
 

 

NIKDY NEKON ČÍCÍ PŘÍBĚH 

 

Rozhovor s Danielem Keřlíkem, který slavil desáté výročí 
Vinného sklepa Újezd 19. Vystudovaný strojní inženýr se před 
deseti lety rozhodl věnovat se profesionálně vínu a v rozhovoru 
prozrazuje, kam jej víno posunulo jak profesně, tak životně. 

 

 

Pamatujete si, kdy se ze strojního inženýra stal majitel vinného sklepa? 

Hrála v tom roli určitá frustrace z práce, kterou jsem sice vystudoval, ale která mě nijak 

nenaplňovala. Pracoval jsem ve velké energetické firmě, takže jsem uvažoval i o práci 

v zahraničí, ale stále mi vadilo, že jsem něčí zaměstnanec, což ve mně lámalo pocit svobody, 

který byl pro mne vždy důležitý. Chtěl jsem jít na vlastní nohu, a to v energetice bez velkých 

peněz nelze. Musel jsem si položit otázku, co mě vlastně v životě baví, k čemu mám nejblíže 

a co nebude vyžadovat velký vstupní kapitál. Už tenkrát bylo mým dlouhodobým koníčkem 

víno.  

Jak dlouhodobým? 

K vínu mě už v osmnácti letech dostal pan Stárek. Je to pražský vinárník a dodnes jsme 

velcí kamarádi. Už v počátku devadesátých let jsem s ním projížděl Moravu. Sice v té době 

bylo naše vinařství v „pravěku“, ale něco jsem se naučil. A deset let na to, asi pět let po 

vysoké škole, nastal u mě díky té frustraci spouštěcí moment, kdy jsem se rozhodl vínu 

věnovat profesionálně a naplno. 

Pobyt na Novém Zélandu v tom nesehrál žádnou roli?  

V té době už jsem měl to zásadní rozhodnutí za sebou. Už jsem si vybíral určité lokace, 

které jsem cíleně navštěvoval, abych víno mohl poznat lépe. Vydal jsem se do Německa, do 

Rakouska a na Nový Zéland. Také ve Skotsku jsem prochutnal skotské whisky, které jsou 

mou druhou láskou. Ochutnal jsem stovky druhů whisky, ale víno zůstalo mou láskou číslo 

jedna. 

Co bylo na vašem rozhodnutí nejhorší? 

Samozřejmě to, co je přítomné v každém oboru, když do něj skočíte jako tabula rasa. 

Člověk si totiž nedokáže ani představit, co to všechno obnáší. Pokud člověk předtím 

nepodnikal, musel se naučit spoustu nových věcí. Umět peníze rozumně vkládat vyžaduje 

určitou zkušenost, umět komunikovat s partnery a se zaměstnanci zase vyžaduje kromě 



zkušenosti velkou trpělivost a empatii. To podnikání, které už mám dnes zaběhlé, jsem 

nejdřív musel nasát. To netrvalo měsíc, ale několik let.  

Já mám pocit, že vám to ukradlo hodně spánku a času na rodinu. Stálo to za to? 

To s sebou nese každé podnikání, alespoň ze začátku. Je to prostě šestnáct hodin práce 

denně. Provází to hodně riskantních kroků, ve kterých jde o peníze, které mohou ohrozit i 

rodinu, rodí se to v bolestech, ale když má člověk vytrvalost… Dá se říct, že ta práce s vínem 

samotným je vlastně až za odměnu. Najít v sobě rovnováhu, aby člověk nepodléhal stresům, 

není zrovna jednoduché, ale stojí to za to. Ve finále, kdy se člověk pak už může věnovat vínu 

silně, takzvaně natvrdo, to je velký bonus. Víno pro mne není jen obchodní artikl, ale životní 

cesta. Prožívám to srdcem a to mi dává sílu nepodléhat komerčním tlakům, které se 

samozřejmě objevují. Mluvím třeba o Ryzlinku, kterému jsem se věnoval v době, kdy nebyl 

vůbec populární. Ale pro mě to byla zásadní odrůda. Okolí mi říkalo: „Věnuj se Chardonnay, 

to je populární!“. To neznamená, že bych se mu nevěnoval, ale od své cesty jsem neuhnul.  

Co vás po těch deseti letech, kdy jste neuhýbal ze své cesty, nejvíc překvapilo? 

Asi to, že víno je tak úžasný materiál. Dokáže mě stále překvapovat. Hlavně v tom, jaký 

má neustálý vývoj. Je to neustálé upravování názorů, neustálé hledání a nikdy nekončící 

příběh. A to je spojené s určitým nadhledem, filosofií, s určitou životní cestou. Člověk se 

s vínem posouvá dál a dál a tím dochází k dalšímu a dalšímu hledání. Vždycky jsem 

obdivoval lidi, kteří se vínu věnovali deset nebo dvacet let, říkal jsem si, jací to jsou velcí 

znalci, a teď, když se já věnuji vínu dvacet let, zjišťuji, že jsem stále na začátku a mám toho 

před sebou hrozně moc. A takhle to měli i ti lidé, ke kterým jsem tenkrát vzhlížel. Je to nejen 

překvapující, ale je to na tom víně i to nejkrásnější. 

A dovedlo vás víno třeba k větší sebereflexi, k většímu poznání sama sebe? 

Určitě jsem se vyvíjel a posunoval k jiným chutím, v čemž se odrážel nejen můj osobní 

vývoj ale i nálady… Ale Ryzlink, ten miluji stále! Je to odrůda, která má vysokou kyselinu, a 

hodně lidí, kteří začínají s vínem, té kyselině nerozumí. Standardně ji má od sedmi do devíti 

gramů na litr, což je poměrně vysoká koncentrace. Když se u Ryzlinku dobře zvolí alkohol, 

kyselina, dobře se nechá zbytkový cukr a víno je v optimálním stavu pro pití, vznikne 

harmonie, která je pro mne jednou z nejčistších forem vína. 

Vidím, že vaše sebereflexe míří jenom k Ryzlinku? 

Víno tvoří vinař a oblast, ve které víno pěstuje. Pouze to místečko a vinař dávají nějakou 

souvislost. A pak ještě ročník. To je pro mne to nejzásadnější a nejklíčovější. A protože miluji 

Ryzlink, tak ten mi v tomto ohledu dává velkou nadstavbu. A když mám ještě možnost 

komunikovat s těmi vinaři a mám nějakou představivost, obrazotvornost, tak se mi večer 

mohou u lahvinky vína vytvářet tak úžasné zážitky, které nepotřebují žádná slova. 

Takže asi oceňujete, že vaši práci provází setkávání s lidmi, kteří se prvoplánově 
nepachtí jen za svou kariérou?  



Samozřejmě, kdybych dělal v oboru, který jsem vystudoval, nemohl bych si lidi vybírat 

jako teď. A obecně platí, že lidi kolem vína jsou většinou dobří. Projel jsem hodně 

z vinařského světa a mohu říct, že vinaři jsou všude bohulibí. A díky téhle práci komunikuji 

s lidmi, kteří jsou na mé vlně. 

Dá se říct, že víno vás dovedlo k dobrému výběru lidí, kte ří se stali součástí vašeho 
života? 

Dá se to tak říci, ale jestli mě víno něco naučilo, tak to je trpělivost. A to ve všem. Dost mi 

to v životě pomáhá. Byl jsem dřív hodně zrychlený a čím dál víc se učím mírnit své kroky. 

Nedělat nic ve spěchu, vnímat víc své okolí, vnímat své děti… 

A vnímat víc svou manželku? 

Já doufám, že jo (smích). A pokud teď máme možnost sedět spolu, i to vnímám víc než 

dříve. Každý podnikatel nebo člověk, který dělá sám na sebe, je vystavený tlakům, jež jeho 

tempo hodně zrychlují. A já se učím to tempo zvolnit a víc prožívat danou chvíli s vínem. 

Nebo s mou ženou. 

Abych řekl pravdu, není to tak dlouho, co jsem u vás viděl, že se tak přetahujete, že 
jste usínal i za volantem, protože dvouhodinový spánek prostě nestačí… 

To tempo jsem teď opravdu zvolnil. Není to zas tak jednoduché, prostě se o to stále víc 

snažím. V posledním roce se snažím být v určitých věcech víc perfektcionistický než 

hektický. Snažím se omezovat aktivity, aby ten prožitek s člověkem, se kterým jsem, a 

prožitek s vínem, které právě piju, byl intenzivnější, pokud možno úplný. Teď jsem se vrátil 

z jižní Rhony, kde jsem ochutnával stovky vín. Ale když mě nějaký stánek svým vínem 

zaujal, zdržel jsem se u něj třeba tři čtvrtě hodiny. Vína si tak prochutnávám déle a hlavně 

nepospíchám. 

Může vás víno svým způsobem vychovat? 

Před vínem by měl mít člověk pokoru. I před vinařem a tím místem, kde se víno rodí. 

Hlavně nemachrovat. Každý máme s vínem jiné zážitky. A kdo je schopen tuhle 

subjektivizaci rozhodnout? Já se té pokoře stále učím například tím, že ochutnávám třeba jen 

jedno víno a intenzivněji. Pokora a zvolnit tempo. Tohle mě víno naučilo. 

A co vám víno vzalo? 

Budete se divit, ale pár kamarádů. Víno je pro lidi, kteří jej nepijí, často spojené s takovým 

rádoby snobismem. Takže určitá skupina kamarádů začala na mě nahlížet jako na snoba a ty 

jsem ztratil. 

Což vám asi není líto? 

Ne, to není ztráta, ale spíše vykrystalizování skutečnosti za těch deset let. Ta skupina lidí 

mě nemůže pochopit, já jim to nemám za zlé a nemám potřebu se obhajovat. Když člověk 

někam roste, dochází i k takovým „ztrátám“. 



Padesát let komunismu způsobilo nejen devalvaci kulturních hodnot, ale i devalvaci 
vína. Jak si na tom podle vás stojíme dnes? 

Pravdou je, že v osmdesátých letech i na počátku devadesátých let ta vína byla hrozná. 

Dnes je to relativně v pohodě, ale ještě další dvě generace vinařů bude čekat tvrdá práce, 

abychom mohli mít taková vína, jak je známe od našich sousedů z Německa nebo 

z Rakouska. 

 

Často slýcháme: „Doba je zlá.“ Jak tuhle dobu vnímá člověk, který se dvacet let 
věnuje vínu? 

Já jsem si nikdy nestěžoval, nikdy jsem nepodléhal nějakým momentálním stavům. Čím 

více cestuju a pozoruju, tak si myslím, že doba není vůbec zlá. Doba je taková, jakou si ji 

uděláme my: tedy jak si ji vytvoříme v naší duši nebo v našem srdíčku. Opravdu si nestěžuji, 

jsem spokojený. Nechci dělat žádné křesťanské prohlášení, že život je nejkrásnější, ale snažím 

se pracovat a být zodpovědný vůči sobě i vůči okolí a pak je doba pro mě vždycky dobrá. A 

pokud jde o naši republiku, tak si nežijeme tak špatně (smích). Jsou také věci, které nelze 

ovlivnit a které jsou nade mnou a s těmi já diskutovat nemohu a taky to nedělám. Doba je více 

méně v nás.  

Ještě mě napadá: Co je po Ryzlinku(myšleno Riesling tedy Ryzlink Rýnský) váš další 
favorit? 

To Vám řeknu hned – Ryzlink. 

A v červených? 

Pinot Noir. Taky jsem jich hodně poznal, dost se jim začínám věnovat a hodně mě to baví. 

Jako o Ryzlinku se říká, že je královnou bílých vín, tak pro červené to je Pinot Noir. Rozdíl je 

v tom, že dobrý Ryzlink je za kamarádské peníze, dobrý Pinot zvláště z Burgundska není za 

kamarádské peníze. 

 

V Praze 10.3.2015 

Vínomil Dorazil 

 


