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Na svém zámečku ve Skrýšově 
chováte spoustu zvířat, třeba la-
butě, husy nebo kachny, k tomu 
se věnujete koňům, a navíc je 
to přesně rok, co jste se zařadil 
mezi vinaře z řad slavných tváří 
a zazátkoval první lahve vlastní-
ho vína. Jak se vám v tomto obo-
ru daří?
Od  samého  počátku  jsem  věděl, 
že  nechci  dělat  nic  masivního,  ale 
jen víno pro sebe, své přátele a lidi, 
kteří vínu rozumějí a dokážou si ho 
vychutnat. A jestli se mi daří? Z pěti 
odrůd  ročníku  2009  máme  čtyři 
vyprodané.

Takže si plody svého vinařské-
ho umu nějakou dobu nevychut-
náme?
Přijdou  další  dobrá  vína.  Letos  při-
pravujeme  třeba  veltlín,  rulandu 
a  aurelius,  který  doplní  nádher-
ně  marmeládový  modrý  portugal. 
Všechno v přívlastcích.

V zahraničí vyrábí víno dlouhá 
řada herců a režisérů. Chutnal 
jste nějaká vína svých kolegů?
Pil  jsem  vína  Francise  Forda 
Coppoly,  jenž  vyrábí  těžká  červená 
vína, která mně chutnají. A myslím, 
že  jsem  pil  i  nějaké  víno  od  Pierra 
Richarda.  Ale  vína  od  herců  nijak 
zvlášť nevyhledávám, prostě piju, co 
mi chutná.

Pocházíte z Českých Budějovic, 
tak se nabízí otázka, proč jste 
se nepustil spíš do vaření piva. 
Jak jste se vlastně dostal k vínu 
a vinaření?

[rozhovor]

Piju, 
co mi
chutná

Víno  jsem  si  zamiloval  už  dávno. 
Dlouhá  léta  jsem  objížděl  sklíp-
ky  a  nakoupil  jsem  hromadu  lah-
ví.  Pak  dostal  bratr  Marian  roli 
v Bobulích a jižní Morava se mi ote-
vřela o něco víc. Marian mě sezná-
mil s producentem filmu Tomášem 
Vicanem,  který  je  zároveň  vinař, 
vinaří ve Višňovém na Znojemsku, 
a  v  tu  chvíli  mě  napadlo,  že  bych 
mohl  svoji  lásku  k  vínu  rozšířit 
a zkusit také nějaké vyrobit.

Máte i svůj vlastní vinohrad?
Zatím  ne,  všechny  hrozny  bereme 
ze  Znojemska,  ale  už  jsme  u  nás 
na Skrýšově vytipovali nejvhodněj-
ší  místo  a  udělali  rozbor  půdy, 
abychom  věděli,  co  se  k  nám 
hodí za odrůdy, a mohli ji připravit 
na výsadbu.

Když jsme u toho vína, vy jste 
ztvárnil hlavní roli psychote-
rapeuta v seriálu Terapie, kte-
rý uvede na podzim kabelová 
stanice HBO. Nemáte pocit, 
že je někdy lepší sklenička 
vína než hodina sezení u psy-
chologa?
Bylo  by  samozřejmě  krásné, 
kdyby  to  tak  fungovalo,  a  ně-
kteří lidé to tak možná mají, ale 
jsou lidé, kteří se bez odborné 
péče jednoduše neobejdou.

Vy si ale můžete dát i skle-
ničku něčeho tvrdšího. 
Ve sklepě vám prý zraje 
váš vlastní koňak.
To  je  rarita,  která  už  čtvrtým 
rokem  zraje  ve  Višňovém.  Sice 

Čerstvě devětačtyřicetiletý herec Karel Roden 
je v poslední době na roztrhání. Natáčí jeden film 
za druhým, ztvárnil hlavní roli v televizním seriálu 
a nezanedbává ani divadlo. K tomu všemu stíhá 
ještě pečovat o hospodářství a vinařit.
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