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Léto budiž pochváleno 
aneb život je pestrý

Nemáte někdy pocit, že v létě je všechno jednodušší, veselejší, pestřejší a všechny problémy jakoby se 
řešily samy? Já dost často ano. I když uznávám, že některé životní situace se létem nevyřeší, i kdyby 
trvalo nepřetržitě. Z vlastní zkušenosti o tom vím poslední léta docela dost.

Přesto již od vánoc jsem v očekávání těch nádherně voňavých a sluníčkem prohřátých dnů, kdy člověk 
může vyrazit jen v tričku a lehounké sukni nebo krásných květovaných šatech a je mu tak nějak lehce 
na duši. A to nemluvím o úspoře času při vypravování se do víru velkoměsta a zaměstnání, kterou při-
náší mnohem menší počet kusu oblečení, které v zimním počasí potřebujeme k ochraně svého zdraví.

Jako aromaterapeut a také jako člověk, který se pokouší amatérsky malovat, obdivuji na létě především 
vůně a barvy. Někde jsem četla, jak skuteční umělci namalují zimní krajinu, který prý září barvami. 
Zcela jistě je to pravda, ale já si přesto troufám tvrdit, že nad barvy léta není. Tedy možná jsem ochotná 
připustit, že podzim léto v barvách předčí, ale teplo, koupání, lehké povívání větru,  pestrost a nepo-
psatelná vůně vzduchu patří jen k létu. 

A tak i letní číslo Listů aromaterapie je sestaveno v duchu pestrosti. Nabízíme tentokrát informace 
z různých oblastí života. Doufám, že Vám přinese příjemné chvíle při jeho čtení, ať už někde u řeky 
nebo třeba na zahradě ve stínu strom.

Přeji všem krásné léto, hodně sluníčkových dnů a těším se na podzim na shledání.

Vendy Šatrová
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ANTIBIOTIKA NEZABÍRAJÍ

Masový nárůst užívání antibiotik způsobil vznik MRSA, 
což je zkratka pro methicillin – resistant Staphyloco-
ccus aureus, neboli bakterii zlatého styfylokoka, která 
je odolná léčbě antibiotiky. V současné době už existuje 
pět druhů bakterií, na která antibiotika nezabírají a způ-
sobují vážná onemocnění. Nejvíce ohroženou skupinou 
jsou pacienti v nemocnicích, kde tyto bakterie často 
přežívají. Pacienti se sníženou imunitou jsou obzvlášť 
náchylní na vznik druhotné infekce, kdy se bakterie do-
stane například do rány po operaci a následně krevním 
oběhem do celého organizmu. To může mít pro pacienta 
fatální následky. Medicína si toto nebezpečí uvědomuje 
a v některých ordinacích již narazíte na upozornění, aby 
pa cienti nevyžadovali antibiotika na běžné nemoci a za-
chovali jejich použití pro život ohrožující případy.

Využívání éterických olejů na rezistentní typy bakte-
rií přináší velmi nadějné výsledky. V laboratořích byla 
prokázaná vysoká účinnost éterických olejů jako je ty-
mián, vavřín, oregano, eukalytus citronovonný, ka-

didlo, myrha, heřmánek modrý nebo tea tree na růst 
mikroorganizmů. Je potřeba zdůraznit, že koncentrace 
éterických olejů musí být vyšší než 4 %, jinak může 
dojít k adaptaci bakterie a vzniku rezistence, stejně jako 
je tomu u antibiotik. Doporučuje se míchat směsi, spíš 
než používat jednodruhové oleje, a směsi obměňovat 
minimálně jednou za tři měsíce. Právě lidský faktor je 
v tomto ohledu důležitý – nikdy se nepodaří směs namí-
chat v naprosto stejných poměrech, a to je pro prevenci 
rezistence bakterií dobře.

DO ŽIL NEBO DO PUSY?

Měla jsem příležitost ověřit si v praxi, jak silnou a účin-
nou pomoc éterické oleje v boji proti rezistentním bak-
teriím představují. V září loňského roku jsem dostala 
výše uvedenou prosbu od své studentky, jejíž otec byl 
toho času v akutním stavu v nemocniční léčbě. Uvědo-
mila jsem si, že informace, které mám o působení éteric-
kých olejů na mikroorganizmy, jsou již několik let staré 
a leccos se v této oblasti mohlo změnit. 

AROMATERAPIE A MRSA  NADĚJE Z PŘÍRODY
Adéla Zrubecká

www.nobilis.cz

„Táta je na posledních antibioticích, co jsou na trhu k dispozici, na každé je MRSA okamžitě rezistentní, 
moc nadějí nám nedávají. Do nemocnice se dostal na začátku května s diverkulitidou a bohužel 
došlo k protržení střeva. Po odstranění narušeného střeva bylo nutné vytvořit vývod – stomii. 
Až při rekonvalescenci došlo k nákaze MRSA. Prosím o radu, jestli by mohly pomoct éterické oleje. 
V tuto chvíli jsem ve stavu „tonoucí se stébla chytá“ a doufám, že tato bylinná cesta je stéblem hodně 
silným, neboť tátovi v nemocnici již nezabírá vůbec nic a bojuje o holý život se sepsí v celém těle.“ 
Podobné dotazy se množí, může být tedy aromaterapie v takovém případě užitečná? 



7

Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkal 
s aromaterapií, čím vás zaujala a jaká byla vaše ces-
ta ke studiu Institutu aromaterapie? 

Měl jsem to štěstí, že díky své bývalé manželce Báře No-
vákové jsem se setkal s českou aromaterapií, když ještě 
byla v plenkách. Vlastně jí do Čech přivezl Karel Hadek. 
Pro mě to bylo někdy kolem roku 1990. Bylo to v době, kdy 
se začala aromaterapie a výrobky z ní vyrábět v Ústí nad 
Labem pod značkou AOK. Doprovázel jsem Báru na irem-
ní kurz Karla Hádka, který k nám později jezdil na cha-
lupu. Díky tomu jsem se seznámil i se Zbyňkem Šedivým, 
který byl v té době s Hadkem v jedné irmě. Od té doby 
jsem zažil mnohá dělení aromaterapeutických irem díky 
rozchodům, jak pracovních partnerů, tak i různých dvojic, 
které spolu žili v jedné domácnosti. Ale zpět na začátek. 

Jako dítě jsem miloval les. Po rozvodu mých rodičů jsem 
už jako dítě vnímal, že mi les pomáhá. Od svých sedmi let 
jsem si začal povídat se stromy. Později (12 let) jsem začal 
jezdit pod širák (jezdím do teď) a radoval se z vůní lesů, 
luk a vlastně všeho, co jsem potkával. Na té první Hadkově 
přednášce – po mém dotazu – mi Karel Hadek odpověděl, 
že když budu sedět na stromě, tak jsem aromaterapií ob-
klopený. A tak jsem si uvědomil, že jsem „autorerapeut“. 

Během přednášky jsme nakoupili s Bárou éterické ole-
je a těšili se na romantický večer. Bára dala levanduli 
do aromalampy a já ji s mlékem nalil do vany. Jak ta ro-
mantika dopadla? Oba jsme přehnali dávkování a tak se 
místo romantiky dostavil hluboký spánek. 

Od té doby se stala aromaterapie součástí naší domácnos-
ti. Takže i pošťačka říkala, že obálky od nás voní. Éterické 
oleje byly vlastně všude. V prádle, v aromalampách, ale 
i v hadru na vytírání podlahy. Dokonce i v jídle nebo v al-
koholu (například jsem vyráběl gin). Naše dvě dcery byly 
od mala byly léčeny aromaterapií, takže během chřipek 
u nás převládal eukalyptus s borovicí. Samozřejmě jsme 
to občas neodhadli a tak si pamatuji, jak měla Bára popá-
lený krk od tymiánu, když si dělala tymiánový priznicův 
obklad. Já si zase tymiánem vypálil obojek na krku, když 
jsem předávkoval vanu a tymián si plaval na hladině, 
ze které mi koukala hlava (v té vaně jsem tenkrát usnul 
a zdál se mi sen, že mě oběsili, a když jsem se ve vaně pro-
budil, tak mě rudý a oteklý obojek pěkně vylekal).

Jsem jedním ze zakládajících členů AČA, také jsem se po-
dílel na vzniku Institutu aromaterapie. Ten vznikl po té, 
co se Adéla Zrubecká vrátila z Anglie po úspěšném absol-
vování britské školy aromaterapie. Tuším, že byla redak-
torkou Mladého světa (1995 zanikl) a praktikující aroma-
terapeutkou, když se s námi setkala. Vlastně hned z toho 
bylo přátelství trvající dodnes. 

Báře jsem trochu pomáhal u knihy „Praktická aromate-
rapie“ – hlavně s počítačem. Kniha byla psaná v textovém 
editoru „T602“, který dnes již mnoho lidí nezná. V té době 
k nám hodně jezdil Zbyněk Šedivý, spoluautor knihy.

Báru jsem vždy chápal jako vynikajícího aromaterapeu-
ta, ale já se rozhodl pro jinou cestu. A tou bylo pro mě 
shiatsu. Díky tomu jsem se setkal s fascinující a logickou 
čínskou medicínou. Přesto jsem dál i pro sebe používal 
éterické oleje a výrobky z nich. 

V tomto čísle vám přinášíme jeden z nejzajímavějších rozhovorů, 
s aromaterapeutem a masérem Petrem Novákem, 

který stál téměř celou dobu u rozvoje aromaterapie v Čechách
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AROMATERAPIE  A  POWERJÓGA
Blanka Chmelíková
Odborný aromaterapeut

Mám dvě lásky aromaterapii a powerjogu – obě spolu souvisí, neb velmi významně ovlivňují psychiku, 
zlepšují nám život.

Powerjóga působí příznivě na psychiku, je to dynamické cvičení moderní doby, které je zaměřeno 
na uvolnění, protažení a posílení celého těla. Důraz je kladen na koncentraci, dech a ovládání centra těla. 
Powerjóga je cvičební styl, který využívá pozic z klasické jogy. Tyto pozice jsou plynule opakovány jedna 
za druhou s prvotním zaměřením pozornosti na dech. Touto soustředěností při cvičení se docílí uvolnění 
a relaxace. Cvičení plyne v souladu s dechem a vědomou kontrolou, řízením dechu. Cílem pravidelného 
cvičení powerjógy je navození harmonie těla a mysli. Powerjóga převážně zatěžuje souměrně svaly celého 
těla, v klidném a pomalém způsobu provádění jednotlivých pozic a současně s tím se věnuje zaměření 
pozornosti k dýchání a provádění jednotlivých pozic. Zlepšuje lexibilitu, sílu, zachovává přirozenou 
hybnost kloubů, vyrovnává skoliotické držení těla, zlepšuje hybnost a pružnost páteře, zlepšuje průtok 
energie tělem, ovlivňuje peristaltiku, trávení, ovlivňuje prostředí těla – orgány a vnitřní procesy. Dále 
jsou do celého systému cvičení promítnuty různé stretchingové metody, fyzioterapeutické cviky a metody. 
To je powerjóga. Učí průběžně kontrolovat dech, učí průběžně a klidně dýchat, učí pracovat silou s tělem 
v rámci provádění pozic a dává rozměr mnoha novým poznatkům, které jindy nemáte možnost prožít, 
zažít. Je to cesta, která nekončí, a která umožňuje stále objevovat své prožívání, tělo, duši. Rozvíjí 
psychickou a fyzickou kondici současně. Někomu stačí je to „cvičení“, někdo se vydá dál a může poznávat 
více sám sebe, může v sobě objevit neobjevené.

Vůně, potažmo aromaterapie, nás provází na každém kroku a velmi nás ovlivňují, ovlivňují naší náladu, 
někdo nám voní a jiný naopak.

Při hodinách powerjógy jsem v relaxační části zapálila svíčku, jednoho dne jsem nakapala esenciální 
olej do aromalampy a zrodil se nápad, který přetrvává dál, neb ženy ho přijaly s povděkem. Aromalampu 
používám od té doby stále, nestalo se mi, že by někomu aromatické látky vadily, ba právě naopak. Protože 
powerjóga pracuje s dechem, spatřuji v použití aromaterapie, resp. způsob aplikace aromalampy 
výjimečný, jedinečný prostředek k ovlivňování psychického stavu. Lze použít i volné odpařování do misky 
s teplou vodou na radiátor, důvod nevyužití je prostý, v tělocvičně nebyl dostupný radiátor a již bylo 
po topné sezoně. 

Aromaterapii jsem tedy využila ve formě inhalace pomocí aromalampy. Hlavní součástí aromalampy 
je miska, která se naplní vodou, kdy optimální objem je 100 ml a její vzdálenost ode dna lampy je nejméně 
7 cm, aby se aromatické látky odpařovaly ne příliš rychle. Pod miskou se zapálí čajová svíčka, která 
je zdrojem tepla pro ohřátí misky s vodou a tím dochází k odpařování éterických olejů.

V mé závěrečné práci se pokusím zabývat tím, jak spolupůsobí esenciální oleje společně s powerjógou 
na psychiku.

Myslím, že se dají propojit oba obory, mají toho dosti společného, alespoň já to tak vnímám, díky nim 
můžeme být k životu vnímavější, stáváme se lepšími, krásnějšími, zdravějšími, otevřenějšími. 
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Tato rezidence vznikla v roce 1979 z iniciativy doktora 
Jacquese Barat-Dupont, který byl v té době starostou 
Sommedieue a rovněž proslulým akupunkturistou. 
Původně byla navržena jako ubytovna pro zdravé star-
ší osoby, které si pronajímaly pokoje a tato ubytovna 
měla také jako bene it restaurační zařízení a pomá-
hala s administrativními záležitostmi. Některé poko-
je byly rovněž pronajímány mladým lidem pracujícím 
v tomto zařízení. Postupně, jak se potřeby starších 
osob v tomto zařízení měnily, služby zde poskytované 
se rovněž vyvíjely a zařízení se stalo komplexnější.

V roce 1990 se stalo o iciálním (veřejným) domovem 
důchodců. V roce 2002 pak bylo o iciálně uznáno jako 
zařízení, které poskytuje péči starším postiženým 
a závislým osobám (EHPAD, ekvivalent Elderly Men-
tally In irm establishments v jiných zemích, například 
ve Velké Británii).

Dnes je to domov důchodců s 80 lůžky pro seniory 
se zdravotním postižením a pro závislé osoby a navíc 
s 12 lůžky v uzavřené jednotce Alzheimerovy nemoci, 
se šesti místy denní péče a se třemi dočasnými uby-
tovacími jednotkami se vším potřebným pro nemocné 
s Alzheimerovou chorobou a pro starší mentálně ne-
mocné.

70% obyvatel má buď pouze Alzheimerovu chorobu 
nebo Alzheimerovu chorobu v kombinaci s jiným one-
mocněním. Ostatní obyvatelé jsou lidé v koncových 
fázích života se zjevnými psychickými poruchami 
jako jsou dezorientace, intelektuální poškození, Par-
kinsonova choroba a další. Průměrný věk obyvatel je 
87 roků (nejmladší je 55 roků a nejstarší je 103).

Na blahobyt obyvatel je zde kladen velký důraz, 
v domě je mnoho možností různých aktivit (hudba, 
ergoterapie, umění, …), které probíhají v pravidelných 
intervalech, a rovněž je zde prostor jak pro individuál-
ní odpočinek tak pro odpočinek společný, a to v inte-
riéru i v exteriéru. Každý pokoj má balkon s výhledem 
na dobře udržované zahrady se zvířaty (pes, slepice, 
pávi, …) pro potěšení obyvatel. Zvláštní pozornost je 
také věnována barvě, každá zóna a každý pokoj má 
zvláštní odstín v souladu s požadovaným terapeutic-
kým účinkem.

Domov má také terapeutické koupele s vodním paprs-
kem, perličkové koupele, které jsou důležitou součás-
tí ranní rutiny mnoha jeho obyvatel. Esenciální oleje 
jsou přidávány v případě potřeby do vany. K dispozici 
je také terapeutický sprchový kout, prostor vyhraze-
ný pro aroma masáž rukou a nohou, fyzioterapeu-

UŽITÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ
VE FRANCOUZSKÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ 

PÉČE O STARŠÍ OBČANY

Maison de retrait J. Barat-Dupont
55320 Sommedieue, France 

www.maison-retraite-barat-dupont.fr

Domov důchodců Jacques Barat-Dupont je umístěn hluboko v zelené krajině Meuse, části regionu 
Lotrinsko (Francie), v blízkosti malé vesnice Sommedieue. Od roku 2004 toto iniciativní zařízení, které 
má blahobyt svých obyvatel jako svou nejvyšší prioritu, postupně zavádělo používání éterických olejů 
do každodenního života svých obyvatel s povzbudivými výsledky. Tento článek je krátkou zprávu o vývoji 
používání éterických olejů a jejich zjištěních.

Následující informace byly získány od Laurenta Berlie, ředitele Laboratoires Eona (www.eonalab.com), 
který byl nápomocný při rozvoji a integraci éterických olejů v tomto domově. Poděkování patří Laurentu 
Berlie a paní Colette Lacaille, ředitelce domova, která se s námi podělila o tyto nové informace.




