávaniami, mnohokrát s obavami, čo nás tam čaká

a neminie. Testum a jej Cognac Academy chce byť školou pre všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli

vzdelávať v predmetoch spríjemňujúcich nám každodenné putovanie na tomto svete.  

Vitajte v škole cognacu a iných príjemností. Prejdite v tichosti jej priestormi, vstúpte

do každej triedy a nechajte sa inšpirovať vaším obľúbeným predmetom.

School evokes in our memory the building which we have entered as abecedarians.

Shy, full of expectations, many times afraid of what is waiting for us there. Testum and its

Cognac Academy wants to be a school for everybody, who decided to be educated in sub-

jects, making our daily life more pleasant.

Welcome to school of cognac and other pleasures. Walk through it premises in

silence, enter each room and be inspired with your favourite subject.

Na úvod niečo malé, nenápadné, len tak vás navnadiť. Inšpirovať. Tak sme sa 

rozhodli. Privítajú vás tisícky miniatúrnych fľaštičiek cognacu rôznych značiek, tvarov, veľkos-

tí, kvalít. Jednoducho – minisvet cognacu. Alebo výstižnejšie – predizba veľkolepej auly

cognacu.

Something small as introduction, to inspire you. So we decided. You will be 

welcomed by thousands of miniature bottles of cognac, many names, shapes, sizes, quali-

ties. Simply – mini world of cognac. Or, more precisely – the anteroom of grandiose Cognac

great hall.



Vitajte v Aule Cognac Academy. Tu budú znieť koncerty obrích

čiaš, tu sa bude valiť riava života umocnená v eau-de-vie v jej

najušľachtilejšej podobe – v cognacu. Na tejto posvätnej pôde privítame

učencov i praktikov z oblasti rovnakého mena. Nájdite si, prosím, svoje

miesto a nechajte sa uniesť mágiou prírody, ľudského umu a tvrdej

práce, zasluhujúcej si našu najhlbšiu úctu. Tu budete dekorovaní diplo-

mom i medailou, tu budete pasovaní za znalcov vecí výnimočných. Tu je

vaša druhá Alma Mater.

Welcome to Cognac Academy Hall. Here will resound concerts of

giant goblets, here will flow river of life intensified in most refined form

– in cognac. On this holy place we will welcome savants and practition-

ers from the region of the same name. Please, find your place and let’s

carry away by magic of nature, human sense and hard work, deserving

our highest respect. You will be honoured by a diploma or medal here;

here you will be knighted as a connoisseur of excellent things. Here is

your second Alma Mater. 

Máte chuť na kávu?

V poriadku, ale u nás, prosím,

zabudnite na presso malé, pre-

sso veľké, viedenskú, tureckú

a neviem ešte akú, a pritom všetky

jednej značky. Planéta kávy je očarujúca a toto čaro si podmaní každého.

Prebrázdime všetky oblasti tejto praženej planéty a prinesieme vám jej

extrakty vo vyhriatej šálke kávy presne podľa vašej chuti. 

Would you like a coffee? OK, but please, forget small espresso,

large espresso, Vienna coffee and others, but one brand name only. Cof-

fee Planet is enchanting and everybody will be captivated by this

charm. We will wander through every region of this roasted planet and

we will bring you its extracts in hot cup of coffee, exactly after your

taste. 

Nechajte na seba pôsobiť

ďalší z výrazných francúzskych

vplyvov. Champagne – rovnako

jedinečná oblasť ako Cognac, v

ktorej sa však pokračovanie výroby

vína ubralo úplne iným smerom. Poďte

sa s nami pozrieť, kam dorazíme, keď sa tým smerom pustíme. Bude to

vzrušujúce putovanie rovnako, ako je vzrušujúci produkt tohto kraja.

Takže – Bon Voyage!

Let’s appeal on you another characteristic French influence.

Champagne – the same unique region as Cognac is, although the

development of wine was going in completely different way. Come with

us to see, where we can get, if we will follow this direction. It will be

exciting wandering, exciting as the product itself. Then – Bon Voyage! 



„Každý človek by mal mať svoje sny a ciele, na ceste ku
ktorým musí prekonať neprekonateľné množstvo prekážok. Miesto
na ktorom sa teraz nachádzame som si vysníval pred rokmi a nevzdal
som sa myšlienky na jeho realizáciu. Žiaden z obchodných úspechov
v minulosti mi nespravil takú obrovskú radosť a potešenie, ako 
realizácia tohto sna. Viem prečo. Tento sen je o radosti zo života,
o šťastí, láske, spokojnosti. Tieto pocity vo mne dnes dominujú a rád
vám ich všetkým sprostredkujem. Vitajte v mojom sne, priatelia.“

To je stručná výpoveď autora projektu Testum Sadka Mýtnika
z úvodného čísla spravodaja. Trochu priskromné, čo poviete? Poďme
sa teda dozvedieť viac.

Sadko, agentúra Testum je na svete, robí prvé krôčiky. Ako sa
to ale všetko začalo, alebo ešte pred tým, prečo cognac? Prečo
encyklopédia?

Kto ma pozná vie, že som sa vždy takpovediac vyžíval v gas-
tronómii a v nápojovej kultúre. V jej rámci som snažil dosahovať na
jej pomyselné vrcholy. Aspoň v našich podmienkach. Cognac je pre
mňa vrcholom vo svete nápojov. A nielen to. Cognac je síce alko-
holický nápoj, ale súčasne je to história, umenie tak v zmysle výt-
varnom, ale aj z pohľadu charakteru práce ľudí, ktorí ho vyrábajú,
alebo presnejšie, ktorí ho tvoria. Pri pohľade na akýkoľvek cognac
vidím výsledok práce veľkého množstva ľudí rôznych profesií, ktorí sa
spojili určite nie kvôli výrobe alkoholu, ktorý je v cognacu prítomný.

Podľa mňa je to nápoj, v ktorom sa zhmotňuje asi najviac práce na
svete. Veď kým sa dostane do vašej tulipánky uplynie veľa času, mno-
hokrát je dedičstvom mnohých generácií výrobcov. Vidím tam i tvrdú
prácu ľudí, ktorí sa starajú o dubové lesy, z ktorých neskôr vzniknú
sudy, vidím sklárov, grafikov, tlačiarov a celý ďalší rad činností. Tí
všetci majú nezastupiteľné miesto v procese zrodu tohto magického

nápoja. Ako inak by sa dal označiť nápoj zrejúci 40 rokov a my
máme to privilégium vychutnať si ho. Samozrejme, ak sme

dostatočne trpezliví. Ak cognac leží 40 rokov v sude,
nemôžeš po ňom chcieť, aby sa otvoril a vydal zo

seba všetko to dobré za púhych pár minút. Ak
vydržíš, odvďačí sa ti tým, že ti dovolí prejsť

tými 40 rokmi a mnohokrát ti zostane ešte
dlho v ústach chuť týchto rokov.

Vieme teda, prečo cognac. Ale
prečo encyklopédia?

Myšlienku na knihu o nápo-
joch nosím v sebe už asi 20 rokov,
no ako som sa rokmi stále viac
o nich dozvedal a učil, prišiel som
k tomu, že na napísanie takej

knihy je potrebná špecializácia, dominantné zameranie. Tak vznikla
špecializácia na cognac a pri tom som naberal presvedčenie, že
možno jedna kniha by nestačila na všetko o cognacu. Preto encyk-
lopédia, t. j. čo najviac informácií v zhustenej forme.

Nie je rôznorodnosť dnes dostupných cognacov určitou
prekážkou pre tento zámer?

Naopak. Je to výzva. Prirodzená. Pozri, tak ako je veľa druhov
cognacu, každý je niečím výnimočný. Presne tak ako ľudia. Každý má
inú tvár, iným dojmom pôsobí. Sme zmesou dobrých i menej dobrých
čŕt. A preto je tento sortiment pre mňa fascinujúci, lebo umožňuje
stotožnenie sa s rôznymi ľuďmi, rôznymi povahami. Všetci ľudia sú
v podstate dobrí, môžu však mať aj čierne dni. Tak isto je to aj
s cognacom. Encyklopédia by mala priblížiť túto rozmanitosť. Nielen
suché fakty, štatistické informácie, ale budeme sa snažiť o to, aby sme
priniesli výpovede ľudí, ktorí si niektorú značku obľúbili, aby oni sami
hovorili o svojich pocitoch pri stretnutí s tým „svojim“ cognacom.



Dobre, ale neobávaš sa určitého druhu konkurencie
medzi výrobcami?

V žiadnom prípade nie. To o čo sa snažíme, je spájanie
konkurenčných firiem v tomto segmente. Vieme a veríme, že
takýmto postupom získa cognac svoju zaslúženú silu. Je to to
isté ako spojenie dobrých ľudí, ktorí vedia spojením zosilnieť
a vytvoriť viac dobra. Omnoho viac, ako keď sa každý snaží
utekať sólo svojou cestou. Pravdou je, že encyklopédia bude
nielen jednoduchým opisom fliaš a cognacu v nich. Našim
zámerom je i predstaviť ľudí, ktorí cognac tvorili v minulosti
a tvoria ho i dnes. Vidíme za cognacom konkrétnych ľudí,
rodiny. Bude to nielen encyklopédia cognacu, ale aj encyklo-
pédia ľudí stojacich pri zrode každého z nich. 

Vyzerá to na úctyhodný kus roboty, kým sa dopracuješ
k vysnívanému koncu – k encyklopédii.

To patrí k realizácii akéhokoľvek zámeru. Pri cognacu je
fascinujúce, ako sa príroda zahráva s tým kúskom zeme na
území Francúzska. Na malom území sa vyskytujú rôzne druhy
pôdy, sústredili sa tu slnečné lúče a spolu s ďalšími faktormi
vytvorili najvhodnejšiu oblasť pre brandy tak výnimočné, že si
zasluhuje vlastné pomenovanie – cognac. A je to neustály
vývoj. Podobne ako sa vyvíja človek a jeho chute. Ľudia
prechádzajú obdobiami konzumácie vodky, neskôr whisky až
nakoniec skončíme u najušľachtilejšieho nápoja. Tak ako
človek dospieva, vyvíja sa a ustaľuje v živote, tak sa vyvíja aj
jeho chuť k nápojom. V mladosti nie je pripravený na cognac.
To prichádza skúsenosťami, vekom. A takýchto ľudí prizývam
na spoluautorstvo encyklopédie. Encyklopédia má v základe
40 spoluautorov, ale určite bude dostatok priestoru i pre 
viacerých milovníkov a znalcov cognacu z celého sveta, ktorí
sa vyjadria k jednotlivým značkám. I z tohto pohľadu bude
Encyklopédia cognacu skutočne svetová.



„Each man should have your dreams and goals and on the
way to its achievement has to overcome an impassable number
of obstacles. The place we are now, I have dreamed up many
years ago and I did not give up the idea for its realization. No
business success in past have pleased me as much as realization
of this dream. I know why. This dream is a dream of pleasure of
life, happiness, love and satisfaction. Nowadays, these feelings
inside of me dominate and I will give it to you with pleasure.
Welcome to my dream friends“

This is a brief statement of Sadko Mýtnik, author of the
project - Testum from introductory issue of bulletin. Maybe too
much modest, what do you think? Let’s know more than. 

Sadko, Testum agency was born, makes first steps. But how
it all started or simply why cognac? And why encyclopaedia?

Who knows me, knows that I have always been involved in
gastronomy and drink culture and within its scope I have been

trying to reach its imaginary tops. For me, the Cognac is a top in
the world of drinks. Not only this. Although, the Cognac is an

alcoholic drink, at the same time it is a history, an art, not just
in terms of creative art but also in term of nature of the

human labour producing it or more precisely who cre-
ates it. When I see any cognac I can see a result of

work of huge number of people of various pro-
fessions connected not just only for produc-

tion of alcohol present in the cognac. As for
me, it is a drink in which probably most

work is materialized in the world. Be
sure that until it reach your tulip glass

much time lapse, many times it is a
heritage of many generations of
producers. I can see also hard work
of the people caring of oak forests
later from which the barrels are
made. I can see glass-bowers,
graphic designers, typographers

and many other activities. All these people have irreplaceable
place in the process of creation of this magic drink. How else we
can name the drink ageing for 40 years and we have a privilege
to taste it. Of course, if we are patient enough. We can’t expect
that if cognac lies in the barrel for 40 years, we can’t wish to be
opened and release all its good in just a few minutes. If you will
wait enough it will return all these 40 years to you and the hun-
dred’s years taste will stay in your mouth for long time. 

We now know why cognac. But why encyclopaedia?
The idea of book was inside of me for maybe 20 years, but

as the years went by I have learned and knew more and I found
that writing such book will require a specialization, dominant
sight.  Thus, the specialization to cognac came into existence and
I have become persuaded that one book would be not enough for
all about cognac. That’s why encyclopaedia, i. e. maximum infor-
mation in compressed form.

Isn’t it variousness of nowadays available cognacs certain
obstacle for this intention?

Absolutely no. It is a challenge. Natural one. Look, how
many kinds of cognac exist and each is somehow exceptional.
The same as the people. Each has different face, different impres-
sion. We are a mix of good as well as worse properties. And that
is why this assortment is fascinating for me because allows to
ego-involvement with different people, characters. All people are
basically good though they may have also bad days. The same
apply for cognac. Encyclopaedia should approach this variety. Not
just naked facts, statistical information but we will try to bring
the statements of the people who took a fancy to some of the
brands and they will themselves reveal  their feelings from meet-
ings with their cognac. 

Well, don’t you afraid of some kind of competition
between producers?

I don’t. What we try to do is joining the competition com-
panies in this segment. We know and we believe that thus the



cognac will gain its deserved strength. It’s the same as
joining the good people which will be stronger then and
create more goodness.   It’s more than when everybody
tries to run independently by its own way. The true is that
encyclopaedia will be not just simple description of bottles
and cognac in it. Our intention is also an introduction of
people creating cognac in past as well as today. We see
behind cognac particular people, families. It will be not just
encyclopaedia of  cognac but also encyclopaedia of people
staying in birth each of them. 

It seems like worthy piece of work to come to dream
end – to encyclopaedia.

It belongs to realization of any goal. As for cognac,
the fascinating is how nature flirts with this piece of land
on the territory of France. There are various types of land
on small territory, sun rays concentrates here and together
with other factors they create the most suitable area for
so exceptional brandy that it deserves own name - cognac.
And it is continuous progress. Similarly, a man grows as
well as his tastes. People pass through periods of consum-
mation of vodka, later whisky and in the end it is a most
noble drink ever. As man grows up, develops and becomes
stable in his life, his taste to drinks develops as well. As
young, he is not well prepared to cognac. It comes with
experiences, age. And I invite such people to work and
cooperate on encyclopaedia. Encyclopaedia has basically
40 co-authors but certainly there shall be enough space
for more lovers and experts of cognac of over the world
which will express their opinion to individual brands. Even
from this point of view, the encyclopaedia of cognac will be
really universal.



Pri našich cestách do oblasti Cognac sme sa snažili získavať
informácie zo všetkých dostupných zdrojov, knihy nevynímajúc.
A nielen pri cestách do Francúzska. I na slovenskom knižnom trhu sa
objavila knižočka s názvom Cognac, sporadicky sa objavujú aj články
s tématikou tohto nápoja v spoločenských časopisoch. Sú známe
rôzne publikácie o cognacu, z tých novších spomenieme aspoň
Cognac od Nicholasa Faitha, alebo Kyle Jarradov Cognac – The seduc-
tive saga of the world´s most coveted spirit. Nemecký autor Paczinsky
sa taktiež nechal inšpirovať týmto ušľachtilým destilátom a napísal
o ňom knihu.

Zdá sa to na prvý pohľad primerané zastúpenie publikácií
o nápoji, ktorý výrazne ovplyvnil život nielen mnohých generácií
výrobcov vo Francúzsku, ale samozrejme, aj ich konzumentov po celom
svete. My sme však hľadali niečo iné. Hľadali sme kompletného
sprievodcu všetkými značkami a výrobcmi, ktorí stále v oblasti cognac
pôsobia a produkujú výrobok s právom nosiť meno cognac. Je pri tom
jedno, či sa jedná o nadnárodnú skupinu s dominantným postavením
na svetovom trhu s destilátmi, alebo je to drobný výrobca vyrábajúci
len niekoľko hektolitrov eau-de-vie.

Nenašli sme.
Tak sme sa rozhodli takúto knihu napísať. 
A hlavne na splnenie tohto cieľa vznikla agentúra Testum. Zber

a spracovanie informácií potrebných na vznik takého rozsiahleho diela
nie je možné zvládnuť v malom tíme autorov. Preto sme sa rozhodli
ponúknuť spoluprácu a spoluautorstvo ľuďom, ktorí sa o cognac zaují-
majú, obľúbili si ho, sú jeho zberateľmi a fanúšikmi a chcú sa o ňom
dozvedieť čo najviac.

Na prvý pohľad možno nereálny koncept – pár bláznov chce dať
dokopy okolo 40 ľudí, ktorí sa zapoja do písania najväčšej knihy
o cognacu v histórii tohto nápoja. Ale skutočne len na prvý pohľad.

Tých ľudí sme totiž našli. Mnohí sa prihlásili sami, ďalších sme oslovili
my a stali sa partnermi agentúry Testum. A nielen to. Aby sa projekt
encyklopédie uskutočnil, boli partneri ochotní finančne ho podporiť. 

Ďalšiu skupinu partnerov projektu predstavujú jednotliví výrob-
covia, bez ohľadu na to, či svoje výrobky umiestňujú na slovenský trh
alebo na trhy v strednej a východnej Európe. Tu sa stretávame niekedy
s nepochopením, ale vytrvalou komunikáciou a ďalším vysvetľovaním
podloženým firemným spravodajom sa postupne posúvame k zapojeniu
výrobcov do projektu.

Mnohí sa pýtajú, akým štýlom bude kniha písaná, aké budú hod-
notenia značiek, ako sa k nim dopracujeme. Otázky absolútne namieste.
Odpoveď je jasná od samého začiatku. Encyklopédia vám prinesie zák-
ladné informácie o výrobcovi, o celom jeho sortimente a základné
degustačné poznámky ku každému výrobku. Nosnou časťou informácií
budú výsledky degustácií našich partnerov, ktorí ich zaznamenajú a po
spracovaní ich v encyklopédii uverejníme ako názor konzumenta.
Nutné je poznamenať, že nie jediného. Dostaneme tak každú značku do
pozitívnej konfrontácie so spotrebiteľom, konzumentom. Na konci
tohto procesu bude kniha plná informácií o cognacu a osobných
skúseností konkrétnych ľudí s ním.

A o to nám najmä ide – o knihu plnú života a radosti z neho.
Takže, o tri roky dovidenia na stránkach encyklopédie, priatelia.



During our trips to
Cognac region we always
tried to get information
from any available source,
including the books. But
not only during our trips
to France. There is also
the book named Cognac
on the Slovak book mar-
ket, from time to time
some articles about
Cognac appear in social
magazines. We know sev-
eral treatises, we can men-
tion few of the newest ones,
Cognac from Nicholas Faith, or
Kyle Jarrad´s Cognac – The
seductive saga of the world’s most
coveted spirit. German author
Paczinky was also inspired by cognac
and wrote a book about this refined
drink.

From the first view it seems, that this is quite
adequate number of books about drink, which had
reasonable influence to life of many generation of
French producers, and of course, the consumers of
their products of over the world.

But we tried to find something different. We looked
for a complete guide through all brand names and produ-
cers, which are still active in Cognac area and still producing
a drink approved to have the name cognac. And it doesn’t´
matter if it is multinational group with dominant position on
global market or it is a small producer, producing just few
hectolitres of eau-de-vie.

We didn’t find it. 
But someone has appeared who decided to write such book.

Sadko Mýtnik. 
And for this goal fulfilment, the Testum agency has been cre-

ated. Sadko had clear idea of book from the first moment and was
sure that collection and proceeding of information necessary for
creation of such large work of art is not possible to manage by small
team of authors.

Therefore, we decided to offer participation and co-authorship
to the people, who are interested in cognac, who love cognac, who are
cognac collectors and fans, and who want to know even more and
more about cognac.

Maybe unrealistic concept at first sight – few crazy people

want to join 40
persons, who

will be
involved

into writ-
ing of

the

biggest
cognac book

in his history.
But only from the very

first sight. We have found
those people namely. Many of

them came alone, the others were
contacted by us and they became Tes-
tum partners. Not only this. To bring

encyclopaedia project to its life, the
partners were willing to help financially

too.
Another group of project supporters

are cognac producers, without respect, if they
sell their products to Slovakian market or to

the markets in the region of Easter and central
Europe. Here we are facing to lack of under-

standing, but using sedulous communication and
additional explanation based on Testum News maga-

zine, we are slowly moving some producers to their
involvement in our project.

Lots of people ask, which style of writing the ency-
clopaedia will be of, how we will evaluate individual

brands, how we will reach those evaluations. Absolutely right ques-
tions. And the answer is very clear from the early beginning. The
encyclopaedia will bring to you essential information on producers,
his complete product range and basic tasting notes to each item in
it.  As the key data we will use the results of our partners degusta-
tions, who will record those data, and after its proceeding we will
publish those results as consumer’s opinion. We need to note, that
not only one consumer. Thus we will bring the brands into positive
confrontation to the customer, consu mer. At the end of this process
we will have the book full of cognac and personal experiences of
real people. 

And this is what Sadko Mytnik as author and his future team-
mates are trying for – the book full of life and pleasure from it.

So, see you in three years at the encyclopaedia pages, friends.



Na ceste za poznaním cognacu sa iste vynorí množstvo otázok a my sa pokúsime dať na
všetky vyčerpávajúce odpovede. Budeme sa postupne venovať oblasti Cognac, mestu a podrob-
nejšie všetkým detailom výroby tohto čarovného nápoja. Na úvod sme vybrali esenciu otázok,
ktoré si asi položí väčšina z terajších alebo budúcich konzumentov a tu sú odpovede.

Čo je cognac?
To sú v skutočnosti tri otázky v jednej. Cognac je malá, presne určená oblasť na západnom

pobreží Francúzska, vinúca sa v podstate od La Rochelle nadol k ústiu rieky Gironde. Cognac je tiež
hlavné mesto oblasti a leží približne v jeho geografickom strede. Samozrejme, cognac je i názov
jedného z najlepších destilátov na svete.

Musí sa cognac vyrábať v oblasti Cognac?
Áno. Cognac sa musí vyrábať z presne určených odrôd viniča a následne vína, dopestovaného

výhradne v šiestich okresoch oblasti: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois,
Bons Bois a Bois Ordinaires. Musí sa destilovať v tradičnom prístroji typu „Charentais“ a nechať ležať
minimálne dva roky v oblasti vymedzenej francúzskymi zákonmi už od začiatku minulého storočia.

Je cognac brandy?
Každý cognac je brandy...  Ale nie každé brandy je cognac.
Aký je rozdiel medzi brandy a cognacom?
Názov „brandy“ sa skôr vzťahuje k procesu ako k nápoju. Pochádza z holandského „brande-

wijn“ alebo „burnt wine“.  Všeobecne - akýkoľvek alkohol vyrábaný fermentáciou a následnou desti-
láciou ovocia alebo šťavy z ktorejkoľvek oblasti sveta sa môže nazývať „brandy“. Na druhej strane
cognac sa môže vyrábať len z hroznového vína. Môže pochádzať jedine z vymedzenej oblasti

Cognac a na na rozdiel od iných „hroznových brandy“ sa destiluje dvakrát, aby získal jemnosť
a intenzitu chutí a aróm typických pre cognac. Existujú prísne pravidlá, zabezpečujúce destiláciu
tak, aby skončila pred 1. aprílom v roku, nasledujúcom po zbere hrozna.

Má cognac ročníky podobne ako víno?
Áno, ale nereprezentujú kvalitu cognacu. Výroba ročníkových cognacov bola upravená až 

v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Cognac určený na ročník, sa ihneď po destilácii uloží 
v špeciálnej pivnici s dvoma zámkami. Kľúč od jedného zámku si ponecháva majiteľ a kľúč od dru-
hého je uložený v BNIC (Bureau Nationale Interprofessionnel du Cognac - apelačný orgán).
V skutočnosti sú všetky veľké značky cognacu komplexnou zmesou niekedy až 200 druhov rozlič-
ných cognacov rôzneho veku a často z rôznych produkčných oblastí.

Zreje cognac vo fľaši podobne ako víno?
Hneď po druhej destilácii sa surový cognac umiestňuje do sudov, vyrobených z dubov

z oblasti Limousin alebo Troncais. Tu zreje niekedy až dlhé desiatky rokov. Potom sa cognac skladuje
vo veľkých sklenených fľašiach (demižónoch), kde zrenie nepokračuje, až pokiaľ sa cognac nestane
súčasťou zmesi. Prirodzene, cognac - podobne ako ostatné druhy liehovín - nezreje vo fľaši.

Prečo sa mieša cognac z rôznych okresov?
Každý z okresov je definovaný typom pôdy a krajiny, ktorá dáva svoju individuálnu pečať

cognacu, ktorý sa tam vyrába. Tradične sa vytvárajú veľké značky cognacu výberom najlepších vlast-
ností z každého okresu a tým sa získava harmónia chuti a arómy. Je skutočne len veľmi málo „single
cru“ cognacov (z jedného okresu), ktoré sa vyrábajú z vína, vyrobeného len v jednom okrese a môžu
byť vysoko hodnotené. V súčasnosti sa však objavuje niekoľko zaujímavých kolekcií single cru
cognacov.



On the way of Cognac’s recognition, lot of questions come
out, on which we will try to give you all the answers. We will grad-
ually inscribe to Cognac’s area, city and all the details of making
this magical drink. At the beginning, we have chosen an essence of
questions, which will be asked by the most of the consumers and
here are the answers.

What is Cognac?
In reality, there are three questions in one. Cognac is a small,

defined area on the west shore of France, spreading from La
Rochelle down to a mouth of river Gironde. Cognac is also a capital
city of area and it is situated approximately in its geographical cen-
tre. Of course, Cognac is a name for one of the best distillates in the
world.

Does Cognac has to be made in Cognac area?
Yes. Cognac has to be made of exactly given variety of vine,

thereafter of wine, grown purely in six parts of area: Grande Cham-
pagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois and Bois Ordi-
naires. It has to be distillated in traditional machine called
„Charentais“ and has to be left for rest, for minimum
of two years, in this area determined by French laws
since the beggining of the last century.

Is Cognac a Brandy?
Every Cognac is a Brandy... but not

every Brandy is a Cognac.

What is the difference between
Cognac and Brandy?

The name „Brandy“ mostly belongs to
a process, instead of a drink. It comes from
dutch „brandewijn“ or „burnt wine“. Generally,
every alcohol made by fermentation and distilla-
tion of fruits or juice from any part of the world,
can be called „Brandy“.

On the other side, Cognac can only be
made of grape wine. It can only come

from defined area of Cognac, instead of other „grape Brandy‘s”, and
is distilled only two times, so it gathers delicacy and intensity of
tastes, which are typical for Cognac.

There are strict rules defining distillation, so it ends before the
1. April, one year after grape harvest.

Is Cognac annual like a wine?
Yes, but it represents Cognac’s quality. Production of annual

Cognac has been adjusted in 1870’s. Cognac, which is set as annual,
is after distillation left in a special room with two locks. The key
from one lock is kept by an owner, other one is kept in BNIC (Bureau
Nationale Interprofessionnel Du Cognac - authority of appeal). In
fact, all big Cognac brands are mixed out of 200 different types of
Cognac, often with a different age and production area.

Does Cognac mature in a bottle, like a wine?
Immediately after the second distillation, a rare Cognac is

placed in oak barrels, made from oaks from Limousin or Troncais
area. Here it matures sometimes for tenths of years.

Then is Cognac placed in a big glass bottles,
where it doesn’t mature, until Cognac

becomes a part of mixture. Naturally,
Cognac-like other liquers-doesn’t
mature in bottles.

Why Cognacs from different
areas are mixed?

Every area is defined by a type of
soil and land, which marks the Cognac,
produced in this area. Traditionally, big
brands of Cognac are made by picking
up the best properties of each area, cre-

ating the best harmony of taste and
aroma. There is only a little of “single cru”

Cognacs (from one area), which are made of
wine, produced in only one area and can be

highly ranked. Presently there appear some very
interesting collections of single cru Cognacs.



Všetko sa to začalo, keď sa rodák z regiónu Angers Jacques
Pionneau rozhodol koncom 19-teho storočia usadiť v meste
Cognac. V rovnakom čase, v roku 1828, založil Abel Planat jeho
vlastný Maison de Cognac: Abel Planat &C°. Týchto mužov
nemohlo ani napadnúť, že sa cesty ich dvoch uznávaných rodín
neskôr skrížia, aby vytvorili jeden z najšarmantnejších a autentic-
kých príbehov oblasti Cognac.Za tridsať dlhých rokov až do svojej
smrti v roku 1858, za použitia svojej inteligencie a výborných
kontaktov, vytvoril Abel Planat jednu z najprominentnejších spo-
ločností. Jeho syn Oscar kráčal v šľapajách svojho
otca, ale vďaka svojmu rozvinutému talentu sa rozho-
dol venovať inému remeslu. Stal sa
z neho veľmi uznávaný a úspešný
politik. Napokon bol k jeho mno-
hým povinnostiam v roku 1878
zvolený za primátora mesta
Cognac. Vtedy si uvedomil, že nemá
dostatok času na to, aby riadil
a rozvíjal svoju spoločnosť.

Aby napravil tento problém,
rozhodol sa v roku 1880 zobrať za
spoločníka brilantného Josepha
Pionneau (syn Jacquesa). Pod
dozorom Oscara Planata,
ktorý zomrel o 9 rokov
neskôr, sa Joseph stal hlav-
ným pivničným majstrom
a naučil sa všetky aspekty
tejto puntičkárskej práce.
Takto získané znalosti boli
vždy nepostrádateľné
v oblasti Cognac. Tento
muž mal aj svoje heslo:
„Kvalita nadovšetko“.

Vyzbrojený technic-
kými znalosťami sa za veľ-
kej podpory dobrého pria-
teľa Comte de Grandsaig-
nes, rozhodol nasmerovať
svoju energiu na komerčné
pestovanie, čo bola práca
ktorú rozvíjal a doviedol
k dokonalosti. Ako príklad
môže byť uvedený fakt, že
v roku 1910 bola jeho

firma tretím najväčším vývozcom koňaku do Spojených štátov.
Ako sa pozícia spoločnosti stále posilňovala, Joseph Pionne-

au bol ešte viac odhodlaný doviesť kvalitu koňaku k dokonalosti
a tak sa podieľal na výbere tých najlepších vín, procese destilácie
a taktiež na procese starnutia. Po smrti Comte de Grandsainesa,
sa jeho dlhoročný priateľ a geniálny spoločník Joseph Pionneau
rozhodol v roku 1923 zmeniť meno spoločnosti na Pionneau & C°.

Joseph Pionneau zomrel v meste Cognac v roku 1932. Jeho
syn Jacques prevzal podnik a roz-

hodol sa držať rovnakých
hodnôt ako jeho otec:
„Ponúkať tú najlepšiu kva-
litu alebo neponúkať nič“.
V 70-tych rokoch mal Jac-
ques Pionneau už 80
rokov a napriek stálej bde-
losti  cítil smútok z toho,
že sa svet koňaku stal
kvalitatívne jednotvárny.
Dokonca bol zvedavý, či
ešte nájde kupca na vyso-
kokvalitné produkty, kto-
rými si vytvoril svoju
reputáciu.

S horkosťou
a žiaľom sa obrátil na jedi-
nú osobu, ktorá podľa
neho mohla ďalej udržia-
vať jeho rozdielny a pre-
stížny odkaz: Michel
Camus, riaditeľ Maison
Camus, ktorý sa špeciali-
zoval na predaj vysoko
kvalitných koňakov.

Predaj jeho spoloč-
nosti bol smutný okamih
pre Jacquesa Pionneaua,
no zľahčila mu to skutoč-
nosť, že mu Camus sľúbil
použiť jeho značku iba na
predaj vysokokvalitných
koňakov. Meno Pionneau
sa tak stalo synonymom
pre dokonalosť a vynikajú-

cu kvalitu.





Dom koňaku Camus je  nezávislý
a rodinou vlastnený od jeho založenia
v roku 1863. Počas jeden a pol storočia
svojej existencie, si vybudoval závide-
niahodnú medzinárodnú reputáciu
vďaka výrobe vysokokvalitných koňakov.

Špecializujúc sa exkluzívne na
premium koňaky, Camus dnes využíva
svoje tradičné postupy na výrobu výni-
močných a ojedinelých koňakov urče-
ných pre pravých znalcov.

Tieto skryté poklady regiónu
Cognac sú vhodné ako dar, zberateľský
kúsok, alebo jednoducho pre unikátny
zážitok z ochutnania toho najlepšieho
alkoholického nápoja na svete. 

President’s Reserve
Všetko sa to začalo v roku 1863,

keď Jean-Baptiste Camus založil dom
koňaku Camus a to odštartovalo jeden
z najúspešnejších príbehov vo svete
kvalitných alkoholických nápojov. 
Všetko to bolo založené na jednom
výnimočnom produkte: koňaku Camus.

Ďalšie  tri generácie rodiny
Camus kráčali jeden a pol storočia po
stopách Jeana-Bapiste. Venovali celý
svoj život získavaniu skúseností a rozši-
rovaniu mena Camus po celom svete.
Vďaka ich snahe je v súčasnosti značka
Camus synonymom pre najvyššiu kvali-
tu koňaku určeného pre pravých znal-
cov.

Dnes je dom koňaku Camus ria-
dený predstaviteľom piatej generácie
rodiny Cyrilom Camusom, ktorý prináša
na trh koňak zvláštny a výnimočný.
V ponuke nájdeme aj malé množstvo
podpísaných fliaš jeho privátneho
koňaku President’s Reserve, čo je roční-
kový nemiešaný koňak Petite Champag-
ne 1971 (rok narodenia Cyrila Camusa).

V roku 2005 bolo na predaj uvoľ-
nených iba 1692 fliaš, čo je časť zo
siedmich sudov tohoto koňaku.

Zvyšný koňak bude uchovaný na
ďalšie starnutie a každý rok z neho
bude na predaj uvoľnených niekoľko
fliaš, až pokiaľ ich neostane osemsto.
Tých osemsto bude potom uchovaných
v meste Cognac, aby si ho neskôr mohli
užívať potomkovia rodiny Camus.

Každá fľaša tohoto Petite Cham-
pagne 1971 je označená číslom a osob-
ne podpísaná Cyrilom Camusom.

Degustačné poznámky:
Farba: Čistá zlato-žltá farba
Vôňa: delikátna, jemná s prvkami

jazmínu a akácia, korenie a kryštalizo-
vané ovocie

Chuť: Jemne drsná a elegantná
so sladkými stopami po vanilke. Pomalý
a jemný záver.

Grosperrin:
Aby sme vám ponúkli tie pravé,

vysoko kvalitné ročníkové koňaky,
vybrali sme jedného z najspoľahli-
vejších partnerov – pána Jeana Gros-
perrina.

„Založil som svoju spoločnosť
aby som mohol ponúkať výnimočné
a netradičné koňaky, ktoré by inak
neboli nikdy ochutnané, pretože by
boli použité na vytvorenie zmesí a tak
by ostali nespoznané.

Vďaka tomu, že som predtým
pracoval ako obchodník v oblasti
Cognac, som získal kontakty na naj-
väčšiu skupinu drobných pestovateľov
a liehovarníkov, a tých najlepších som
si ponechal vo svojom adresári.

Bolo to pre mňa veľké a unikátne
privilégium, že som mohol navštíviť tie
najodľahlejšie pozemky a pivnice šies-
tich produkčných oblastí v Cognac
a dostať sa tak ku malým množstvám
vzácnych ročníkových koňakov. Tieto
koňaky sú svedkami minulosti, keď sa
ešte na prepravu používali kone a lie-
hovarníci strávili celú noc a deň pri
stroji alambic, kde kontrolovali silu
ohňa, ochladzovanie výparov...

Mojou filozofiou bolo vždy
uchovávať tieto poklady v ich originál-
nych sudoch, kontrolovaných francúz-
skou vládou a fľaškovať ich pod
dohľadom úradníka.

Táto práca bola najväčším
potešením môjho života. A cítim sa
ešte lepšie, keď vidím svojho syna
Guilhema ako pokračuje v tom čo som
ja začal. “

Jean Grosperrin



Rarissimes
The House of Camus, independent and family-owned since its

foundation in 1863, has built an enviable international reputation for
superlative quality over nearly a century and a half. Specialising
almost exclusively in premium cognac, Camus is today applying its tra-
ditional expertise to a range of exceptional and extremly rare cognacs
for the dedicated connoisseur. These hidden treasures of the Cognac
region make the perfect gift, a valuable collector’s item or quite simply
a unique taste experience from the greatest spirit in the world.

Pionneau:
It all began when Jacques Pionneau, a native of the Angers

region at the dawn of the 19th century, decided to settle in Cognac.
At about the same time, Abel Planat founded his own Maison de
Cognac in 1828: Abel Planat & C°. These two men could not have
imagined at the time that the paths of their respective families would
later cross, creating one of the most charming and authentic stories of
the Cognac region.

Using his expertise and excellent contacts for thirty long years,
Abel Planat made his company one of the most prominent, until his
death in 1858. His son Oscar followed in his father’s footsteps, but
with his numerous talents also devoted himself to other activities,
notably a very intense and successful political career. In addition to his
many responsibilities, he was elected Mayor of the town of Cognac in
1878 and found that he no longer had the time to properly manage
and develop his business.

To remedy this problem, in 1880 he decided to take on a very
brilliant 20-year old  named Joseph Pionneau (son of Jacques, men-
tioned above) as his associate. Under the guidance of Oscar Planat, who
died nine years later, Joseph Pionneau became a genuine Cognac Cellar
Master, learning every aspect of this exciting and meticulous work in
the finest detail, acquiring knowledge that was indispensable in the

Cognac business. This man already had his mantra: Quality Above All.
Armed with this impressive technical know-how he decided,

assisted largely by his friend the Comte de Grandsaignes, a man of
great stature and nephew by marriage of the late Oscar Planat, to
channel his energies into the commercial growth of the business,
which he managed to perfection and which continued to flourish. By
way of example, in 1910 the business was number three in cognac
exports to the United States. As the company went from strength to
strength, Joseph Pionneau was ever more determined that the quality
of cognacs launched on the market be impeccable, and he personally
and rigorously supervised both the selection of wines as well as the
distilling and ageing processes. Upon the death of the Comte de
Grandsaignes, his very loyal and genial partner and the final represen-
tative of the Planat family, Joseph Pionneau decided in 1923 to
change the company’s name, giving it his own name: Pionneau & C°.

Joseph Pionneau died in Cognac in 1932. His son Jacques, with
great panache and passion, immediately took over at the helm and for
almost forty years instilled the same sense of values and the same
unchanging policy: “Offer outstanding quality or offer nothing at all”. 

In the 1970s, although still alert, Jacques Pionneau was
approaching his 80th birthday and naturally felt a certain physical
fatigue. However, he felt an even greater sadness at seeing the range of

cognac on offer to the consumer become qualitatively so uniform. He
even began to wonder if he would find a buyer for the top of the range
eaux-de-vie which had made his reputation. It was thus with uncertain-
ty and a slight bitterness that he turned to the only person capable, in
his eyes, of sustaining his very different and prestigious message: Michel
Camus, Chairman of the Maison Camus, specialised in the sale of the
highest quality cognacs. The sale of his business was obviously a wrench
for Jacques Pionneau, though eased by the fact that his prestigious
buyer made a categorical promise that the Pionneau brand would be
used only for the sale of truly exceptional cognacs.

The name of Pionneau has thus remained synonymous with
Excellence, since throughout the years genuine Authenticity has met
with the constant search for Supreme Quality.

Pionneau Cognac:
This exceptional and rare Cognac comes from the 1969 vintage,

harvested in the St. Maigrin area, between Jonzac and Barbezieux, 
by a grower-distiller (“bouilleur de cru”) who personally 
distilled it to the highest level of his art. The unusual 
geographical situation of the vineyard, on the borders of
two other growing regions, has endowed this cognac with 
a deliciously subtle harmony that combines a strong, yet
elegant character with delicacy and finesse. Aged under
ideal conditions using Limousin oak casks in a specially
selected cellar, at 35 years old this wonderfully balanced
“Eau-de-Vie” will inspire a sense of intense perfection in
the true connoisseur.

It is for this reason that we have chosen to
offer it to you in all its splendour, unblended and at
its natural, unreduced strength. This extremely rare
cognac has been aged in inventoried and
controlled casks. The entire stock has

been bottled in a single lot, under
bailiff’s supervision, producing
only 4848 numbered and signed
bottles, and ensuring that
each one will remain a true 
collector’s item.

“Pionneau, the signature of
Excellence”

Tasting notes:
Eye: Bold amber colour with

hints of gold.
Nose: Exceptional concen-

tration and preservation of very
strong aromas. Chalky. Dried fruit
fragrances: apricot, prune. Slight
spicy nutmeg touch. Aged oak
wood.

Palate: Great finesse due
to limestone soil. Notes of
candied plums and blackcur-
rant. Liquorice. Lingering
aftertaste revealing “rancio”.



Pred viac ako storo-
čím si s aktívnou účasťou
francúzskej vlády začal
priemysel cognacu defi-
novať súbor zásad,
podmienok a obme-
dzení, ktoré by zabez-
pečili jednotnosť pri
výrobe a ďalšom spraco-
vaní destilátu tak, aby ich
nebolo možné spochybniť.
Každému, kto nevyhovuje týmto
presne určeným predpisom,
je odmietnuté povole-
nie používania kontro-
lovaného názvu
„Cognac“. Prvým
a zásadným krokom bolo defino-
vanie územia, kde sa môže tento
nápoj vyrábať.

Na brehoch Charente
Vymedzené územie na

výrobu cognacu sa rozprestie-
ra pozdĺž brehov Charente, širokej a krásnej rieky, ktorú kráľ Henrich IV.
opísal ako najkrajší tok vo svojom kráľovstve. Zaberá veľkú časť oblasti
Charente, celú Charente-Maritime a niektoré okresy Dordogne a Deux-
Sevres. 

Bohatá a rozmani-
tá krajina

Staroveká zem,
kedysi nazývaná Aunis,
Saintonge a Angoumois,
obsahuje širokú škálu
terénov v rozmedzí od
otvorenej krajiny –
„champagnes“ s kriedo-
vou pôdou, ale aj planiny
s červenými, kamennými,
zemitými a zelenými
údoliami, oddeľujúcimi
kopce a močiare, sem
tam posiate lesmi. Rozlič-
nosť tohto územia sa pri-

rodzene odráža v arómach, vôňach a chutiach cognacu, prispievajúc
k bohatosti jantárovo sfarbeného destilátu známeho na celom svete.

Srdce cognacu
V srdci produkčných oblastí sa nachádzajú mestá Jarnac, Segon-



zac a samozrejme Cognac, podľa ktorého je pomenovaná nielen oslavo-
vaná eau-de-vie, ale aj celá oblasť. Mesto Cognac leží 465 km od Paríža,
120 km od Bordeaux a 100 km od prístavného mesta La Rochelle. V tejto
geografickej oblasti sa nachádzajú aj iné známe miesta, ktoré sa oplatí
navštíviť, ako sú Angouleme, Saintes, Rochefort, Royan. Nesmieme
zabudnúť ani na ostrovy, ostrov Ré (prezývaný “Ré la Blanche”) a ostrov
d‘Oléron. 

Otázka podnebia
S dostatkom dažďa a s priemernou ročnou teplotou 13,5 °C (6,5

°C v zime a 21,5 °C v lete) má oblasť Cognac ideálne množstvo slneč-
ného žiarenia a dobré klimatické podmienky na pestovanie vysoko kva-
litných vín. Možno je to táto špeciálna mikroklíma, ktorá prispieva k prí-
jemnej elegancii a k celkovému šarmu toho, čo sa niekedy nazýva „ume-
nie života“ v kraji Cognac.

Územie Cognac leží na mieste, kde sa rozličná a výnimočne boha-
tá pôda stretáva s mikroklímou, ktorá je sama osebe výsledkom stretnu-
tia kontinentu a vplyvu mora. Rozdiely medzi šiestimi pestovateľskými
alebo produkčnými oblasťami (crus) vymedzenej oblasti sú vyjadrené
v arómach a chutiach, ktoré dávajú cognacu jeho jedinečnú osobitosť.
Hoci chránený názov “cognac” môže byť použitý len pre destiláty, vyrá-
bané na presne určenom území vymedzenom dekrétom z 1. mája 1909,
neznamená to, že existuje len jeden typ cognacu. Podľa legislatívy je
táto oblasť rozdelená na šesť „crus“ alebo produkčných oblastí od roku
1938. Nenapodobiteľná kombinácia ich pôdy, podnebia a slnečného svitu
sa odzrkadľuje v plodoch viníc, vo víne, ktoré produkujú, dávajúc násled-
ne unikátnu chuť každému cognacu.

Grande Champagne - Grande Champagne sa rozprestiera na 37
500 ha drobivej, kriedovej pôdy, bohatej na uhličitan vápenatý. Z celkovej
rozlohy oblasti Grande Champagne pokrývajú vinice asi 13 000 ha. Domi-
nantná odroda viniča je Ugni Blanc, z ktorej sa vyrába typické biele víno,
určené na ďalšie spracovanie destiláciou. Z tohto vína sa vyrába jemný,

ľahký cognac s dominantným kvetnatým bouquetom, vyžadujúci na
dosiahnutie plnej zrelosti dlhé dozrievanie v sudoch. Považuje sa za najlep-
šiu produkčnú oblasť, mnohokrát označovanú ako „Premier Grand Cru“.

Petite Champagne - Zaberá oblasť 68 400 ha a rozloha viníc tejto
oblasti, považovanej za druhú najlepšiu (po Grande Champagne), je

16 000 ha. Pôda je zložená z menej kompaktnej kriedovej vrstvy a na
západe je badateľný vplyv oceánu. Táto oblasť produkuje cognac podob-
nej kvality ako Grande Champagne, ale nedosahuje takú jemnosť a mäk-
kosť.

Borderies - S rozlohou 13 440 ha predstavuje najmenší zo šiestich
produkčných regiónov. Ležiac severne od mesta Cognac má svoju vlastnú
špecifickú mikroklímu. 4000 ha viníc produkuje jemné, okrúhle cognacy,
plné vône fialky. Dosahujú optimálnu kvalitu po kratšej dobe dozrieva-
nia, ako cognac z oblasti Grande Champagne.

Fins Bois - Územie Fins Bois obklopuje prvé tri oblasti, rozprestie-
ra sa na 354 200 ha tvrdého, vápencového podložia. Niečo málo cez
33 000 ha viníc produkuje zvláštne vína, dávajúce neskôr okrúhle, hebké
brandy, ktoré dozrieva pomerne rýchlo, s bouquetom, ktorý pripomína
vôňu čerstvo lisovaného hrozna. 

Bons Bois - Okolo Fins Bois sa rozprestiera ako obrovský opasok
Bons Bois, na rozlohe 386 000 ha ílovitej pôdy s malým obsahom soli.
Táto oblasť, na ktorej je 12 000 ha viníc určených na pestovanie cogna-
cu, je viac vystavená pobrežnej klíme a nadmorská výška niektorých
vinohradov v južnej časti môže byť faktorom, ktorý určuje, že výsledná
eau-de-vie dozrieva skôr a jej chuť v ústach je tvrdšia.

Bois a Terroir - Šiesta oblasť pokrýva 274 176 ha, z ktorých je len
1700 ha určených na pestovanie cognacu. Pôda, ktorá je výlučne piesoč-
natá, sa nachádza na pobreží Atlantiku alebo na ostrovoch Oléron a Ré.
Táto typicky prímorská pôda produkuje cognac, ktorý veľmi rýchlo
dozrieva a má charakteristickú miestnu chuť.

Prísne kontrolované názvy
Dekrét, datovaný rokom 1938, dovoľuje obchodníkom predávať

ich produkty pod menom okresu ich pôvodu s použitím kontrolovaných
názvov (AOC – Appelation Origine Controleé). Dekrét tiež umožňuje, aby
sa na etikete uvádzal názov „Fine Champagne“ v prípade, že sa jedná 
o zmes cognacu z Grande a Petite Champagne a obsah pôvodom z Gran-
de Chapmagne predstavuje aspoň 50 %.

Grande a Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois
a Terroir (alebo Bois Ordinaires) sú názvy oblastí, ktoré potvrdzujú, že váš
cognac je skutočne pravý. Sú to mená šiestich pestovateľských a produ-
kčných oblastí  alebo „crus“, z ktorých je tvorená oblasť Cognac. 



Názov vo vás určite vyvoláva známy pocit, že ste už toto slovné spojenie
počuli, no neviete si presne spomenúť kedy, kde a v akých súvislostiach zaznelo.
Tak vám trochu pomôžeme.

Na inom mieste spravodaja prinášame informácie o vymedzenom území
regiónu Cognac, ktoré je tvorené šiestimi produkčnými oblasťami, tzv. Crus. Ich
definovanie, ergo určenie presných hraníc bolo procesom nie jednorázovým 
a dnes možno s určitosťou povedať, že nie jednoduchým. Ak si uvedomíte, že
určením hraníc produkčných oblastí sa jeden výrobca ocitol v najlepšej oblasti 
a jeho sused v oblasti menej hodnotenej, tak je to jasné ako obloha nad vinicami
v dobe oberačiek. Odhliadnuc od súvisiacich treníc a zmenených osudov mnohých
malých domov cognacu po presnom definovaní produkčných oblastí, nesporný je
fakt, že len jedna oblasť mohla byť prvá, veľká, najlepšia.

Grande Champagne – Premier Grand Cru.
Niektoré historické pramene prekvapivo uvádzajú, že prvá zmienka o Gran-

de Champagne ako o samostatnej geografickej jednotke pochádza už z 11. storo-
čia. Nech je ako chce, zaslúženým pomenovaním najlepšia produkčná oblasť alebo
Premier Grand Cru sa hrdí od povojnových rokov, kedy boli určené hranice všet-
kých produkčných oblastí,



Grande Champagne predstavuje pri pohľade na mapu regiónu Cognac jeho geogra-
fický stred. Leží južne od mesta Cognac, na ľavom brehu pôvabnej rieky Charente, jed-
ného zo symbolov oblasti zrodu cognacu. Z celkovej rozlohy regiónu Cognac zaberá len
niečo okolo 15%, ale celkovým významom a vplyvom na priemysel cognacu, jednoznačne
dominuje. 

Bohatá úroda viniča Ugni Blanc je výborným predpokladom na výrobu vína urče-
ného na dvojitú destiláciu a následné zrenie destilátu v dubových sudoch.

Rozloha oblasti Grande Champagne je 37 500 ha, pričom vinice pokrývajú presne
13 159 ha s dominanciou už spomínanej odrody Ugni Blanc. 

Hustota viníc v Grande Champagne je najvyššia zo všetkých produkčných oblastí,
čo sa pripisuje jej vynikajúcej geologickej stavbe, mimoriadne vhodnej na hlavnú ekono-
mickú aktivitu tohto regiónu.

Je to pásmo kriedového vápenca, ktoré plynulo prechádza do 2 milióny rokov
starého pásma kameňa z obdobia Conician, po ktorom je pomenované aj hlavné mesto
a centrum oblasti - Cognac. Toto kamenité pásmo leží z časti pod mestom a popri brehu
rieky Charente. Kameň z tejto vrstvy používali miestni obyvatelia po stáročia ako priro-
dzený stavebný materiál a bola z neho postavená väčšina tunajších domov. Zahŕňajúc iba
niekoľko tisíc hektárov viníc, táto oblasť skrýva rozmanité terény. V údolí Charente je po
celý rok mierne počasie. V dávnych dobách bol v tejto oblasti plytký oceán s množstvom
ustríc. Kombináciou týchto prírodných podmienok sa vytvorila výnimočná pôda, ktorá je
v súčasnosti drobivá, vápencová, zmiešaná s trochou ílu. Obsah vápenca v pôde je tu sku-
točne vysoký a na väčšine územia prevyšuje 60%. Takýto druh pôdy sa vďaka týmto vlast-
nostiam správa ako veľká špongia, ktorá nasiaknutú vodu zo zrážok pomaly uvoľňuje na
povrch a bez problémov zásobuje vinice vodou aj počas horúcich letných dní. Vinič, ktorý
tu rastie, má korene zapustené úctyhodne hlboko, dosahuje až do hĺbky 25 – 30 m.
v mäkkej pôde. Podľa miestnych pestovateľov a výrobcov je tento detail určujúcim fakto-
rom vysokej kvality tu dorábaných cognacov. Vinič vďaka hlbokým koreňom absorbuje
množstvo minerálov, ktoré dodávajú koňaku jeho príjemný buket zložený z pestrých,
postupne sa uvoľňujúcich vôní, ktoré by ste márne hľadali v nápoji z iných produkčných
oblastí.

Právom sú tak na svoje výrobky hrdé firmy pôsobiace v tejto prestížnej oblasti.
Mená ako Cognac Frapin (vlastniaci najrozsiahlejšie vinice v Grande Champagne), Cognac
Delamain, Cognac Menuet a mnohé ďalšie, vyrábajúce cognac výhradne z najlepšej oblas-
ti.

Premier Grand Cru – Grande Champagne



GRANDE CHAMPAGNE 1971

Na nos pôsobia vône škorice, čerstvé-
ho tabaku, korení a sladkého drievka.
Chuť je dlhá a jemná s prvkami vanil-
ky. Rancio je badateľné v závere.

GRANDE CHAMPAGNE 1971

The nose has a touch of cinnamon, 
Virginia tobacco, spices and liquorice. 
The palate is long and sweet with a
hint of vanilla.The” rancio”is very evi-
dent in the finish.



PETITE CHAMPAGNE 1974

Ľahká vôňa s prvkami medu a zrelého
ovocia. Chuť je silná a trvácna, domi-
nuje v nej citrusové ovocie a zázvor.

PETITE CHAMPAGNE 1974

Nose is light, with a touch of honey 
and ripe fruits.The palate is direct,
with a dominant of citrus fruits and
ginger and a very nice persistency.



GRANDE CHAMPAGNE 1980

Veľmi čistá farba. Silná vôňa so sto-
pami po čerstvom tabaku. Má slabo
vanilkovú chuť a ľahké rancio.

GRANDE CHAMPAGNE 1980

Very clear colour.
The nose is very powerful with 
a touch of Virginia tobacco.
The palate has a faint vanilla taste.
Light “ rancio”.



PETITE CHAMPAGNE 1989

Ľahká slamová farba. Delikátna 
a príjemná vôňa s prvkami exotického
ovocia. Chuť je čistá a trvácna. Mladý
koňak s elegantným ranciom.

PETITE CHAMPAGNE 1989

Light, straw-coloured hue. 
The nose is delicate and pleasant
with a touch of exotic fruits. 
The palate is clean and persistent.
Young but already very elegant
cognac with light “rancio”.



Možno si to v tomto hektickom tempe ani neuvedomujeme, ale 
uplynul takmer presne na deň rok od chvíle, kedy sme privítali prezi-
denta najväčšej nezávislej rodinnej firmy z Cognacu p. Cyrila Camus 
v Košiciach. Prišiel ambiciózny mladý muž, ktorý okamžite pochopil 
podstatu činnosti a cieľov agentúry, a stal sa našim podporovateľom. 
Pre nás je mimoriadne príjemným poznaním, že Cyril Camus nie je jedi-
ný príslušník tejto starej rodiny, ktorý nás osobne navštívil a podporil. 
V jeho šľapajách kráčal jeho strýko, Philippe Camus.

,,Všetko už bolo napísané mojim synovcom 
Cyrilom.

Ja už len dodám,že som tu strávil 
nezabudnuteľný večer prezentáciou koňakov 
Rarissimes, ktoré sa líšia od normálnej ponuky.

Bolo jednoducho výborné byť tu s vami všetkými 
a zdieľať s vami to obrovské nadšenie. Nikdy 
nezabudnem na moju návštevu Košíc a firmy Achat.

Hlboká vďaka za vašu láskavosť a úprimne 
gratulujem.“

Philippe Camus



Ale také jednoduché to zas nebolo...

Komunikácia s Philippom o jeho návšteve v Košiciach a prezen-
tácii ročníkovej kolekcie nesúcej názov Rarissimes by Camus bola síce 
stručná, ale výstižná. Od začiatku bolo jasné, že prezentácia je v záujme 
oboch strán, ale nájsť finálny termín bolo asi najkomplikovanejšie zo 
všetkých návštev z Cognacu v Košiciach.

Popravde treba povedať, že komunikácia spočiatku prebiehala cez 
exportnú kanceláriu v Londýne, ale keď tá ku konkrétnemu záveru ne-
smerovala, načim bolo udrieť priamo na Philippa. Tak sa aj stalo a nako-
niec sme našli kompromis, ktorý rešpektoval pracovnú vyťaženosť nášho 
hosťa z Francúzska, urobil zadosť i jeho dlhšiu dobu plánovanej rodinnej 

udalosti a bol popritom všetkom v súlade s našimi plánmi. Konečný 
termín bol definitívne potvrdený a tak nič nebránilo rozoslaniu pozýva-
cích SMS pre partnerov agentúry na prezentáciu Rarissimes by Camus, 
vedenú členom rovnomennej rodiny. 

Podľa zaužívaného postupu sa do Košíc v predstihu dostavil export-
ný manager spoločnosti Cognac Camus pre strednú a východnú Európu 
p. Andy Zdan-Michajlowicz, ktorý mimochodom sprevádzal aj Cyrila pri 
príležitosti otvorenia priestorov agentúry v apríli minulého roku. Andy 
priletel posledným letom z Prahy, ktorý pravidelne pár minút mešká, 
avšak tentokrát sadol o 15 minút skôr, takže sme sa na letisku minuli. 
Rýchly presun do centra a kontakt na recepcii nás presvedčil, že prices-
toval v poriadku, ale on osobne v poriadku nebol. Chrípka si nevyberá 



ani v zahraničí a sadla Andymu na plecia s razanciou mimoriadnou. 
Pomaly sa dokrivkal do recepcie a nám bolo jasné, že ranný business 
míting bude mimoriadne krátky, pravda, ak sa vôbec uskutoční.

Uskutočnil sa a skutočne bol krátky. Jeho záver sa niesol vo výbere 
vhodnej liečebnej kúry, aby sa Andy mohol večer zúčastniť prezentácie 
vzácnych ročníkových cognacov, noviniek v sortimente Camus. Do už-
šieho finále postúpila kúra s Coldrexom a kúra pozostávajúca z popíja-
nia horúceho piva s aspirínom, šťavou z polovice citróna a jednej lyžičky 
mletej škorice. Andy nezaváhal, a s dôverou sa rozhodol uprednostniť 
alternatívnu medicínu. Pred produktom medicíny modernej zvíťazila 
horúca pivná kúra. Jeho večerná kondícia bola dôkazom, že táto voľba 
bola fakt výnimočne dobrá. 

Kým sa Andy kuríroval v tichu svojej izbietky, popoludňajší letúň 
z Prahy priniesol vo svojich útrobách Philippa Camus, ktorý stál vzorne 
nastúpený v príletovej hale, čakajúc na odvoz na miesto činu. Predtým, 
ako sme mu to miesto predstavili, zložil pár kusov svojej batožiny v mieste 
ubytovania, ktorým je už tradične penzión najbližšie položený k sídlu 
agentúry.  Prechod chodbou ku vchodu do budovy s vitrínami vo farbách 
Cognac Camus nenechal Philippa na pochybách, že sa nachádza na mieste, 
ktoré má k menu Camus blízky vzťah. Po vstupe do priestorov agentúry 
zostal akoby zapichnutý do huňatého koberca a po chvíľke sa váhavým 
krokom pohol do hlavnej miestnosti a klesol do jedného z kresiel. Ihneď 
nás upozornil, že jeho váhavý krok nemá na svedomí jeho pravý operovaný 
bedrový kĺb, ani ľavý bedrový kĺb pripravený na operáciu, ale sila zhmot-



nenej myšlienky, tak unikátnej vo svete, že nevdojak ho prinútila klesnúť 
a vyjadriť obrovský obdiv k tomuto dielu a jeho tvorcom.

Philippove prekvapenie nás však nemohlo zastaviť v rešpektova-
ní pripraveného programu. Nasledovalo prijatie na radnici, kde nás 
viceprimátor Čuňo vítal už pred priestormi na ceremoniál určenými. 
Philipp sa neuveriteľne uvoľnil a nebyť ďalšieho programu viceprimá-
tora, kvákame tam doteraz. Skutočne. Vzhľadom k absencii tlmočníka 
z a do jazyka nášho priateľa z Francúzska, ujal som sa tejto úlohy, avšak 
v jazyku anglickom. No a keď sa Philippe rozplýval nad všetkým, čo ho 
v to krátke, ale na zážitky bohaté popoludnie postretlo, padlo do éteru 
slovo, ktorého autorstvo si neskromne, ale pravdivo pripisujem. Philippe 
bol proste „udojmený“. Ak vás napadne iný, priliehavejší výraz na ang-

lické „impressed“, dajte mi, prosím, vedieť. Budem rovnako ako Philippe 
„udojmený“ a navyše povďačný. Séria vtipných poznámok smerujúcich 
ku košickému pasu a jeho novému držiteľovi, bola taká prirodzená a tak 
uvoľňujúca, že sme sa na nej bavili ešte počas večernej prezentácie.

Po príjemných chvíľach na radnici sme sa presunuli do agentúry 
a Philippe do hotela na krátky odpočinok. Keď sme si uvedomili jeho 
vek, zdravotný stav a cestu, ktorú od skorých ranných hodín prekonal, 
tak mu ten popoludňajší šlofik skutočne patril. 

Večer sa blížil a rovnako sa blížili do agentúry i dve postavy. Takmer 
z chrípky vyliečený Andy a na operáciu kĺbu objednaný Philippe. Dvojica 
zdravotne nie úplne v najlepšej forme, avšak pripravená podať špičkový 
výkon pri prezentácii špičkových výrobkov. A ako inak, tak to aj bolo. 



Philippe vybral na degustáciu ročník 1969 s menom Pionneau, ďalej 
vintage 1980 a 1989. Jeho slovo bolo pre nás rozkazom a zakrátko stáli 
menované fľaše v úhľadnom rade pripravené na večerné defilé, ktoré sa 
pomaly, ale isto blížilo. Na večer však bolo pripravené ešte jedno pre-
kvapenie. Valrhona. Aj vám sa tak pletie jazyk pri vyslovení tohto slova? 
Ktosi poznamenal, že keby sa tak volal, tak si dá zmeniť meno v momen-
te. Nuž čo už, meno je meno. Ale čo sa za tým menom skrýva? Čokoláda 
par excellance, vážení! Čistá, alebo v kombinácii s mandľou, kávovým 
zrnkom, bisquitom. Jednoducho, ohromnosť! Jeden z našich najvernejších 
partnerov a dovozca tejto lahôdky dodal ucelený sortiment čokolády 
Valrhona nielen do svojej siete predajní Delikatesso, ale aj na dnešný 
večer. A že sa jednalo vskutku o kvalitu nevídanú, venujeme jej pár strá-
nok na inom mieste spravodaja. Poďme ale naspäť k tekutému potešeniu 
a k ľuďom okolo neho. 

Takže zjavne preliečený Andy, sa s úsmevom na tvári zdravil 
s niektorými prichádzajúcimi partnermi agentúry takmer ako starý 
známy. Dôvod bol skutočne jednoduchý – mnohí s ním strávili pár 
príjemných hodín počas minuloročnej návštevy Cyrila Camus. A už 
samotný príchod našich partnerov predznačoval, že nás čaká opätovne 
ďalší večer z radu príjemných.

Pozvaní hostia sa pomaly schádzali a my sme s radosťou zaregistro-
vali mohutné zastúpenie našich priateľov z Bratislavy, ktorí merali dlhú 
cestu na stretnutie s Philippom a cognacmi, ktoré reprezentuje. Ak ste 
však pozorne pozerali predchádzajúce vydanie spravodaja, určite ste si 
všimli upútavku na Cognac Club v Bratislave, ktorý sa pripravuje v spo-
lupráci s našou agentúrou v prekrásnych priestoroch v centre mesta. 
No a tu kdesi možno hľadať tajomstvo zvýšeného záujmu nadšencov 
cognacu z hlavného mesta o Philippovu prezentáciu.



Dnes večer sme boli svedkami ešte jednej, mimoriadne príjemnej zme-
ny. Sadko totiž zmenil sedenie na školský spôsob, teda aby každý hosť sedel 
čelom k prednášajúcemu, čo umožnilo ich bezprostrednejší kontakt s Phi-
lippom a navyše podnietilo ich pozornosť.

Na prekvapenie skúsenejších partnerov, nezačal Philippe najmladším 
ročníkom, ale udrel hneď na hlavný tromf večera – Cognac Pionneau, 
s podtitulkom 1969. Tušíte správne, bol to cognac destilovaný v roku 1969, 
a vzhľadom k výnimočnej kvalite destilátu sa jeho vtedajší majiteľ rozhodol 
uchovať ho ako ročníkový pod dohľadom BNIC. Fľaškuje sa s prirodzeným 
obsahom alkoholu 56,4 %. Sila! A verte, že príbeh, s ktorým je spojený jeho 
zrod a osoba Philippa Camus, je ešte silnejší. Philippe bol totiž ako 21 ročný 
mladík prítomný v kancelárii svojho otca Michela Camus, ktorý ho v tom 
čase zaúčal do tajov rodinného podniku, keď prišiel monsieur Pionneau za 
Michelom a ponúkol mu svoju firmu na predaj. Mal len jednu podmien-

ku – aby sa jeho meno – Pionneau – objavilo len na výnimočnom 
cognacu. Podaním ruky obchod zavŕšili a dohodli sa že čerstvý des-
tilát z toho roku (1969), bude tým výrobkom, ktorý bude niesť meno 
svojho tvorcu. Pionneau.  

Predstavte si teraz toho 21 ročného mladíka ako zrelého šesťde-
siatnika, ktorý vám túto osobnú príhodu s pohnutím podáva a budete 
mať zimomriavky na celom tele, tak ako sme ich mali my. Históriu 
jednej značky cognacu snáď v hmatateľnejšej podobe nemôžete zažiť. 
Poďme však do súčasnosti, ktorá v tento pamätný večer pokračovala 
degustáciou vybraných ročníkov z dielne monsieur Grosperrina. I tieto 
výrobky do svojej distribúcie získala rodina Camus a Philippe ich za-
hrnul do špeciálne kolekcie – Rarissimes by Camus. Prechádzali sme 
ročníky tak ako ich vybral Philippe a ani sme sa nenazdali, prišiel čas 
večere. Rýchly bufet v blízkom restaurante a hajde nazad, degustovať 
o dušu. Hostia mali po večeri na výber – pokračovať v degustácii pre-
zentovaných ročníkov, alebo sa zveriť do starostlivosti kvality Extra 
od rodiny Camus. Druhá voľba víťazila u väčšiny prítomných avšak 
Philippe na výber nemal. Čakalo na neho viac ako šesť (!) desiatok 
prezentovaných fliaš. Nebojte sa, nie skonzumovať, ale osobne pod-
písať, aby skončili v privátnych zbierkach partnerov agentúry Testum 
a ďalších hostí. 

 Philippe nevychádzal z úžasu. Už neviem koľkýkrát  za večer sa 
vyznal z obrovského uznania projektu Testum a práci na jeho realizácii. 
Bol ďalším z radu ľudí z Cognacu, ktorí bez okúňania uznali svetovosť 
toho čo robíme spoločne s našimi partnermi a otvorene sa prihlásil 
k podporovateľom a nadšeným propagátorom tejto myšlienky. 

„ Robíte ohromnú vec pre cognac. 

Ďakujem Vám.“ 

K týmto jeho slovám fakt niet čo dodať.



Je načase, aby sme
si poodhalili niečo
z tajomstva zákla-
dov výroby nápoja,
ktorý predstavuje
nosnú tému kaž-
dého príspevku
v tomto spravodaji.
Aby som bol presný,
takmer každého
príspevku. Nuž, je to
tak, cognac sa rodí
z hrozna pestova-
ného na krásnom
kúsku územia Fran-
cúzska, ktoré sa
následne transfor-
muje na ľahké víno,
aby samotný akt
zrodu nápoja našiel
svoje miesto v des-
tilačnom prístroji.
V skutku, dvojitá
destilácia vína
v aparáte zvanom
Alambic je tým
bodom zlomu, kon-
centrácie a zhutnenia všetkých kvalít sústredených vo viniči. No
a dnes sa bližšie pozrieme na onú pôrodnicu – ergo destilačný
prístroj. Nebolo by však od veci pozrieť sa trochu do histórie
a uzrieť tieto magické trubky v kontexte dejinného vývoja.

História destilácie

Alambic destilácia je veľmi stará technika, ktorú používali
starí Číňania už 3000 rokov pred našim letopočtom, východoindic-
ké národy takmer 2500 rokov, Egypťania 2000 rokov, Gréci 1000
a Rimania 200 rokov pred našim letopočtom.  Je to už raz tak, sťa
by dejiny ľudstva boli nerozlučne spojené s dejinami destilácie.
V samých začiatkoch všetky spomínané kultúry vyrábali tekutinu,
ktorú neskôr Arabi nazvali alkoholom a používali ju najmä na
liečebné účely a v záujme prekrytia pachov všedného dňa i na

výrobu parfémov.
Niekedy

v šiestom storočí,
avšak už letopočtu
po Kristovi, začali
Arabi inváziu do
Európy a súčasne
s mocenskými chúť-
kami vyviezli aj
techniku destilácie.
Alchymisti a mnísi
ako vtedajší nosite-
lia pokroku a vecí
nových, proces des-
tilácie progresívne
vylepšili, čo sa odra-
zilo v lepšej techni-
ke samotného pro-
cesu i v zlepšení
zariadenia, v ktorom
sa tento výnimočný
proces realizoval.

Ak sa zame-
riame na históriu
destilácie na území
dnešného Francúz-
ska, stačí spomenúť

jedno meno – Arnaud de Villeneuve. Na prvý pohľad meno ničím
výnimočné. Ak vám však zvestujeme, že tento chlop bol prvým
Francúzom, ktorý v roku 1250 destiloval víno, tak brvu určite
načim zodvihnúť. Navyše ho nenapadlo nič iné, ako výsledok des-
tilácie nazvať eau-de-vie alebo Voda života a to je už počin v his-
tórii cognacu vskutku pioniersky. Pre úplnosť dodávame, že termi-
nus technicus – Voda života – sa vzťahoval k jej účinkom, resp.
k účinkom, ktoré jej pripisoval monsieur de Villeneuve a to schop-
nosť predlžovať život.

Vznik prístroja zvaného Alambic

Ako je už z kontextu známe, dnes používané destilačné prístroje
resp. zostavy v oblasti Cognac sa nazývajú Alambic. Prapôvod
tohto slova musíme hľadať hlboko v dejinách človečenstva a k jeho



prvému predchodcovi sa dopátrame
u starých Grékov. Slovíčko „Ambix“ je
totiž grécke slovo označujúce nádobu
v tvare vázy s malým otvorom. A urči-
te vás neprekvapí, že nádoba tohto
tvaru bola súčasťou destilačného
aparátu tej doby.  Arabský vplyv v his-
tórii destilácie sme už spomínali
a odrazil sa i v samotnom názve pro-
cesu destilácie. Arabi totiž zmenili
grécke slovo „Ambix“ na „Ambic“. No
ak skúsite pridať k tomuto už arab-
skému slovu predponu, ktorú ovláda
asi každý mudrc tváriaci sa že pozná
pár slov z tejto pre nás hatlaniny,
dostanete názov prístroja z titulku.
Áno vážení. Slovíčko „Al“ je tým mos-
tíkom k „Ambic“. Takže tu máme Al
Ambic, v ktorom neskôr Európania
spojili tieto slovíčka do jedného, čím
definitívne vzniklo slovo – alambic. 

V Európe sa do destilačného
víru zapojili najmä Holanďania, Fran-
cúzi, Íri a Škóti (okrem iných i ďalšie
národy) niekedy okolo 15. storočia
a následne v storočí 16-tom. Vytvorili
napitky ako gin (Holanďania),
whisk(e)y (Škóti a Íri), armagnac
(Francúzi) a samozrejme cognac (opäť
Francúzi).

Ak kapacita destilačného apará-
tu priamo súvisela s účelom destilácie,
potom tvar prístroja sa menil podľa
krajiny, v ktorej sa celý proces realizo-
val. Nie inak tomu bolo v regióne
Cognac. Kde sa vzal, tu sa vzal, objavil
sa Chevalier du Croix Marron a okolo
roku 1600 priviedol k dokonalosti
eau-de-vie zavedením dvojitej desti-
lácie. Konečný vzhľad, po našom
design, dali destilačnej zostave Chap-
tal (1780) a Adam (1805), ktorým sa
tiež podarilo dramaticky zvýšiť účin-
nosť destilácie. Tento prístup si
postupne osvojili všetci závisláci na
destilácii v oblasti Cognac, ktorí sa
neustále snažili nájsť cesty ako
dosiahnuť najvyššiu kvalitu ich výrob-
kov a tokom času priviedli tak design
opachy Alambic ako aj metódu dvoji-
tej destilácie k vrcholu dokonalosti.
Tomu sa povie guráž.

Už sme sa zmienili o fakte, že

destilácia nebola výsadou francúz-
skych výrobcov, ale opantala si aj iné
končiny našej matičky zeme. 

V Amerike sa taktiež veselo
destilovalo a dokonca brandy, ktoré
destiloval otec Duran z misie Santa
Barbara bolo destilované dvakrát. Od
destilácie vína na brandy sa postupne
upúšťalo, resp. používali sa destilačné
metódy ktorých výsledkom boli
výrobky lahodiace chutiam tamojších
konzumentov. Až o mnoho desiatok
rokov neskôr, v 80. rokoch minulého
storočia sa niektorí výrobcovia kva-
litných vín rozhodli, že už je čas na
výrobu komplexného brandy z Cali-
fornie. Dnes ak niektorý výrobca
brandy používa „alambic“ a vyrába
brandy podobným spôsobom ako sa
vyrába cognac, môže svoj výtvor
nazvať Alambic brandy.

Alambic – destilácia typická
pre cognac

Najznámejší výrobcovia alam-
bic – Binaud, Chalvignac, Mareste, 
R. Prulho a tvorca vlastného prístroja
Jean-Louis Stupfler sídlia v Cognac
a používajú osvedčené pôvodné
materiály. Alambic sa vyrába z bron-
zu a medi. Niektoré časti prístroja,
neovplyvňujúce kvalitu cognacu
alebo brandy môžu byť vyslovene
z praktických dôvodov vyrobené
z nerezovej ocele (klapky, ventily,
kondenzačné nádoby). Avšak meď
zostáva stále najdôležitejší kov
používaný na výrobu alambic prístro-
jov. Jej vlastnosti ju k tomu predur-
čujú. Je vynikajúci vodič tepla, odolá-
va korózii z ohňa a vína, citlivo rea-
guje s vínnymi komponentmi a mast-
nými kyselinami (táto vlastnosť bola
vždy veľkým plusom pre výslednú
kvalitu brandy alebo cognacu). A na
záver – je spoľahlivým katalyzátorom
reakcií medzi zložkami vína, ktoré pri
jeho vývoji a destilácii navzájom rea-
gujú.

A kruh je uzavretý. Tešme sa
spoločne na ďalšie výsledky varu vína
v alambic.



Robert Léauté presented the James F. Guymon Lecture at the 40th Annual Meet-
ing of the American Society for Enology and Viticulture in Anaheim, California, on 30
June 1989. Léauté has been with Rémy Martin since 1973 and is currently Head
Cognac Master, Research and Development Manager, and RMS Vineyards Technical
Advisor. The text of his presentation has been edited for publication, but not subjected
to the normal review process.

History of Distillation 
Alambic Distillation is a very old technique, which was, used by the Chinese 3000

years BC, the East Indians 2500 years BC, the Egyptians 2000 years BC, the Greeks 1000
years BC, and the Romans 200 years BC. In the beginning, all of the above cultures pro-
duced a liquid, later called alcohol by the Arabs, which was used for medicinal purposes
and to make perfumes.  

By the sixth century AD, the Arabs had started to invade Europe and at the same
time released the technique of distillation. Alchemists and monks progressively improved
the technique as well as the distillation equipment. 

In 1250, Arnaud de Villeneuve was the first who distilled wines in France; he called
the product, which resulted from this process, eau-de-vie or Water Of life. He attributed
to it the virtue of prolonging life.

Origin of the Alambic still: 
Today, the pot still used in the Cognac area is known as an alambic. “Ambix” is a



Greek word defined as a vase
with a small opening. This vase
was part of the distillation equip-
ment. Initially, the Arabs changed
the word “Ambix” to “Ambic’ and called
the distillation equipment “Al Ambic.” Later
in Europe, the word was changed to alambic. The
Dutch, French, Irish, Scottish, and others started producing distilled
spirits around the 15th and the 16th century. They created gin (Hol-
land), whiskey (Scotland and Ireland), Armagnac (France), and
Cognac (France). 

If the capacity of the still depended on the purpose of the
distillation, then the shape was related to the country that used
the distillation equipment. In the Cognac region around 1600, the
Chevalier of Croix Marron has perfected the eau-de-vie through
double distillation. In France, Chaptal (1780) and Adam (1805) dra-
matically improved the efficiency of distillation and gave the alam-
bic its final design. The Cognac makers, continually seeking to
obtain the best quality for their Cognac, brought both the Alambic
design and the double distillation methods to the highest of per-
fection. 

In North America,
Bourbons and whiskies were first produced around 1750. In

the booklet America Brandy Land, published by the California
Brandy Advisory Board, the Mission San Fernando produced around
2000 barrels of brandy during the 1830s. Father Duran, the brandy
maker at Mission Santa Barbara, produced brandy double distilla-
tion. 

Progressively during the 1950s, most of brandy producers gave
up distilling. Those who continued to distill using the column still

due to its ability to produce a
brandy compatible to the con-

sumer trend.
During the last decade, in

California, one has noticed the Ameri-
can palate becoming more and more edu-

cated and ready for sophisticated products. At the
same time, many wines and sparkling wines have reached a very
high level of quality and are recognized as world-class products.
In the 1980s, well-established and new brandy producers decided
the time had come to develop a more complex California brandy.
Today, if one produces a brandy using an ‘alambic” and the
Cognac distillation method, the brandy can be called Alambic
brandy.

Cognac Type of Still (Alambic) 
The most famous alambic manufacturers (Binaud, Chalvignac,

Mareste, R. Prulho, and the creator of our own still, Jean-Louis
Stupfler) are based in the Cognac area. Raw materials to manufac-
ture alambics:

An alambic is made of copper and bronze. Some of the alam-
bic parts not important to the quality of the Cognac or the brandy
can be made of stainless steel for practical reasons (e. g., valves, fit-
tings, condenser tank). 

However, copper remains the most efficient metal to build
alambics. Copper offers the following advantages:

It is malleable; it is a good conductor of heat; It resists corro-
sion from fire and from wine; It reacts with wine components such
as sulfur components and fatty acids (this property is always
favourable for the Cognac or brandy quality); And it is a catalyst for
favourable reactions between wine components.



Abeceda cognacu alebo aby

bolo jasno...

Pri nespočetných stretnutiach s výrobcami,
obchodníkmi, znalcami i zberateľmi cognacu som si
chtiac nechtiac musel osvojiť niekoľko slov, ktorých
znalosť dáva každému adeptovi akýsi základný punc
gramotnosti. Na začiatok uvádzame niektoré výrazy
často sa opakujúce v súvislosti s cognacom, ktorých použitiu
sa samozrejme nebudeme brániť ani na stránkach Testum
News. S niektorými z nich sa môžete stretnúť na etiketách
mnohých výrobcov alebo v rôznych informačných mate-
riáloch. Takže začíname s našou abecedou.

Pozn: skratka za slovom označuje jazyk z ktorého
pochádza, v zátvorkách uvádzame správnu výslovnosť.

A
Alambic, fr. (alambik) – špeciálny destilačný prístroj používaný

v oblasti Cognac na dvojitú  destiláciu vína, z ktorého sa potom
zrením v dubových sudoch stáva cognac

B
Bons Bois, fr. (bon bua) – jedna zo šiestich produkčných

oblastí cognacu, dávajúca ľahký, rýchlozrejúci cognac
Borderies, fr. (borderi) – ďalšia z produkčných oblastí, je naj-

menšia a cognac z nej pochádzajúci sa vyznačuje charakteristickou
arómou fialiek

C
Cru, fr. (kru)  - špeciálny výraz používaný na označenie pro-

dukčnej oblasti. Používa sa i v názve niektorých cognacov – Single
cru cognac – označuje cognac pochádzajúci len z jednej oblasti

Cellar master, angl. (celar máster) - pivničný majster, je zod-
povedný za všetky úkony s cognacom akonáhle sa po destilácii
dostane do skladov a pivníc. Má na starosti najmä skladovanie
cognacu, výber cognacov do finálnej zmesi, znižovanie obsahu alko-
holu

Colombard, fr. (kolombár) – jedna z troch hlavných odrôd
používaná na výrobu vína, ktorého dvojitou destiláciou a následným
zrením v dubovom sude vzniká cognac

D
Domain, fr. (domén) – označuje panstvo, majetok 

E
Eau-de-vie, fr. (o de ví) – výsledok druhej destilácie, ktorý sa

po zretí v dubovom sude min. 2,5 roka môže nazvať menom cognac.
Doslovný preklad znamená „živá voda“ alebo „voda života“

Evaporácia – odparovanie počas zrenia cognacu v dubových
sudoch. Cognac stráca časť zo svojho objemu i z obsahu alko-

holu. Táto strata sa v oblasti Cognac poeticky nazýva  Anjelský
podiel, t. j. časť zásob cognacu, ktorá sa vďaka odparovaniu

dostane až k nebeským výškam a slúži
ako potešenie pre anjelov

F
Fins Bois, fr. (fan bua) – ďalšia

z produkčných oblastí v regióne Cognac
Folle Blanche, fr. (fol blánš)  -

jedna z troch základných odrôd viniča
používaná na výrobu vín, ktorého des-
tiláciou a následným zrením vzniká
cognac

Fine, fr. (fin) – používa sa na
označenie cognacu len z jednej oblasti.
Napr. Fine Borderies. Výnimku tvorí
označenie „Fine Champagne” (fin šam-
páň), čo je zmes cognacu z Grande
Champagne a Petite Champagne, kde
obsah Grande Champagne tvorí mini-
málne 50%



G
Grande Champagne, fr. (gran

šampáň) – produkčná oblasť považo-
vaná za najkvalitnejšiu. Na etiketách
niektorých značiek sa označuje aj výra-
zom „Premier Grand Cru“ alebo
s použitím číslovky „1er Cru“

H
Humidita – vlhkosť, mimoriadne

dôležitý faktor pri zretí cognacu. Od
vlhkosti vzduchu závisí intenzita eva-
porácie, doba zrenia cognacu a výrazne
ovplyvňuje finálnu kvalitu cognacu

CH
Chateau, fr. (šató) - historické

sídlo rodiny vyrábajúcej cognac,
zámok. Výrobok môže mať označenie Chateau vo svojom názve len
ak destilácia, zrenie, miešanie a fľaškovanie prebieha na príslušnom
Chateau (napr. Chateau Fontpinot)

K
Kupáž – postupné spájanie sa jednotlivých cognacov použitých

na výrobu zmesi. Prebieha spravidla niekoľko mesiacov až dva roky
vo veľkých dubových nádobách

L
Limousin, fr. (limuzán) – oblasť zalesnená dubovými lesmi.

Duby z týchto lesov sú zákonom schválené ako vhodné na výrobu
sudov, ktoré sú určené na zrenie cognacu

Labutí krk – časť destilačného prístroja, úzke potrubie ktorým
z bojlera prechádzajú výpary do chladiaceho tanku  

M
Maison, fr. (mezón) - dom, vo význame domov, sídlo výrobcu

cognacu. Používa sa v spojení s konkrétnym menom resp. značkou
cognacu (napr. Maison Menuet)

N
Négociants, fr. (negosiáns) – veľkoobchodníci s cognacom na

území Cognac. Kupujú hotové výrobky alebo ešte nedozretý cognac
a tento finalizujú vo vlastných pivniciach. Mnohí z nich majú

dlhoročných a kvalitných dodávateľov
a produkujú excelentný cognac (napr.
Delamain)

P
Paradis, fr. (paradi) – raj, je to

zvláštny sklad na najstaršie zásoby
cognacu v každom dome cognacu. Je
oddelený od pivníc v ktorých cognac
ešte len zreje

R
Rare, ang. (rér) – označuje

staré a vzácne druhy cognacu

T
Troncais, fr. (tronséz) - oblasť

zalesnená dubovými lesmi. Duby
z týchto lesov sú zákonom schválené ako vhodné na výrobu sudov,
ktoré sú určené na zrenie cognacu

Trés Vielle, fr.  (tré víj) - spojenie používané na označenie

veľmi starých cognacov

U
Ugni Blanc, fr. (uni blonk)

V
Vielle, fr. (víj) - zdôrazňuje vysoký vek vzácneho cognacu.

Často používané v spojení „Vielle Reserve“ - stará 
zásoba

VS, angl.  (vé es) – skratka výrazu „Very special“ (very spešl)
označenie najmladšej kvality cognacu. Zákonom stanovený minimál-
ny čas zrenia na označenie VS je 2,5 roka

VSOP (vé es ó pé) – ďalšie označenie veku cognacu skratkou.
Very Superior Old Pale  (veri sjuperiour ould pejl). Minimálny vek je
4,5 roka

Vintage, angl. (vintidž) – používa sa na označenie ročníka –
Vintage 1973

X
XO – označenie veku cognacu na etikete alebo v názve. Skrat-

ka označenia „Extreme Old“. Cognac musí byť min. 6,5 roka starý. Ak
sa o jedná o zmes, tento vek musí spĺňať najmladšia súčasť zmesi





Filozofia:

„Nezávislý“ 
Leopold Gourmel je celkom nový dom koňaku, pretože sme začali destilovať

„našim spôsobom“ v roku 1961 a fľaškovanie sa začalo v roku 1972, keď som sa pri-
pojil k rodine.

„Vizionári“ 
Naša vízia je vo svete, kde pôvod je opakom „rýchlej kultúry“ a v tomto

svete by sme chceli dosiahnuť náš cieľ: ponúkať čerstvejší, čistejší, aromatický
a prírodný koňak

„Koňaková renesancia“ 
My sme podrobne skúmali každý krok procesu výroby. V oblasti

Cognac je víno slabé a priemerné. My v Cognac Léopold Gourmel sa
domnievame, že čím lepšie je víno, tým lepší je aj koňak.

„Je to v pôde!“
Aj keď sídlime v dedinke Pons, ktorá sa nachádza v srdci oblas-

ti Grande Champagne, vybrali sme si vinice v malom regióne na
východe. Je tam oveľa staršia základová pôda a kopcovitejší povrch.
Tu môžeme vytvoriť bohatšie, silnejšie a viac aromatické víno s väčším
množstvom minerálov: čistá Fins Bois.

„Nový majster liehovarník“
Tradičná destilácia v oblasti Cognac je často neutrálna a suchá.

My sme sa rozhodli robiť ju presne naopak. „Mastná destilácia“ udrží
všetky vône z vína a dostaneme tak destilát, ktorý je príjemný, aroma-
tický, jemný, bohatý a štrukturovaný. Toto je hlavný a kľúčový rozdiel...

„Rešpekt pred tým najlepším z prírody“ 
Zrenie všetkých našich koňakov prebieha v nepálených sudoch

vyrobených z najlepších francúzskych dubov. Arómy, uvoľňujúce sa
z dreva zo starších stromov, sú viac delikátne. Extra malá pórovitosť
znamená menšiu oxidáciu a tým si koňak sám vytvorí svoju zložitosť
(komplexitu), a tak sa z neho stane čerstvejší, viac komplexnejší koňak.
Pre každú úrodu používame 30% nových sudov.

„Čistý a prírodný“
Niektorí hovoria, že sme jediní svojho druhu... Pretože vyrábame

koňak vinárov, tak sú naše koňaky vyrobené striktne prírodne priamo
z úrody, bez pridávania aditív, bez miešania a bez pridávania karamelu,
cukru alebo dreva.

„Vytvorme inteligentný svet koňaku“ 
Chceme vytvoriť inteligentný svet koňaku označením jeho prírodnej

arómy nadobudnutej počas dlhoročného zretia na etikete koňaku.





“Independent”
Leopold Gourmel is a fairly recent house as we started dis-

tilling “our way” in 1961 and bottling in 1972 when I joined the
family.Today I am the sole owner.

“Visionaires”
Our vision was that in a world where authenticity will

become the counter balance to a “fast culture”, we should be
able to archieve our goal: offering a fresher, cleaner, aromatic,
pure and natural cognac.

“Cognac Renaissance”
We then questioned every step of the process: In the

cognac region the wine is weak and average. At Gourmel, we
assume that the better the wine, the better the cognac will be.

“It is the soil !”
Although located in a village in the heart of Grande Cham-

pagne, we selected a vineyard in a small region to the east with
far older subsoil and more hilly ground, where we could produce
a richer, stronger more aromatic, more mineral wine: the 1st
growth Fins Bois.

“New master distiller”
The traditional distillation in cognac, although very pure, is

often neutral and dry. We choose to do the reverse, “a fat distilla-
tion” that retains all the aromas from the beautiful wine yielding
a spirit which is immediately pleasant, aromatic, supple, rich and
structured. This is the main and key difference...

“Respect for nature at its best”
We age all our cognac in un-toasted extra fine French oak

casks. From far older trees, the aromas from the wood are more
delicate and with extra fine grain meaning less oxidation, the
cognac develops its complexity on itself, hence a fresher, longer,
more complex cognac. For each vintage we use 30% new wood.

“Pure an Natural”
“some say the only one so...”
Because we produce a wine grower’s cognac, our cognacs

are pure vintage and strictly natural, with no artefacts, no blend-
ing, no addition of the traditional additives, caramel, sugar or
wood. We never chill-filter our cognacs.

“Make the world cognac-intelligent”
We want to make the world cognac-intelligent by describ-

ing on the label the natural aromatic expression of the cognac
during its years of aging.



Quintessence 30 karátov – jedinečný koňak

Farba: ssuurroovvéé  zzllaattoo

Vôňa: pprreekkvvaappuujjúúccaa  ppaalleettaa  ppaacchhoovv  pprriippoommíínnaajjúúccaa
ssttaarréé  rrooččnnííkkoovvéé  SSaauutteerrnnsskkéé  vvíínnoo,,  mmiinneerráállyy,,  vvzzdduušš--
nnáá,,  ččeerrssttvváá

Chuť: harmónia „„iimmpprreessiioonniissttuu““  kkoommbbiinnoovvaannáá
ss oovvooccíímm,,  kkvveettmmii  aa kkoorreenníímm..  PPrrvvkkyy  ččeerrvveennééhhoo
oovvoocciiaa,,  hhaarrmmaannččeekkaa  aa cciittrroonneellyy..  VVyyttrrvvaalláá,,  zzddáá  ssaa
žžee  nniikkddyy  nneesskkoonnččíí..  VVzzááccnnee  aa sseebbeecckkéé  ppootteeššeenniiee..
KKoommbbiinnáácciiaa::  ooddppoorrúúččaa  ssaa  nnaa  oosslláávveenniiee  vveeľľkkýýcchh
oossoobbnnýýcchh  úússppeecchhoovv  aalleebboo  nnaa  sslláávvnnoossttnnee  pprríílleežžii--
ttoossttii

Vlastnosti: vvyyssookkoo  vvyyssppeellýý  pprraavvýý  kkooňňaakk,,  vvyyjjaaddrruu--
jjúúccii  mmiinneerráállnnoossťť  vvíínnaa,,  ččeerrssttvvoossťť  PPrreemmiiéérrss  SSaavveeuurrss,,
hhaarrmmóónniiaa  ttrroocchh  ttyyppiicckkýýcchh  aarroommaattiicckkýýcchh  ffáázz
ss nneekkoonneeččnnýýmm  zzáávveerroomm

Poznámka distiléra: „„VVoo  ssvveettee  kkooňňaakkuu,,  kkddee  ssaa
cchhuuťť  nneezzmmeenniillaa  oodd  1199--tteehhoo  ssttoorrooččiiaa,,  jjee  QQuuiinntteess--
ssaannccee  mmoojjoouu  vvíízziioouu    vvýýnniimmooččnnééhhoo  kkooňňaakkuu  ddnneešš--
nneejj  ddoobbyy,,  iinnššppiirroovvaannýý  nnaaššiimm  oobbddiivvoomm  pprree  nnaajjlleepp--
ššiiee  ssttaarréé  rrooččnnííkkoovvéé  kkooňňaakkyy  vvyyrroobbeennéé  zz pprrvveejj
úúrrooddyy  vvíínn  BBoorrddeeaauuxx..””



Úvod: Premiéres Saveurs – vek
V.S.O.P

Farba: jemne zlatá
Vôňa: svieža, plynulá, biele ovocie
(hruška, biela broskyňa), nikdy ostrá
Chuť: čistá, intenzívna, osviežujúca
s dlhotrvajúcim koncom
Kombinácia: perfektný s espresom
o štvrtej popoludní
Vlastnosť: Uvedenie do sveta prírod-
ných koňakov.
Poznámka distiléra: „Som veľmi hrdý
na svoj 6 ročný koňak, ktorý som
pomenoval ‘Le P’tit Gourmel’, inak
povedané ‘Gourmelovo dieťa’.“

Vzácnosť: Age des Epices – koňak
„Trés Vieux“

Farba: staré zlato
Vôňa: okrúhla, sladkastá z dreva, med,
stará koža
Chuť: bohatá a silná, kolísavá na pod-
nebí, otvára sa pomaly, korenistá na
jazyku, peper, koriander, komplexná na
záver, klinčeky, zázvor, maslový cukrík
Kombinácia: výborný po viacerých
chodoch jedla a bohatých Burgund-
ských vínach
Vlastnosť: pomaly preniká do sudu, je
nevyhnutné rešpektovať tento pomalý
proces, po 25 rokoch v sude už koňak
nezískava ďalšie arómy, ale po 20
rokoch koňak prírodne dosiahne naj-
lepšiu časť dreva
Poznámka distiléra: „Je môj obľúbený
hlavne v zime, výborný s horkou čoko-
ládou.“

Elegancia: Age des Fleurs – vek
Extra

Farba: dokonalo zlatá
Vôňa: teplejšia, vyvážená, so známka-
mi vanilky z dreva, biele kvety (ruža,
jazmín, ľalie)
Chuť: zo začiatku teplo a bohato
pôsobiaca na podnebie, jemná na jazy-
ku, zamatová v hrdle, hlboká v žalúdku
so záverom citrónového kvetu
Kombinácia: výborný na loveckú sezó-
nu s mäsom z diviny a taktiež výborný
po veľkom americkom steaku a po
jemnom červenom víne
Vlastnosť: milovníci koňaku budú
tento koňak milovať, pretože im pri-
pomenie tradičnú značku, ale s väčšou
eleganciou, hlbším záverom, väčšou
komplexnosťou v nekaramelizovanom
svete
Poznámka distiléra: „Obľúbený koňak
nášho pivničného majstra.“

Zrelosť: Age du Fruit – vek X.O

Farba: svetlo zlatá
Vôňa: delikátna horkosť, čerstva man-
dľa, bohatá a viac rozvinutá vôňa
Chuť: silnejšia, olejovitá, ostáva v ústach
a aj celú cestu dole hrdlom, krásny záver,
zavárané ovocie, citrus, marhuľa, poma-
rančová s príchuťou citrónu
Kombinácia: výborný po dobrom bie-
lom víne, bielom mäse, kvalitnej rybe,
vhodný na doplnenie škandinávskej
a ázijskej kuchyne

Vlastnosť: vyspelý, viac štrukturovaný,
zlaté ovocie so skrytou silou ktorá
dodáva koňaku trvácnosť



,,Každý má sen, ale iba málo ľudí ho 
dokáže uskutočniť.

Každý má vášeň, ale iba málo ľudí ju 
dokáže zdieľať s ostatnými.

Všetci ľudia žijúci v malom meste to 
chcú dotiahnuť ďaleko, ale iba málo z nich 
začína vo svojom rodnom meste aby 
postupne dobili svet.

Každý hovorí, že má rád koňak, 
ale iba málo ľudí dokáže nahromadiť 
takú neuveriteľnú zbierku na takomto 
výnimočnom mieste.

Agentúra Testum je unikát a je dôkazom 
premeny sna v realitu! Srdečné vďaka 
Petrovi, Sadkovi a Jarovi.“

Olivier Blanc



Jún roku Pána 2001.

To je určenie časového úseku, kedy sme sa po prvýkrát stretli 
s mužom, ktorého prístup ku cognacu, jeho výrobe, baleniu i cel-
kovej komunikácii sa vymyká zo zaužívaných pravidiel diktovaných 
dlhoročným zvykom a veľkými výrobcami. A popravde povedané, 
jeho novoty boli v tak konzervatívnom prostredí, akým cognac je, 
prijímané s rôznymi reakciami.

Olivier Blanc. To je ten muž činu a zmien, ktorého sme navštívili 
krátko po našej prvej účasti na výstave Vinexpo v Bordeaux v júni 
2001. Priznám sa, neubránili sme sa úsmevu, keď sme ho zahliadli, 
ako sa po výstavisku pohybuje s konštrukciou na nohe á la Forrest 

Gump. Krátko pred výstavou totiž absolvoval operáciu kolena, ktoré 
si pokazil pri pravidelnej športovej aktivite. Opäť sa i v jeho prípa-
de potvrdilo staré známe: „Športom k zdraviu, a k podlomenému 
zvlášť!“ Olivier však konštrukciu pri chôdzi akoby ignoroval a nieke-
dy fakt pôsobil komicky.

Poďme ale naspäť k meritu veci. S Olivierom sme sa stretali za 
posledné roky takmer pri každej návšteve regiónu Cognac, ale zatiaľ 
sme nedospeli ku konkrétnym dohodám o spolupráci pri dodávkach 
jeho cognacu bližšie ku slovenskému konzumentovi. Samozrejme, 
bolo by nádherné ak by ten konzument nebol osamotený, ale pri-
budli by k nemu ďalší. No a práve to má za jeden z cieľov najväčší 
dovozca cognacu v regióne strednej a východnej Európy, spoločnosť 



Achat Sadko Mýtnik a na základe jeho podnetu vzniknuvšia agentú-
ra Testum Košice. Takmer na deň presne po štyroch rokoch od našej 
prvej návštevy firmy Cognac Lépold Gourmel, ktorej majiteľom a vý-
konným šéfom súčasne je Olivier Blanc, sme opäť u neho v dedinke 
Pons v Grande Champagne a prezentujeme projekt Testum a prvé 
výsledky jeho aktivít. Spravodaj Testum News, pravidelné prezentá-
cie, uvádzanie značiek na trh spoločnosťou Achat, niekoľkonásobné 
zvyšovanie obratu v segmente XO a vyššie podiely na trhu vďaka 
obchodnej politike dovozcu.

Užasnutý Olivier nás najskôr privítal výrokmi typu: „Vy ešte 
žijete, chlapi? Dlho som o vás nepočul. Čo máte nové?“ Po prezen-
tovaní vyššie uvedených výsledkov zostal užasnutý ešte viac a obom 
stranám bolo jasné, že je len otázkou krátkeho času, kedy sa Olivier 

vyberie na Slovensko, do Košíc, prezentovať konečne svoj koncept 
novej komunikácie o cognacu. Nič však nie je jednoduché, a tak 
aj Olivierova návšteva nabrala konkrétnejšie kontúry až po viac 
ako pol roku od opisovaného stretnutia v jeho kamennej komnate. 
A aby to fakt nebolo až také jednoduché a priamočiare, termín jeho 
príchodu do Košíc sa nakoniec ustálil na koniec marca, na kedy sa 
zhodou okolností posunul termín otvorenia prvého Cognac Clubu 
Testum mimo Košíc – v Bratislave. Hektika prípravy návštevy Košíc 
sa „dopĺňala“ finišom prác v Bratislave a od dobroty sme obrazne 
povedané nevedeli čo skôr. Navyše, Olivier nemal vyhovujúce spo-
jenie z Budapešti do Košíc, tak nám pripadla úloha zabezpečiť jeho 
transport z hlavného mesta našich južných susedov. Presunul som sa 
deň pred dňom „D“ do Bratislavy, kde priestory nového klubu do-



stávali svoju fazónu. V skorých ranných hodinách sme sa vydali na Budapešť ale nie „do 
tankoch“, ale firemným vozidlom ľahšej váhy. Budapešť nás privítala maďarskou národ-
nou zápchou – tak to totiž vyzeralo nielen na vjazde do tohto veľkomesta, ale aj v jeho 
vnútri. Jedným slovom hrôza. Za pomoci taxikára sme sa domotali k hotelu, pred ktorým 
už stepoval Olivier, uderili sme kávu po strastiplnej ceste a hybááj na Košice. Po viac ako 
hodine jazdy krokom sme sa dostali na diaľnicu a mohol začať presun tak, ako sme si ho 
predstavovali od samého začiatku. Svižne, bezpečne v ústrety prvej prezentácii Cognac 
Léopold Gourmel v Košiciach. Ihneď po príchode do Košíc nasledovalo ubytovanie hosťa 
v hoteli, a následne úprk s cieľom zmeniť výzor na prijatie na radnici. I keď s miernym 
oneskorením, ale predsa sme sa nakoniec v poriadku dostali na prvé poschodie historickej 
radnice na Hlavnej ulici, kde už na nás čakal námestník primátora mesta p. Čuňo. Olivier 
nevychádzal z údivu nad tým, čo videl. My sme si už na súčasný vzhľad Hlavnej ulice 
i radnice zvykli, a mnohokrát si neuvedomujeme, aké historické skvosty nám tu ležia pri 

nohách. O to krajšie je pripomínanie 
týchto faktov z úst našich priateľov, 
ktorí za posledné roky Košice nav-
štívili. A Olivier v tomto smere nebol 
žiadna výnimka.

Prijatie začalo prehliadkou 
historických siení starej radnice, 
po ktorej sme sa pohodlne usadili 
v malom salóniku, kde sa usku-
točnili doposiaľ všetky prijatia 
našich hostí. Informácie o histórii 



i súčasnosti nášho mesta, otázky a odpovede na témy súvi-
siace s mestom i s cognacom zaznievali z oboch strán, až boli 
slávnostne ukončené venovaním pamätnej knihy o Košiciach 
Olivierovi. Fakt príjemné chvíle. Nič sa však nedalo robiť, museli 
sme sa pomaly porúčať a doladiť detaily večernej prezentácie, 
ktorá už takmer klopala na dvere. Po krátkej prechádzke cestou 
do agentúry sme sa usadili a formulovali detailnejší program 
predstavenia jeho firmy a najmä produktov, ktoré sú skutočne 
iné. Veď posúdite sami.

 Krátko pred 19 hodinou sme sa zvítali s prvými partnermi prí-
duvšími na stretnutie s novým konceptom v cogancu. Počkali sme 
na pár oneskorencov a predstavenie mohlo začať. Olivier bol na 
úvod trochu viac „technický“, ale ako zdôraznil, je potrebné najskôr 
vysvetliť technickú stránku odlišnosti jeho cognacu a až následne 
sa ju pokúsiť potvrdiť v praktickej degustácii.I keď bolo informácií 
viac ako dosť, pozornosť našich hostí bola neustále atakovaná za-
ujímavými faktami. Olivier sa takpovediac od základu vzbúril proti 

zaužívanému označeniu cognacu na kategórie podľa veku – t.j. 
VS, VSOP, XO. Podľa neho je to označenie, ktoré spotrebiteľovi nič 
nehovorí o základnej charakteristike toho, ktorého výrobku. „ Na-
čo mi je označenie, ktoré je rovnaké u mnohých výrobcov, ale ich 
výrobky sú pritom rôzne!“, tvrdí Olivier a dodáva: „Mojim cieľom 
bolo vyrobiť cognac, ktorý sa dá ľahko identifikovať a v jeho názve 
komunikujem jeho základnú vlastnosť“.

Petite Gourmel. Ak ste trochu jazykovo zdatní, viete, že „petite“ 
je po francúzsky „malý“. Čiže – malý Gourmel. Pod týmto menom 
sa skrýva najmladší z rodiny cognacov Gourmel – ideálny mladý 
cognac na začiatok. Jeho degustáciu doprevádzal ďalší výklad o je-
ho základnej charakteristike. Skúsenejší degustátori vedia, že mladý 
cognac je fakt mladý, nezrel dlho, je rýchlo konzumovateľný, a tak 
sme sa ani my u tohto zástupcu nezdržali dlho. Nasledoval prvý 
z cyklu novej série cognacov Léopold Gourmel.

Age du Fruit. Vek ovocia, alebo obdobie ovocia. Názorná 
ukážka novej komunikácie. Olivier sa rozhodol priblížiť základnú 
charakteristiku toho, ktorého cognacu tým, že ju uviedol do názvu. 
Podľa tohto vzorca teda jeho Age de Fruit je cognac s dominanciou 
ovocných tónov tak pri degustácii nosom, ako aj na podnebí. Na 
prvý pohľad konzument vie, čo kupuje, resp. akú arómu a chuť má 
cognac skrývajúci sa za týmto názvom. A v tomto prípade to tak 
skutočne je. Objavili sme ovocné tóny, ktoré sa jeho výrobca snažil 
uchovať a zrením zvýrazniť. Vôňa delikátne horká, v chuti domi-
nujú ovocné substancie pripomínajúce citrus, marhuľu, pomaranč 
s príchuťou citrónu. Jednoduché a účinné súčasne. Rovnako tomu 
bolo i v prípade Age des Fleurs. Samotný názov už jasne hovorí, 
že máme do činenia s kyticou kvetov, ktorá sa nejakým zázrakom 
dostala do peknej karafy a teraz pod vedením svojho tvorcu Olivie-
ra útočí na naše zmysly. A bolo to veru tak ako sa patrí! Dokonalo 
zlatá farba maskovala výrazné arómy vanilky z dreva, ktoré po 
chvíli ustúpili bielym kvetom – ruža, jazmín, ľalia. To sú tie esencie 

obsiahnuté v Age des Fleurs. Mimochodom, po skončení degustácie 
sa práve tento zástupca stal nepísaným víťazom večera. Tak to as-
poň tvrdili naši hostia, a komu inému by sme mali veriť, ak nie tým, 
ktorí už absolvovali viac ako pol tucta prezentácií s ochutnávkou 
rôznych cognacov.

Pokračujeme ale ďalej. Age des Epices – vek korenia. Podľa 
predchádzajúcich „vekov“ je každému jasné, že všetky popisované 
arómy a príchute obsiahnuté v tom ktorom cognacu, sú výsledkom 
starostlivého pestovania viniča, vinifikácie, destilácie a najmä zre-
nia v dubových sudoch. Je to práve postupné prenikanie destilátu 
do stien suda a jeho snúbenie sa s dubom, ktoré mu po určitom 
čase dáva typické vône a chute. A po viac ako 20 rokoch sú to 
presne také isté vône a chute, aké ponúka Age des Epices. Už staro 
zlatá farba napovedá, že nás čaká okrúhla a sladkastá vôňa z dre-
va, náznak medu a starej kože. Chuť sa na podnebí pomaly otvára 



až sa rozvinie do korenistej na jazyku, peper, koriander, klinčeky, 
zázvor.  Olivier si neodpustil poznámku, že toto je jeho obľúbený 
favorit pre dlhý zimný večer, doplnený kúskom horkej čokolády. 
Mnohí z nás si túto kombináciu nenechali ujsť, siahli po horkej 
Valrhone, prítomnej v ten večer na stolíkoch našich hostí, a ako 
inak, potvrdili Olivierove slová. Čistý pôžitok. Vyskúšajte to a dáte 
nám určite za pravdu. 

Na dvere nám pomaly klopal posledný degustovaný zástupca 
– 1969. Vzácne vybalancovaný ročník, nesporne prekvapí komplex-
nosťou, ktorú väčšinou nájdete v zmesi cognacu. Znovu sa potvrdil 
fakt, že 1969 bol ročník, ktorý inšpiroval mnohých výrobcov, aby 
ho nemiešali s ničím iným a zachovali jeho čistý charakter. My len 
s úľavou konštatujeme, že Olivier tiež nezaváhal, a svoju 1969-ku 
nepoužil inak, než ako ročník. Ohromnosť!

Večer plynul ani sme si neuvedomovali čas, až sa nesmelý 
zvuk z útrob organizmu prihlásil o kúsok potravy. Rýchla večera, 
návrat nazad a mohla sa rozpútať originálna autogramiáda, tak 
typická pre záver prezentácie návštev z Cognacu u nás. Olivierovi 
postupne prechádzali rukami fľaše typické cognacové i karafy a aj 
posledne degustovaný ročník 1969. Pri podpisovaní vypísal dve 
perá špeciálne určené na tento účel, ale čo už. Stálo to za to. Tak 
ako zvyčajne, aj teraz môžete vidieť rozradosteného Oliviera a na-
šich hostí na spoločných fotografiách nasnímaných tesne po za-
schnutí autogramu na fľašiach a karafách s jeho podpisom. A bolo 
ich veru na európske pomery neslýchane. Náš hosť neveriacky 
krútil hlavou a potvrdil, že ešte nevidel toľko nadšencov cognacu 

pohromade na jednom mieste. A to sa motá po svete väčšinu dní 
v roku. Nás to len teší a dodáva nám to energiu do ďalších podu-
jatí s názvom COGNAC. 

I napriek viditeľnej únave nadšeného výrobcu monsieura Blanca 
(nebojte sa, neobjavil sa nikto nový na scéne, to len pripomínam 
Olivierove priezvisko), sme mu ešte nedali vydýchnuť. Nasledovala 
obligátna záverečná fotografia vedenia agentúry Testum a firmy 
Achat s Olivierom uprostred a ešte jeden, fakt posledný jeho auto-
gram. Kronika. Neodmysliteľná rekvizita stretnutí priateľov cognacu 
s našimi priateľmi z Cognacu. Olivierov autogram po krásnom zápi-
se do kroniky agentúry bol tým posledným, ktorý v Košiciach ve-
noval. Nás teší, že po takmer piatich rokoch sme ho mohli privítať 
v našom meste a presvedčiť ďalšieho tak trochu rebelanta v cogna-
covom priemysle, že vynikajúce veci týkajúce sa cognacu nemusia 
nutne vzniknúť len a len vo Francúzsku.

Podľa všetkého sa nám to aj podarilo.
Tak v tom budeme pokračovať ďalej. Tešíme sa na vás nabudú-

ce, priatelia cognacu.







Cognac bez kvalitného suda
by nebol cognacom, tak ako sud by
nebol dobrým sudom bez kvalit-
ného dreva. Tak sa trochu popre-
chádzajme po dubovom lese a
povedzme si niečo viac o tomto
základnom kroku na ceste ku kva-
litnému cognacu. Spoločníkom nám
bude človek, ktorý francúzskemu
dubu zasvätil dlhé roky svojho živo-
ta. Z tieňa starých dubov sa k nám
blíži monsieur Michael Bonhomme.
Jeho špecializáciou je dohľad nad
pestovaním a výberom dubov špe-
ciálne určených na výrobu sudov
pre cognac.

Ideálny čas na obhliadku dubov je obdobie po skončení obe-
račiek. Je prekvapujúce, ako prirodzene dokonalé sú duby, ktoré
rastú takmer bez zásahu človeka. Takmer bez zásahu znamená, že
počas voľného rastu sa len z času na čas orezávajú v nevyhnutnej
miere. To je všetko. Michael tu pozná každý strom a je úžasné sle-
dovať ho pri prechádzke jeho dubovým kráľovstvom, o ktorom s
prirodzeným zápalom dokáže rozprávať dlhé hodiny. 

Duby sa rozdeľujú na dva hlavné druhy: Quercus peduncula-
ta a Quercus sessiliflora (Sessile). Prvý z druhov - Pedunculata, sa
vyprofiloval na najrozšírenejšie pestovaný druh vo Francúzsku. Má
rozložité vetvy, drsnú, hlboko vrúbkovanú kôru a podlhovasté žalu-
de. Na rozdiel od týchto typických
znakov, je druh Sessile vyšší, rovne-
jší, s hladkou kôrou a guľatými
žaluďmi. V zmiešaných lesoch tvoria
duby Sessile len asi 15% porastu
a po necelých 15 minútach pre-
chádzky s Michaelom oba druhy
ľahko identifikuje aj nový návštev-
ník lesa.   

Duby Pedunculata sú veľmi
obľúbené u výrobcov sudov pre
cognac, pretože majú širokú textúru,

od 3 do 4 milimetrov. Toto výrazne
pórovité drevo umožňuje ľahký pre-
chod vzduchu cez steny suda a tým
mení eau-de-vie na nápoj, ktorý
každý tak miluje. Súčasne je bohatý
na tanín, ktorý v hojných dávkach
odovzdáva nápoju a dodáva mu
typickú dymovo-červenú farbu
a vanilkovú príchuť.

Na rozdiel od Pedunculata,
Sessile sa taktiež používa na zretie
cognacu, ale iba ak je požadovaná
tenká textúra – len 1 milimeter. Toto
drevo uvoľňuje menej tanínu do

nápoja, ktorý tak získava jantárovú farbu s príchuťou klinčekov
a kokosu. Jednotlivé domy cognacu si vyberajú druh duba pre
svoje sudy v závislosti od výslednej chuti, ktorú chcú dosiahnuť
podľa želaní svojich zákazníkov.

Michael kupuje stromy už takmer 30 rokov. Spočiatku ich
dodával pre potreby píly v strednom Francúzsku, ale posledných
osem rokov je dodávateľom duba pre firmu Tarransaud, lídra vo
výrobe sudov pre oblasť Cognac. Nájdenie toho správneho dreva
začína nakupovaním. Bonhomme obdrží katalógy od štátnej lesníc-
kej služby, podrobne si preštuduje všetky stromy určené na predaj
a následne sa vypraví osobne sa zoznámiť s vybratými kandidátmi
na sťatie. Priamo v lese sleduje ich konáre, vady kôry, meria ich
a na záver vyberá tie najvhodnejšie pre výrobu sudov. Michael

kráča dlhé hodiny po lese a snaží sa
nájsť ideálne stromy s rovnou kôrou
a rovnobežným jadrom. Drvivá väčši-
na sudov na cognac potrebuje dub
Pedunculate, ktorý je asi 12 metrov
vysoký a ktorého kmeň má priemer
aspoň 50 cm. Tieto parametre spĺňa
strom, ktorý má okolo 125 rokov.
Menšina sudov na cognac sa vyrába
z duba Sessile vysokého 25 metrov,
s priemerom aspoň 50 cm. Verte -
neverte, takýto strom dorastá zhruba
za 200 rokov. Kmeň takéhoto duba sa



rozdelí na dve polovice. Spodná (nazývaná „grumes“), jediná vhod-
ná na výrobu sudov na cognac, sa naštiepa na rovné diely, z kto-
rých budú neskôr dlahy suda a druhá sa použije na iné účely. Bon-
homme sa tmolí po lese vyzbrojený vreckovým počítačom, počíta
množstvo dreva, ktoré potrebuje nakúpiť a v deň aukcie dubov robí
ponuky na konkrétne stromy, pričom čelí ponukám davu ďalších
obchodníkov s drevom.

Okamihom kúpy dreva sa začína spolupráca s výrobcom
sudov a je prirodzené, že Michael je v priateľskom kontakte s Alai-
nom Dellierom, ktorý dohliada na výrobu sudov u firmy Tarransaud
v mestečku Merpins, len na skok od mesta Cognac.

Sem dorazia nahrubo naštiepané dlahy tzv. „merrains“, ktoré
sa štiepajú z „grumes“ (spodná časť duba), vybraté Michaelom.
Takže „merrains“ sú ponechané na vonkajšom priestranstve v okolí
továrne počas 2 – 3 rokov, aby sa prirodzeným vysychaním zbavili
horkastého tanínu. Keď sú „merrains“ pripravené na ďalšie spraco-
vanie, postupne sa orezávajú až do finálnej podoby dlahy na sud,

tzv. „doulles“. Následne sa starostlivo odmerané dlahy „doulles“
zoradia tak, aby vytvorili úhľadný prvotvar budúceho suda. Na
jeden 350 litrový sud treba približne 30 až 37 dláh, ktoré sa po
zoradení vložia do železnej obruče a postupným zahrievaním nad
ohňom zmäknú natoľko, že sa ďalšia železná obruč dá upevniť i na
druhý koniec skupiny dláh. Takýto polotovar sa následne ako celok
zvnútra vypáli nad otvoreným ohňom a po tejto skúške ohňom
a upevnení vrchnej a spodnej časti prechádza skúškou vodou.
Napĺňanie suda striedavo horúcou a studenou vodou je dlhými
rokmi overený spôsob skúšky jeho tesnosti.

Alain Dellier si nevie svoj život predstaviť bez vône čerstvého
i vypáleného dreva a vďaka ľuďom ako je on sa neustále uchováva
pôvodný spôsob výroby sudov pre cognac i pre víno. Ten však pred-
pokladá, že najskôr necháme prírode dostatočný čas na tichú sta-
rostlivosť o rast majestátnych dubov po viac ako storočie. Bez tejto
mágie odohrávajúcej sa v tichu dubového lesa by nebolo možné
pokračovanie zázraku, na konci ktorého si môžeme vychutnať svoj
dúšok cognacu so všetkými jeho nádhernými arómami a chuťami.





Dobrý večer Philippe, som rád, že vás môžeme privítať počas vašej 
prvej návštevy tu na Slovensku. Prvá písomná zmienka o vašej rodine 
v našom meste pochádza od terajšieho prezidenta spoločnosti Cognac 
Camus – pána Cyrila Camusa. Pripravil vás trochu na to, čo tu môžete 
očakávať? Vedeli ste, čo vás tu čaká?

 Skutočne sa zmienil o tom, že tu objavím to najvýnimočnejšie 
miesto, ktoré je úplne oddané Cognac-u, že stretnem očarujúcich ľudí, 
ktorí sú predovšetkým ozajstní znalci. To čo mi povedal môžem iba 
potvrdiť !

Prišli ste predstaviť zbierku špičkových koňakov s názvom Rarissi-
mes od spoločnosti Camus. Ako názov tejto zbierky “Rarissimes“ vlastne 
vznikol? Ste jeho  autorom?

Ako viete Camus je známy tým, že ponúka iba výnimočné ko-
ňaky a od samého počiatku sme trvalo sústredili naše úsilie na tú 
najvyššiu kvalitu, napr. oveľa vyššiu ako je X.O, VS, alebo dokonca 
VSOP. V protiklade s našou konkurenciou veľmi vysoký percentuálny 
podiel nášho celkového obratu a predaja tvorí práve špička nášho 
sortimentu. To je aj dôvod prečo sme stále nezávislý a rodinný podnik 
udržiavajúci si vysoký imidž.

S kolekciou Rarissimes sme sa Cyril a ja rozhodli, že je čas pokročiť 
vpred a v rámci tejto idei pomenovať najvýnimočnejšie a historické 
poklady oblasti Cognac, inými slovami zanechať na chvíľu nablýskané 
fľaše sveta a vytvoriť jednu s hlbokou autenticitou.

Spôsob ako to dokázať bolo zachovať všetky “Orf vre“ du Cognac 
a pripomenúť si prvých členov rodiny, ktorí boli uznávaní pestovatelia 
tým, že sa uvedie ich meno na fľaši…

Najprestížnejší produkt zbierky Rarissimes je Pionneau 1969. Prečo 
je práve tento produkt tak výnimočný z technického a technologického 
aspektu?

 Pod značkou Rarissimes predávame tri druhy koňakov:
1) Tradičné ročníky sme vďaka veľmi pozitívnemu distribučnému 

partnerstvu založili so Jeanom Grosperrin a jeho synom Guilhemom, ktorí 
sú obaja známi ako veľkí odborníci obchodujúci s najväčšími a najkvalit-
nejšími zásobami. Takto pod naším menom môžeme ponúkať 10 vynika-
júcich ročníkov od roku 1958 do 1989.

2) Limitovaná edícia Camus: Cyril sa rozhodol uviesť na trh pár 
očíslovaných a podpísaných fliaš  z jeho osobných prezidentských rezerv, 
konkrétne veľkolepé nemiešané Petite Champagne 1971  (rok jeho naro-
denia…), ktoré normálne drží pre seba a svoju rodinu. Niektorí znalci sa 
budú mať takto česť o toto privilégium podeliť.

3) Výnimočnosť a zbierka koňakov pod menom Pionneau.

Cognac Pionneau 1969 56°4 priamo zo suda je určite úplná špička 
sortimentu Rarissimes z technických a historických dôvodov.

Veľmi špecifická poloha vinice, dokonalé kvasenie, ideálna destilácia 
a proces zretia robí z tohto koňaku dokonalé potešenie a majstrovský kus 
z technického hľadiska. To je dôvod prečo sme sa rozhodli predávať ho 
nemiešaný a z jeho bežným obsahom alkoholu 56°4 a priamo zo suda.

Jemná chuť, koncentrácia aróm a horkosť sú jednoducho neuveriteľné.

Pionneau má pre vás taktiež iný význam, konkrétne osobná skúse-
nosť spojená s jeho pôvodom. Aká je celá história, príbeh?

Okrem vyššie uvedených neobyčajných technických osobitostí má 
tento koňak veľmi grandiózny príbeh a minulosť nakoľko symbolizuje 
prebratie spoločnosti Pionneau spoločnosťou Camus  v roku 1969. 
V tento rok môj otec taktiež sľúbil Jacquesovi Pionneau, že pod menom 
Pionneau bude ponúkať iba výnimočné koňaky. Mal som 21 rokov, 
práve som vo firme začínal a mal som to šťastie zúčastniť sa celého 
stretnutia medzi nimi. Teraz už možno chápete čo osobne v hĺbke poci-
ťujem pri rozprávaní o tomto produkte, jeho celého príbehu o 36 rokov 
neskôr a podpisovaní každej fľaše!

Taktiež lepšie pochopíte prečo tento koňak, vďaka týmto všetkým 
technickým a historickým príčinám je oveľa viac ako len ročník a pre-
čo je to skutočná zberateľská lahôdka konkurujúca najvzácnejším 
značkám na svete.

Z celej dostupnej zásoby na začiatku sme vyrobili iba 4848  číslova-
ných fliaš pod dozorom súdneho znalca….

Philippe je po prezentácii a ochutnávke zbierky Rarissimes od spo-
ločnosti Camus v agentúre Testum. Ako hodnotíte dnešný večer a aké 
pocity máte pri odchode z Košíc?  

Večer bol jednoducho úžasný a nezabudnuteľný z jednoduchého 
dôvodu. Mal som to šťastie dostať sa až na koniec Slovenska, blízko 
ukrajinskej hranice, navštíviť najkrajšie mesto Košice, stretnúť báječných 
ľudí s vášňou pre Cognac, ľudí ktorí sa chcú naučiť niečo viac aj napriek 
tomu, že už sú ozajstní znalci... preto tento večer nemohol byť iný ako 
príjemný!

Tento druh výnimočného momentu oprávňuje päť generácií vo vedení 
spoločnosti Camus k tomu, aby boli zvečnené naveky. Tradícia založená 
na odbornej znalosti a kvalite s konečným cieľom podeliť sa o to so 
všetkými v čo najväčšej možnej miere.

Nemám dosť ďakovných slov za  podporu, ktorú ste pre Cognac u vás 
dokázali vytvoriť. To je potrebné vidieť.

Úprimne, cítil som sa tu u vás dnes večer ako doma. 



Good evening Philippe, I´m glad we can welcome you during your 
very first visit in Slovakia right in Košice. First written reference of 
your family in our town was made by present president of the Cognac 
Camus company - Mr. Cyril Camus. Did he prepare you a bit for what 
you can expect here? Did you know what you will find here?

 He effectively did and mentioned I was going to find myself 
in a most extraordinary place, totally devoted to Cognac , to meet 
charming people but before all true connoisseurs. I can only confirm !

You come to 
introduce a collection 
of vintage cognacs 
collection called 
Rarissimes by Camus. 
How the name 
of this collection 
“Rarissimes“ came 
into existence. Are 
you an author of it?

As you know 
Camus is known to 
commercialize only 
superlative cognacs 
as , since the very 
beginning , we have 

permanently concentrated our efforts on superior qualities, being for 
instance  much more X.O minded than VS or even VSOP. In opposition  
to our main competitors, a  very high percentage of our total turnover 
and sales  is achieved thanks to  the top of our range.That’s why our 
still independent and familial Company has kept such a high Image.

With Rarissimes Cyril and I both decided it was time to go even 
further and gather under this concept and name the most  technical 
and historical treasures of the Cognac area, in other words to leave  for 
a while the flashy bottles world and join the one of deep Authenticity.

A  kind of way to prove we remain above all the “Orf�vre “ du 
Cognac and to remind the first members of the Camus family were 
recognized growers before mentioning their name on a bottle…

Most prestigious product of Rarissimes collection is Pionneau 
1969. Why this product is exceptional in term of technical or 
technological aspect?

 We commercialize  under Rarissimes concept three  kind of 
cognacs:

1) Traditional Vintages thanks to the very positive (partial) 
distribution partnership  we have established with Jean Grosperrin 
and his son Guilhem  who are both known as tremendous experts and 
handle wide and most high quality  stocks.. We thus can offer  under 
their name 10 superb  vintages going from 1958 to 1989.

2) Camus Limited Editions: Cyril has decided to put on the 
market few numbered  and signed bottles of his personal  Presiden’ts 
Reserve which is a magnificent  unblended Petite Champagne 1971  



(his birthyear…) he of course normally keeps for himself and his family. Some 
connoisseurs will thus be lucky enough to share the privilege.

3) Exceptional and Collection Cognacs under the Pionneau name.
Cognac Pionneau 1969 56°4 straight from cask is definitely the very top of 

the Rarissimes range for technical and historical reasons.
The most specific position of the vineyard, the perfect vinification, the 

ideal distillation and ageing process makes of this cognac  a pure delight 
and a master piece on a technical point of view. That’s why we decided to 
commercialize it not only unblended but also at his normal ageing strength, ie 
56°4 and straight from cask.

The smoothness, the concentration of aromas and the rancio are simply 
unbelievable.

The Pionneau has also other meaning for you namely a personal experience 
related to its origin. So what´s the whole story?

Apart from the above mentioned remarkable  technical specificities, this 
cognac has  a most impressive story and background as symbolizing the take 
over of Pionneau Company by Camus  in  1969. That same year my father 
promised Jacques Pionneau to commercialize only exceptional cognacs under 
the Pionneau name or offer nothing at all. I was 21 years old , just starting 
in  the Company, and have been lucky enough to attend the whole meeting 
between them.

You can realize what I personally deeply feel commenting this product and  
the full story some 36 years later and when I sign each bottle !!

You will better understand as well why this cognac , thanks to all these 
technical and historical reasons, is very much  more than a vintage and a 
true collector item able to compete with the rarest collection single malts in 
the world.

From the whole  available stock at the beginning we have been able to 
produce only 4848  numbered bottles under bailiff’s supervision…

Philippe is after presentation and tasting the collection of the Rarissimes 
by Camus in Testum agency. What is your 
appreciation of this evening and leaving the 
Košice, what impressions do you have?  

My appreciation of the evening can just be  
great and unforgettable for a simple reason.

When you are lucky enough to fly to the very 
end of Slovakia , close to the Ukrainian border, 
reach a most beautiful town like Kosice, meet 
wonderful people who share your passion for 
Cognac and want to learn always more in spite 
of being already true connoisseurs…you can only 
have a most enjoyable time!

The kind of exclusive moment which justify 
five generations at the Head of Camus  having 
perpetuated  Tradition based on expertise and 
quality with the final aim to share it with all as 
much as possible.

There is no word to thank you enough for the 
promotion you ensure for Cognac in your part of 
the world. This has to be definitely seen.



V predchádzajúcom vydaní spravodaja sme priniesli začiatok
skutočného príbehu, kde hlavnú úlohu hral cognac a malý škodca
snažiaci sa o jeho zničenie. Ak chcete vedieť, ako tento príbeh
pokračoval, prečítajte si nasledovné riadky... 

Už spomínaný monsieur Planchon, dlhodobo vedúca osobnosť
v hľadaní riešenia krízy, odišiel v roku 1873 do New Yorku, kde sa
stretol s Charles Valentine Railey, entomológom, ktorý vedel
skutočne veľa o phylloxere. Obaja vedci spolu cestovali krížom
krážom po Amerike cez New Jersey, Pennsylvániu, Delaware, sever-
nú Karolínu, Ohio, Missouri a Massachusets. Charles Railey predsta-
vil Planchonovi vinič odolný voči tomuto prefíkanému škodcovi.
Profesor nelenil a využil túto cestu na spísanie zoznamu miest
v Amerike, kde si francúzski pestovatelia viniča mohli objednať
odrody odolné voči nenávidenej phylloxere. Tieto odrody boli rýdzo
americké, ich hybridy, alebo krížence amerických a európskych
odrôd vyvinutých kolonistami z východného pobrežia, snažiacich sa
o výrobu amerického vína. Zoznam týchto odrôd bol publikovaný
v roku 1875 a stal sa takpovediac povinným čítaním pre pestova-
teľov viniča, špeciálne pre tých, ktorí verili v severoamerické rieše-
nie. Niet divu, že im prischlo pomenovanie - amerikanisti.

Planchon si teda domov priniesol množstvo druhov viniča -
buď čisto americké hybridy, alebo krížence medzi americkými kultú-
rami a Vitis vinifera, ktoré plánoval predstaviť v ich nezmenenej
forme, t. j. bez kríženia. Vyslanec francúzskych vinárov dúfal, že
tieto hybridy, ako Noah, Isabelle, Clinton, Othello, Jacquez a Herbe-
mont, by mohli relatívne rýchlo vyplniť prázdne plochy vo viniciach
spôsobené phylloxerou. Tieto nádeje sa však nenaplnili, pretože už
zmienené odrody boli vyšľachtené ako odolné voči nemociam
a víno z nich vyrobené malo, jemne povedané, podradnú kvalitu.

Napriek Planchonovmu presadzovaniu amerických odrôd
odolných voči chorobám, sa vedci a pestovatelia vo Francúzsku roz-

hodli krížiť ich s časom overenými európskymi odrodami. Nezostalo
to samozrejme bez následkov. Postupne sa tieto americké odrody
stávali menej odolné voči phylloxere a tak boli z pestovania takmer
úplne vylúčené. Na druhej strane tie odrody, ktoré sa vedeli lepšie
vysporiadať so škodcom Vitis rupestris a Vitis riparia, začali zlepšo-
vať svoje hodnotenia.

Vďaka týmto dôkazom, vinársky kongres v Bordeaux defini-
tívne odporučil kríženie s najlepšími americkými odrodami ako naj-
vhodnejšie riešenie krízy. Toto riešenie sa stretlo s menším odporom,
lebo mnohí vinári sa obávali, že pre nich zvláštna chuť amerických
vín, sa odzrkadlí aj v nových odrodách. Znovu sa potvrdilo, že čas
postupne všetko vyrieši a tak sa i tieto obavy časom stratili.

V mnohých regiónoch sa tak začali choré, odumierajúce vini-
ce odstraňovať a nahrádzali sa novo vyšľachtenými odrodami. Tento
proces však nemal až taký rýchly začiatok, pretože mnoho pestova-
teľov čelilo extrémnym cenám za opätovné presádzanie a tak len
dúfali, že ich nanovo vysadené korene, odolné voči phylloxere, pre-
žijú neustále chemické ošetrovanie. Samozrejme, nejaký čas tiež
trvalo, pokiaľ sa vybudovala importérska sieť pre dovoz koreňových
odrezkov z USA. Všetky tieto faktory spolu s potrebou viacnásob-
ného kríženia a kombinovania štepov mali za následok len pomalé
obnovovanie viníc a vysádzanie skutočne odolnej odrody. V regióne
Charente sa znovu vysádzanie ujalo najlepšie, najviac v okolí Jarna-
cu a Cognacu. Neskôr, keď aj malé vinice dozrievali, objavil sa nový
problém, ktorý každému robil obavy. Európske odrody, ktoré rástli
na zmesi amerických koreňov, podľahli nedostatku železa. Zasiahla
ich chlorosis, z ktorej žltnú listy a prudko sa znižuje produkcia.
Chlorosis priamo súvisí s vápencovo-zásaditými pôdami, ktoré
zabraňujú rastline absorbovať železo potrebné pre produkovanie
chlorofilu. (Vitis vinifera vždy patrila medzi vápencovo tolerantné
révy; množstvo amerických zárodkov bolo testovaných v oblasti
Cognac, kde im veľmi nesedeli alkalické pôdy nachádzajúce sa na



juh od Charente, ale dobre sa im darilo v kremičitých, slabo vápe-
natých pôdach nachádzajúcich sa severne od rieky. Najväčšiu cenu
za problém chlorosis platili oblasti Grande Champagne a Petit
Champagne.)

Takže, zrazu bolo veľmi dôležité nájsť americký korienok,
ktorý by bol odolný voči phylloxere a súčasne by nepodliehal chlo-
rosis. Aby sa experti dostali až k jadru problému, komisia špecialis-
tov na phylloxeru v Charente-Inférieure rozhodla, že vedec vyzbro-
jený geologickou mapou Ameriky by mohol lokalizovať terén
s vápenatou pôdu a nájsť tam pôvodnú révu odolnú voči phylloxere
a chlorosis.

Monsieur Pierre Viala, profesor vinárstva na Montpellierskej
poľnohospodárskej škole, bol vyslaný nájsť túto révu. Vialova misia
trvala od júna do decembra roku 1887. bolo to neuveriteľné do-
brodružstvo, v ktorom čelil nebezpečným oblastiam i zvieratám,
a ako typický roztržitý profesor, často strácal svoje poznámky. Počas
tejto výpravy cestoval s ďalším expertom na rastliny Frankom Scrib-
nerom z United States Department of Agriculture, ktorý bol meno-
vaný vládou k účasti na tejto výprave. Táto dvojica uskutočnila tri
výpravy: prvú medzi New Yorkom a Bostonom, druhú do oblasti
Washingtonu, tretiu smerom na Ohio a späť do New Yorku. Nájsť
révu rastúcu pevne vo vápenatej pôde nebolo až také ľahké. Viala
pochopil, že musí ísť smerom na západ aby našiel to čo hľadá -
silne vrastené rastliny do vápenatej pôdy odolné voči chlorosis.

V spoločnosti Scribnera Viala vycestoval na jeseň po tretíkrát.
Navštívili Severnú Karolínu, potom išli do Kentucky, Tennesee, 

Missouri a nakoniec do indiánskeho teritória -Oklahomy. Viala napí-
sal: ”Práve som strávil osem dní v indiánskom teritóriu medzi
kmeňmi Wyandottes, Modocs, Senecas a Cherokees. Okrem nedos-
tatku ciest a jedla, je cestovanie po tejto oblasti také bezpečné ako
vo Francúzsku a bol by tu problém nájsť nejakého indiána, ktorý by
vás chcel oskalpovať.“

Pri Red River, Viala a Scribner prestúpili na vlak do Texasu,
kde sa stretli s americkou polovicou ich heroického príbehu Thoma-
som Volney Munsonom, záhradníkom a pestovateľom zblázneným
do hrozna - “najkrajšej, najprospešnejšej, najvýživnejšej a najviac
profitujúcej rastliny na pestovanie“. Munson cestoval a žil na mno-
hých miestach predtým, ako sa usadil v severnom Texase pri Deni-
sone v 1876-tom,kde prišiel navštíviť brata Williama Benjamina
Munsona, ktorý tam žil.

Toto miesto sa ukázalo byť najvhodnejšie pre Munsonove
chute, pretože popri brehoch Red River našiel “raj hrozna“ a pol
tucta prírodných odrôd, ktoré predtým v živote nevidel. Zriadil si
tam laboratórium, v ktorom krížil tieto odrody, aby mohol vytvoriť
odrody najlepšej kvality a taktiež sa potuloval po Texase aby nachá-
dzal stále nové a nové odrody. Munson, v spolupráci so svojim
ďalším bratom Josephom Theodorom, dokonca vyrábal víno.

Munsonove cesty cez stredný pás štátu, sa ukázali byť
kľúčom k prežitiu Cognacu.

No a tento kľúč k riešeniu problému phylloxery v Cognacu
uchopíme v ďalšom vydaní spravodaja.





Dobrý večer Olivier, prichádzate na miesto, ktoré navštívili už 
mnohí ľudia z priemyslu cognacu. Vieme, že mnohí sa navzájom 
poznáte, mnohí sa ešte v živote nestretli, hoci ich sídla sú relatívne 
blízko. Aké sú vzťahy v regióne cognacu z vášho pohľadu?

Dobrý večer, v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie do Ko-
šíc a možnosť prezentovať svoj cognac, ktorý je svojim konceptom 
unikátny. K otázke poviem len toľko, že región cognacu je špecifický 
z mnohých aspektov. 80% celkovej aktivity od výroby po predaj 
ovládajú štyri veľké firmy, pričom okrem nich je tu niekoľko stovák 
drobných výrobcov. V praxi to mnohokrát vyzerá tak, že tak ako 
sú veľké rozdiely v predaji jednotlivých značiek, existujú aj rozdiely 
vo vzťahoch medzi nami. Mnohí sa stretávame pravidelne aj mimo 
oficiálnej pôdy BNIC, sme priatelia, i keď mnohokrát máme rozdiel-
ne názory na odborné témy prerokovávané na pôde BNIC. To však 
považujem za normálne. Za nie normálnu situáciu považujem, ak sa 
rozdielnosť názorov zmení na prerušenie akýchkoľvek kontaktov. 

Spomenuli ste svoj koncept , ktorý považujete v cognacu za 
unikátny. Vieme predsa, že základné pravidlá výroby cognacu sú 
prísne dané a kontrolované. V čom teda spočíva vaša výnimočnosť?

Základný rozdiel je v tom, že my kladieme na prvé miesto víno. 
Ak sa sústredíme na dopestovanie kvalitného viniča, vyrobíme 
kvalitné víno, tak destilát bude určite vykazovať nesporný posun 
kvality smerom dopredu. Tento posun zvýrazníme v procese zrenia 
a nakoniec hotový produkt komunikujeme úplne odlišne od zauží-
vanej praxe. 

Hm, stručné a výstižné. Poďme teda k tej komunikácii. Prečo 
ste sa rozhodli zmeniť rokmi overenú, resp. všeobecne prijatú 
formu označovania výrobkov?

Pozrite sa, dominancia veľkých značiek znamenala okrem iného 
nárast výroby a predaja cognacu na svetových trhoch, ale nebola 
sprevádzaná aktivitami voči konzumentovi v tom zmysle, aby vedel, 
čo si kupuje. Môj koncept využíva základnú charakteristiku ponúka-
ného cognacu, obsiahnutú v samotnom názve. Napr. Age des Fleurs 
– Vek kvetu. Tu je každému konzumentovi jasné, že cognac, ktorý 
mu ponúkame má výrazný kvetinový buket a on nemá problém 
ho tam skutočne objaviť. Spýtajte sa ho, či vie, čo má obsahovať 
štandardné VSOP, alebo XO. Som si istý, že veľká väčšina spotrebi-
teľov to nevie. Jedným z našich cieľov je urobiť konzumentov viac 

inteligentnými v sú-
vislosti s cognacom. 
Doterajšie výsledky 
potvrdzujú, že to bol 
správny krok.

Pekné vysvetlenie, 
vďaka. Pred pár chví-
ľami sa skončila vaša 
prezentácia tu v Koši-
ciach, ako ju hodnotí-
te z pohľadu človeka, 
ktorý podobné de-
gustácie absolvuje po 
celom svete?

Úprimne vám 
poviem, bol som prí-
jemne prekvapený, 

že som dostal pozvanie na prezentáciu svojich výrobkov do Košíc. 
So Sadkom a Petrom sa poznáme už mnoho rokov a som rád, že 
začíname spolu obchodovať. Čo je však ešte dôležitejšie, našiel som 
tu koncept, projekt, ktorý je unikátny vo svete a ktorý docenia ľudia 
z Cognacu až s odstupom času. Taký obrovský potenciál, ktorý sa 
objavuje zásluhou ľudí, stojacich za týmto projektom, sme netušili 
a som presvedčený, že je len otázkou času, kedy sa mu dostane 
oficiálneho uznania zo strany BNIC a oficiálnych francúzskych 
orgánov. Prezentácia bola pripravená na špičkovej profesionálnej 
úrovni, pozvaní priatelia cognacu boli skutoční znalci. Úprimné 
komplimenty všetkým, ktorí sa na jej príprave podieľali ako aj tým, 
ktorí sa prezentácie zúčastnili. Verím, že sa čoskoro stretneme 
u mňa v Cognacu.

Olivier, ďakujem za rozhovor a želám vám i vášmu konceptu, 
zvyšujúcemu inteligenciu konzumentov cognacu pevné zdravie 
a veľa úspechov. 



Good evening Olivier, you are coming to the place, which have 
been visited by many people from cognac industry. We know that 
many of you know each other but many have never met although 
your seats are relatively close. How are relations within the region 
of cognac in your view? 

Good evening, firstly I would like to thank for invitation to 
Košice and for chance to present my cognac, which is a unique by 
its concept. As for your question, I’d like to tell you that cognac 
region is specific by many aspects. 80% of overall activity from 
production to sale is controlled by four big companies but except 
them there are several hundreds small producers. Practically there 
are big differences in sale of individual brands but differences in 

relations between us exist as well. Many of us meet each other 
even out of official ground of BNIC, we are friends although many 
times we have different views to professional matters discussed in 
BNIC. I think it is normal. But I do consider as abnormal if the gap 
between the views has turned to interruption of any contacts. 

You mentioned your concept considering by you as a unique 
within the region of cognac. We know that basic rules of cognac 
production are strictly given and inspected. What is the secret of 
your exceptionality?

The basic difference is that we consider wine as fundamental. 
If we will focus to growing of superior vine and we will produce 



superior wine then distillate will show undisputed quality 
improvement. This improvement will be emphasized by us 
during the ageing process and finally the final product will be 
communicated in a completely different way compared to the 
present practise. 

Hmm, you said it briefly but very clearly. So let´s talk about 
the communication. Why did you decide to change the form of 
products marking, proved and used for the long years?

Look, dominance of big brands has resulted in production 
increase and sale of cognac on the world markets but was not 
accompanied by activities towards consumer in the term that 
he was not aware of what he buys. My concept uses the basic 
characteristic of the offered cognac contained in the title as such. 
For example - Age des Fleurs – Flower’s age. There, everyone knows 
that offered cognac has flower bouquet and there is no problem 
to actually find it. Ask him, if he knows what the standard VSOP 
or XO should contain. I’m sure that majority of consumers have 
no any idea of it. One of our goals is to make the consumers more 
educated relating to the cognac. Achieved results prove that it was 
right step. 

Nice explanation indeed, thanks. Some minutes ago, your 
presentation here in Košice has finished, what’s your evaluation as 
person who makes a similar tasting throughout the world?

To be honest, I’m nicely surprised that I have got an invitation 
for presentation of my products to Košice. Me, Sadko and Peter 
know each other for long years and I´m glad that we have started 
to make a business. However, more important is that I found here 
the concept, project which is a unique in the world and which 
can be appreciated by people from Cognac only after some time. 
We did not expected such huge potential appearing thanks to 
people standing behind this project and I´m pretty sure that it is 
just a question of time when it will be acknowledged officially by 
the BNIC and official French bodies. Presentation was prepared 
on top professional level and invited friends of cognac were true 
connoisseurs. I pay the true honours to all who have participated 
in preparation as well as attended to the presentation.  I believe 
that we will meet soon in my place in Cognac.

Olivier, thank you for interview and wish you and your 
concept of increase of cognac consumer education sound health 
and success. 











Keď sme v závere minulého roka hľadali priestory na Cognac Club v Bratislave, ako
jedna z možností bolo niekoľko miestností na prvom pochodí historickej budovy na Pan-
skej 7. Slovo dalo slovo, nasledoval čin za činom a výsledok vidíte na týchto stránkach.
Prvú návštevu z Cognacu sme priviedli do Bratislavy 17. novembra minulého roku
s prísľubom, že nový Cognac Club bude predstavený v závere prvého štvrťroka 2006. Tak
sa i napriek nemalým starostiam stalo. Tým historickým dňom bol 30. marec, kedy sme
mohli našim priateľom a priateľom cognacu predstaviť finálnu podobu prostredia, ktoré
nenechá nikoho na pochybách, že chceme projekt Testum zlepšovať a prinášať bližšie
k priateľom a znalcom nápoja, ktorému je venovaný.

Prítomnosť prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča a jeho slová
na úvod večera, boli pre všetkých nás jasným dôkazom, že náš projekt si svojou výnimoč-
nosťou zasluhuje pozornosť na najvyššej úrovni, a tej sa mu i dostáva.

Pri poslednej návšteve Košíc a agentúry Testum sa primátor Bratislavy pán Andrej
Ďurkovský taktiež pýtal, kedy sa stretneme v podobných priestoroch na pôde mesta, kto-
rému velí. Predstavenie Cognac Clubu na Panskej 7 si nenechal ujsť a nás spolu s ním
teší, že hlavné mesto má reprezentačné miesto, ktoré doposiaľ absentovalo.  

Takže dielo sa podarilo a zdarne. Potvrdili to uznanlivé reakcie ďalších hostí večera
i návštevníkov v nasledujúcich dňoch.

My sa už tešíme na spoločné stretnutia venované cognacu, champagne a iným
pôžitkom a veríme, že budeme našu radosť zdieľať spoločne s vami.

Vitajte v Cognac Clube,  Panská 7, Bratislava.





To, že Kolumbus nemal ani potuchy o tom, 
že pár storočí po jeho smrti vznikne jediná 
špecializovaná maloobchodná sieť predajní De-
likateso, to mu zazlievať nemožno. Krištof bol 
totiž moreplavec a nie jasnovidec. Nič sa však 
už nedá zmeniť na fakte, že Kolumbus pri svojej štvrtej plavbe hrdo 
ignoroval dobrotu, ktorú mu ponúkali domorodci po vylodení sa na 
juhoamerickom ostrove Guanaja. Na naše šťastie ju v sieti Delikateso 
nájdete v jej najkrajších a najkvalitnejších podobách.

 

Čokoláda
Kolumbus skutočne netušil, čo za zázrak mu Indiáni dali pod 

jeho dobrodružný nos. Netušil 
nič o jemnosti, variabilite, 
magických účinkoch ani ra-
dosti, ktorú čokoláda môže 
poskytnúť. Ešte že po ňom 
dorazil do tých istých vôd 
muž menom Cortés, ktorý 
uznal tento produkt za potreb-
ný a bez dlhého okúňania 
ho nielen začal požívať, ale 
postaral sa i o jeho presun do 
Európy. Tak sa stalo, že v roku 
1527 dorazila čokoláda do 
Španielska. Skôr ako budeme 
sledovať jej osud na starom 
kontinente, poďme sa v krát-
kosti pozrieť na jej pôvod 
a pár skutočností okolo toho.

„Cacahuatl“ v jazyku 
Mayov a Toltékov, „Xocoatl“ 
pre Aztékov. Čokoláda sa 
zrodila v severnej Amerike, 

kde bola v tej dobe považovaná za rituálnu 
surovinu, určenú výhradne pre princov, mní-
chov, vysokých štátnych úradníkov a bohatých 
obchodníkov. Korenisto-horká zmes s afrodi-
ziakálno - osviežujúcimi vlastnosťami, xocoatl 

bola studená a spenená zmes kakaovej pasty a vody, do ktorej sa 
pridávalo korenie, vanilka, chilli papričky, škorica, pižmo a kuku-
ričná múka. Španieli zmenili tento pôvodný recept  pridaním medu 
a trstinového cukru. Takto pripravený horúci nápoj si vychutnávali 
v priebehu dňa namiesto vody alebo vína. Kakaovú pastu jedno-
ducho zmiešali s horúcou vodou a takto pripravenú zmes vyšľahali 
na penu. Korenie nahradili semiačkami anízu a citrónovou šťavou, 
pridali mandle, oriešky a tento zázračný elixír si vychutnávali 
s kúskami opraženého chlebíka.

O čokoládu prejavili spo-
čiatku záujem len kláštory, 
neskôr ju Vatikán povolil 
konzumovať i v dobe pôstu. 
Niet divu, že si tento ná-
poj s liečivými a výživnými 
vlastnosťami podporujúcimi 
plodnosť, našiel cestu na 
španielsky kráľovský dvor, 
kde sa koncom 16. storočia 
skutočne udomácnil. Bolo len 
otázkou času, kedy sa čoko-
láda dostane aj do príbytkov 
šľachticov, ktorí si ho vychut-
návali s rôznymi sladkosťami, 
s lekvárom, alebo tiež s vajíč-
kami a mliekom.

V 17. storočí pokračovala 
čokoláda vo svojom ťažení 
naprieč európskou šľachtou 
a vďaka spoločenským zme-
nám dorazila i do honosných 



sídiel novo sa tvoriacej vrstvy buržoázie. Snáď aby 
si ju mocní uchovali ako svoje potešenie, uvalili na 
čokoládu vysoké dane, čím sa stala takmer nedo-
siahnuteľná pre široké masy.

Postupne sa vyvíjal i spôsob jej konzumácie, ktorý 
sa v jednotlivých krajinách od seba líšil. Španieli začali 
do nej pridávať škoricu, klinčeky, žĺtka a víno Madeira, 
v Taliansku pridávali aj jazmín a citrón, Angličania si 
zas obľúbili „Čokoládové domy“, kde ju konzumovali 
s mliekom, Nemci si ju zas rozpustili vo víne.

V tuhej forme sa čokoláda začala predávať v roku 
1674 pod názvom „Španielsky puding“. Priemyselný 
rozvoj v 18. a 19. storočí priniesol okrem iného aj 
znižovanie daní a rozvoj dopravy, vďaka čomu sa stala 
prístupnou pre široké masy konzumentov. Ďalší boom 
znamenalo vynájdenie kakaového prášku, čím sa od-
štartovala výroba instantných čokoládových nápojov 
s menším obsahom tuku. Súčasne sa rozšírila ponuka 
tabuľkových čokolád: čistá, s orieškami, neskôr aj 
s mliekom. V roku 1866 sa dostala aj do cukrárenských 



obchodov, kde sa použí-
vala na výrobu dezertov, 
krémov a rôznych druhov 
keksov. V 20. storočí 
nastal ďalší rozmach 
labužníckych potešení 
spojených s čokoládou. 
Objavujú sa tabuľkové 
čokolády, čokoládové 
cukríky, biela čokoláda, 

ganache, kocky čokolády podávané ku káve... 
No a zmenou skutočne revolučnou bolo založe-
nie prvej továrne na čokoládu so 70% podielom 
kakaového prášku Guanaja, ktorú založil maj-

ster cukrár z mesta Touron. Otvorila tak cestu 
pre výrobu jemnej a vysoko kvalitnej čokolády 
Grand Crus: Valrhona aux Sources du Grand 
Chocolat.

Od kakaovníka ku 
kakaovému bôbu

Pre stromy kakaovníka je vhodné horúce 
a vlhké podnebie tropických pralesov, kde rastú 
v tieňoch veľkých stromov aby sa ochránili pred 
priamym svetlom. Krajiny produkujúce kakao, 

ako sú Pobrežie Slonoviny, Ghana, Indonézia, 
Kamerun, Brazília a Malajzia, sa nachádzajú poz-
dĺž rovníka. Kvety kakaovníka rastú priamo na 
kmeni stromu alebo na jeho konároch, pričom 
iba jeden z tristo kvetov sa zmení na podlho-
vastý plod – kakaový struk (tobolka).

Úroda kakaových bôbov sa zbiera počas 
dvoch presne určených období roka, od marca 
do mája a od októbra do novembra. Existujú tri 
druhy kakaovníka. Odroda Forastero je vysoko 
produktívna a odolná, ale nemá dostatočne 
jemnú chuť. Odroda Criollo je veľmi krehká, 
a preto je aj navzdory jej aromatickým kvalitám 
najmenej pestovaná a obrábaná. Odroda Tri-

nitario je kríženec dvoch predošlých odrôd, je 
odolná a má dobré aromatické vlastnosti.

Aby firma Valrhona vyrobila tú najlepšiu 
možnú čokoládu, hľadá tie najaromatickejšie 
kakaové bôby. Valrhona má svoje vlastné plan-
táže. Robí všetko preto, aby identifikovala tie 
najlepšie druhy z celého sveta a postupovala 
správne pri spracovávaní kakaových bôbov.

Keď Valrhona 
nevlastní plantáže, 
tak spolupracuje 
s pestovateľmi, kto-
rých úroda spĺňa ich 
prísne kvalitatívne 



podmienky. Ak splnia jej podmienky, tak s nimi 
podpíše dlhodobý kontrakt, ktorý im zaručuje 
predaj ich celkovej produkcie a uznanie kvality 
ich úrody. Vytvorením Gran Couva a Chuao, 

Valrhona potvrdila dve 
renomované plantáže, 
jedna je na ostrove Tri-
nidad a ďalšia je v ko-
munite Chuao na severe 
Venezuely.   

Každá „pôda“ posky-
tuje kakau špecifické 
vlastnosti, a tak rôzne 
„pôdy“ produkujú roz-
dielne aromatické kakao. 
Valrhona si vyberá presný 
počet plantáží s mimo-

riadne kvalitnými plodmi a pestovateľskými 
technikami.

Valrhona vytvorila „Grands Crus“ v roku 
1984 a „Chocolats de Domaine“ v roku 1999.

Čokoláda „Grands Crus“ je vyrábaná z bô-
bov pestovaných na rôznych plantážach - Gua-
naja, Caraibe a Manjari.

Čokoláda typu „Chocolats de Domaine“ 
je vyrábaná z jednej úrody, ktorá pochádza 
z plantáží produkujúcich tie najkvalitnejšie ka-
kaové bôby. Je na nej uvedené meno plantáže 
a rok zberu úrody - Gran Couva. 

Od kakaového 
bôbu ku čokoláde

Spoločnosť Valrhona robí všetko preto, aby 
po celom svete identifikovala tie najkvalitnejšie 
zdroje kakaových bôbov a zistila tie najlepšie 
postupy zberu úrody a výroby kakaa. Túto čin-
nosť vykonáva na svojich plantážach a taktiež 
na plantážach jej zmluvných partnerov.

Po procese ecabossage ,ktorý pozostáva 
z extrahovania kakaových bôbov zo struku, sa 
Valrhona uisťuje či pestovatelia správne usku-
točnili kroky pre fermentáciu a sušenie tradič-
ným a prírodným spôsobom. V skutočnosti je 
fermentácia nutná, pretože umožňuje rozvoj 
„aroma precursor“ molekúl, ktoré podstatne 
vplývajú na vypracovanie chute čokolády. Ta-
jomstvo dobrej čokolády taktiež tkvie v sušení 
na slnku a nie v stroji.

Usušené, pretriedené, rozdelené podľa veľ-
kosti a zabalené bôby, ktoré prichádzajú z fer-

mentačného procesu, sú čo najskôr loďou do-
pravené v špeciálnych kontajneroch do továrne 
na čokoládu patriacej spol. Valrhona, aby sa 
predišlo možnému poškodeniu. Po príchode do 
továrne, sú bôby podrobené dôkladnej analýze 
a laboratórnym testom. Taktiež sú podrobené 
ochutnávacim testom, ktoré robia ochutnáva-
či- špecialisti vo Valrhona výskumnom centre 
na kakao. Tieto testy rozhodnú, ktorá dávka 
bôbov pôjde ďalej na spracovanie a ktorá bu-
de vyradená. Počas celého transformačného 
procesu sa Valrhona 
spolieha na skúsenosti 
svojich expertov a na 
výrobné tajomstvo, 
ktoré zaručujú vyrobe-
nie tej najkvalitnejšej 
čokolády s unikátnymi 
vôňami.

Počas procesu 
praženia sú bôby podľa 
typu pražené v rôznych 
teplotách od 120 do 
140 stupňov celzia. Po 
upražení sú ochladené 
bôby rozdrvené. Po roz-
drvení sa z nich odstrá-
nia škrupinky a ostane 
iba podrvené kakao 
nazývané „grué“. Takto 
vyrobené „grué“ sa miešajú, aby sa vytvorila tá 
najlepšia zmes na výrobu kakaovej pasty.

Táto pasta sa vyrába zmiešaním pomletého 
„grué“ s cukrom a inými prísadami (mlieko, 
vanilka, sójový lecitín... ). Po vytvorení sa táto 
zmes na štyri dni vloží do mixéra nazývané-
ho „conche“, kde sa mixuje pri teplote 50 až 
80 stupňov celzia. Všetky typy čokolád – horká, 
mliečna a biela – sú po ochladení lisované do 
tabuliek alebo kociek. Po celom tomto procese 
vznikne z 10 - tich kakaových strukov iba 6 ta-
buliek čokolády.

Valrhona sa takto zaradila na čelo spoloč-
ností produkujúcich vysokokvalitnú čokoládu, 
a je viac ako potešiteľné, že spoločnosť Bameko 

nám ju prináša takmer až 
na stôl prostredníctvom 
siete predajní Delikateso.

Užite si to. Aj keď ten 
Kolumbus zaváhal, vy 
neváhajte.










