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1 Aromaterapie 

Termín „aromaterapie“ zavedl v roce 1928 francouzský lékárník R. M. Gattefosé pro terapeutické využití esenciálních olejů (EO) 

získaných z aromatických rostlin. Většina lidí si stále myslí, že termín „aromaterapie“ je odvozen od „terapie pomocí aroma (vůně 

+ chuť)“, ve skutečnosti ale tento termín souvisí s využitím aromatických rostlin, ze kterých EO získáváme.  

2 Esenciální oleje, 100 % čisté a přírodní 

Esenciální oleje (EO) jsou vonné, těkavé látky extrahované z aromatických rostlin (destilací a lisováním), nemísitelné s vodou. 

Mohou být extrahovány z různých částí rostlin: listy (např. eukalyptus), květy (např. heřmánek), kůra (např. skořice), dřevo (např. 

cedr) a dalšími (semínka, plody, ...). Jedna rostlina může produkovat i více esenciálních olejů, např. z pomerančovníku hořkého 

získáváme EO z květů (Neroli) i z listů (Petit grain). Původem esenciálních olejů jsou aromatické substance, produkované 

rostlinou, které mají různé biologické funkce. Aromatické substance plní v rostlině různé biologické funkce, hlavně komunikační a 

ochranné. Mají například funkce protivirové, protiplísňové a antibakteriální, rostlinu chrání před škůdci a patogeny. Poskytují také 

rostlině ochranu proti UVA záření a jiným stresům, jako je např. nedostatek vody. 
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2.1 Složení: 

Esenciální olej je komplexní směsí účinných aromatických molekul. V jednom esenciálním oleji může být i více než 200 různých 

účinných látek, které vytváří jeho specifické vlastnosti (alkoholy, étery, terpeny, acetáty, ketony, fenoly... ).  

2.2 Výroba: 

Destilací je z rostlin získávána většina esenciálních olejů. Při destilaci se v jedné nádobě převede vysokou teplotou voda na páru, 

která putuje do další nádoby s rostlinami a jak pára prochází rostlinou, obohacuje se o esenciální olej, dále se pára ochlazuje aby 

se přeměnila znovu na vodu a esenciální olej, které mají odlišnou denzitu a tak je možné je na konci procesu oddělit. Lisováním 

se získává esenciální olej z citrusových plodů, proto se vlastně nejedná o esenciální olej, ale esenci (es.). 

2.3 Botanická  klasifikace 

Aromatické rostliny se označují dle botanické klasifikace. Správné označení aromatické rostliny ze které pochází esenciální olej 

je pro terapeutické využití nutností. Základní botanické dělení aromatických rostlin: 

• Čeleď (familia) -  zahrnuje rostliny s podobnými znaky (typ plodu, květenství, postavení listů na stonku, ...). 

• Rod (genus) – zahrnuje příbuzné, geneticky blízké druhy. 

• Druh (species) – zahrnuje rostliny s velmi blízkou charakteristikou a specifikací (mohou se mezi sebou křížit). 

• Poddruh (subspecies) – dělení v rámci druhu, zahrnuje rostliny s vlastními morfologickými znaky odlišnými od jiného 
poddruhu téhož druhu. 
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• Odrůda (varietas) – zahrnuje rostliny s charakteristickými drobnějšími dědičnými morfologickými odchylkami v rámci 
jednoho druhu (např. barva květů). 

Příklad: 

Blahovičník zářivý (častěji také Eukalyptus radiata): Eucalyptus radiata 

Čeleď Rod Druh Poddruh 

myrtovité (myrtaceae) Eucalyptus radiata ssp radiata 

2.4 Význam biochemické specifikace: 

Esenciální oleje, které jsou využívané k terapeutickým účelům, by měly být biochemicky specifikovány. Jedná se o formu 

chemické, biologické a botanické klasifikace, která upřesňuje převažující molekuly v esenciálním oleji. V takovém případě 

mluvíme o esenciálním oleji chemotypizovaném. Chemotyp (cht.) se totiž může měnit i v rámci jednoho rostlinného druhu a to 

v závislosti na podmínkách v jakých je rostlina pěstována (země, klima, půda, atd.). Abyste si ještě lépe uvědomili význam 

biochemické specifikace, uvedu jako příklad dva z chemotypů esenciálního oleje z tymiánu (Thymus vulgaris) a jejich odlišné 

účinky: 

Tymián: Thymus vulgaris 

Tymián cht. thujanol: obsahuje převážně thujanol, který působí proti bakteriím, plísním a virům 

Tymián cht. cineol: obsahuje převážně cineol, který pomáhá snižovat překrvení sliznic dolních cest dýchacích. 
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2.5 Způsoby aplikace: 

Esenciální oleje pronikají do organismu, ať už je aplikujeme jakkoli. Dostávají se do krevního oběhu a působí tak na všechny 

orgány v těle. Esenciální oleje můžeme aplikovat na kůži, vnitřně, nebo rozptýlením do vzduchu (inhalace, difúze). V následují 

3 Difúze esenciálních olejů 

Difúze je metoda, při které jsou mikroskopické částečky EO rozptýleny do vzduchu. Přes dýchací soustavu pak tyto aromatické 

molekuly pronikají do organismu jedince.  

Aromatické molekuly se při dýchání dostanou do kontaktu s čichovou sliznicí, která obsahuje smyslové buňky. Čich je 

fylogeneticky velmi starý senzorický systém. Vlastní čichová dráha je navíc výjimečná tím, že je signál veden nejprve do 

nejstarších částí mozku (paleokortex) a teprve potom následuje projekce do mozkové kůry (neokortex). Jinými slovy to znamená, 

že primárně působí čichový signál na nevědomé úrovni (může mít vliv např. na somatovegetativní funkce, emoce, nebo paměť)  

a teprve následně ho analyticky hodnotíme vědomě.  

Pachy se navíc nevědomě ukládají do paměti spolu s kontextem v němž byly zaznamenány = čichová paměť. Člověk je schopný 

si zapamatovat a rozpoznat asi 10 tis. různých pachů a vůní (v roce 2004 dostali američtí vědci Axel a Bucková Nobelovu cenu 

za výzkum čichového systému, kde mimo jiné také přispěli k objasnění fungování čichové paměti).  
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4 Difuzéry 

Na trhu je velké množství difuzérů založených na různých technologiích. Pro terapeutické účely se upřednostňují ty, které fungují 

na principu difúze za studena. Do této kategorie spadají dva tipy difuzérů, oba mají své výhody i nevýhody.  

1. Vzduchové difuzéry  

Difuzéry esenciálních olejů tohoto typu mají většinou moderní design kombinující ušlechtilé materiály jako je dřevo, sklo, nebo 

keramika. Jsou proto úžasnou dekorací do interiérů. Čistý esenciální olej (nebo směs se nakape do 

skleněné nádoby a vzlínáním se dostane do Venturiho trubičky z foukaného skla. Pomocí malé pumpy 

je pak do esenciálního oleje v trubičce vháněn vzduch. Do tohoto typu difuzéru se aplikují pouze čisté 

EO, bez vody. Vždy je potřeba se řídit návodem k použití konkrétního difuzéru. 

Výhody: jednoduchá obsluha a údržba, design a kvalitní materiály, velká koncentrace účinných látek.                          

Nevýhody: vyšší cena, křehkost (sklo), nezvlhčují vzduch.  

2. Ultrazvukové difuzéry 

Ultrazvukové difuzéry mívají nadčasový a moderní design. Jsou velmi spolehlivé, tiché a navíc zvlhčují vzduch tím, že pomocí 

ultrazvukové membrány vibrující v nádrži generuje za studena jemnou mlhu obohacenou o esenciální oleje.  Difuzér se velmi 

lehce obsluhuje a udržuje. Do nádoby se naleje doporučené množství vody, do které kápneme 3 až 15 kapek esenciálního oleje, 
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či jeho směsí. Vždy je potřeba se řídit návodem k použití konkrétního difuzéru. 

Výhody: jednoduchá obsluha a údržba, spolehlivost a odolnost, konkurence schopná 

cena, zvlhčují vzduch, existují i přenosné varianty např. USB. 

Nevýhody: menší koncentrace účinných látek, zvlhčovač může být v tomto případě i 

nevýhodou, pokud si větší vlhkost prostor nepřejeme. 

Ostatní zařízení, které fungují na principu zahřívání EO (aroma lampy) nejsou 

k terapeutickým účelům vhodné. Působením tepla totiž dochází k denaturaci biochemického složení EO, který pak ztrácí 

potřebný biologický účinek. 

5 Na co si dát pozor 

Před použitím esenciálních olejů si nejprve důkladně prostudujte všechny informace, k esenciálním olejům přistupujte s úctou a 

opatrností, jako k běžným lékům. Pokud máte jakékoli pochybnosti, raději je konzultujte s lékařem, nebo aromaterapeutem. 

Nenahrazujte klasické léky esenciálními oleji na vlastní pěst. 

Dbejte na správné dodržování dávkování! Jedna kapka není stejné množství jako dvě kapky! Neexperimentujte!! 

Pokud máte více obtíží najednou, které spolu nesouvisí, řešte je postupně.  

Skladujte esenciální oleje na bezpečném místě, z dosahu dětí a domácích zvířat. 
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Obecné kontraindikace pro použití esenciálních olejů: 

• Alergie – pozor esenciální oleje mohou sami o sobě vyvolat alergickou reakci. Pokud jste alergičtí, před použitím otestujte 

v malém množství. 

• Těhotné ženy – absolutní zákaz v prvním trimestru (1. tři měsíce) těhotenství i poté raději konzultujte s lékařem. 

• Kojící ženy – pozor esenciální oleje pronikají do mateřského mléka! Raději je v období kojení vůbec nepoužívejte. 

• Děti – při léčbě dětí buďte velmi opatrní. Existují esenciální oleje, které se u dětí nesmí používat. Do tří měsíců věku dítěte 

nepoužívejte esenciální oleje vůbec, i potom velmi opatrně. Vždy se poraďte s lékařem, lékárníkem, nebo 

aromaterapeutem. Složení i dávkování musí být upraveno speciálně pro děti. Nestačí jen snížit dávku pro dospělé!  

• Berete-li léky, poraďte se raději s lékařem, či lékárníkem. Léky s esenciálními oleji na sebe mohou vzájemně působit. 
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6 Esenciální oleje vhodné k difúzi 

Ne všechny EO oleje jsou k difúzi vhodné. Některé EO jsou příliš vzácné a drahé pro tento způsob použití, jiné zase mohou 

působit leptavě pokud se nenaředí a některé EO nejsou vhodné pro všechny (děti, těhotné a kojící ženy). V následující tabulce 

uvádím mých 11 oblíbených esenciálních olejů, které jsou k difúzi vhodné. Uvádím u nich doporučené maximální množství pro 

synergické směsi v %, pokud dodržíte tato maxima jsou všechny uvedené EO vhodné k difúzi i pro děti. 

 

Název EO 

Latinský název 

Doporučené max. 

% ve směsích 
Nejčastější využití Kombinovatelné EO : 

Borovice lesní 

Pinus sylvestris 
60 % 

• vánoční atmosféra 
• onemocnění dýchacích cest 
• čištění vzduchu – antisept. 

účinek 

Eukalyptus radiata, Ravintsara, 
Niaouli, Skořicovník kafrový (Ho-
sho), Citron, Pomeranč sladký, 
Levandule pravá, Lavandin super 

Citron 

Citrus limonum 
80 % 

• čištění vzduchu – antisept. 
účinek 

• prevence respiračních onem. 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Ravintsaraa, Eukalyptus radiata, 
Niaouli, Tea tree, Borovice lesní, 
Petit grain, Levandule pravá 

Citronela Jáva 

Cymbopogon winterianus 
80 % • odpuzování komárů 

• neutralizace pachů 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), Tea 
tree, Niaouli, Ravintsara, Lavandin 
super 
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Název EO 

Latinský název 

Doporučené max. 

% ve směsích 
Nejčastější využití Kombinovatelné EO : 

Eukalyptus citronový 

Eucalyptus citriodora CHT. citronelal 
80 % • odpuzování hmyzu 

• chronická respirační onem. 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), Tea 
tree, Niaouli, Ravintsara, Lavandin 
super, Borovice lesní 

Eukalyptus radiata 

Eucalyptus radiata ssp radiata 
30 % • rýma, chřipka, bronchitida 

• oslabená imunita 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Borovice lesní, Citron, Pomeranč 
sladký 

Geránium rose 

Pelargonium x asperum 
30 % 

• vůně růže 
• odpuzování hmyzu 
• otevření srdeční čakry 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Citron, Pomeranč sladký, Levandule 
pravá, Lavandin super, Citronela 
Jáva, Eukalyptus citronový 

Lavandin super 

Lavandula x burnatii CLONE super 
80 % • stres, nervozita, neklid 

• problémy s usínáním 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Ravintsara, Citron, Pomeranč 
sladký, Petit grain, Ylang-ylang 

Levandule pravá 

Lavandula angustifolia ssp angustifolia 
80 % 

• stres, nervozita, neklid 
• problémy s usínáním a 

spánkem 
• úzkost, strach, deprese 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Ravintsara, Citron, Pomeranč 
sladký, Petit grain, Ylang-ylang 

Petit grain 

Citrus aurantium ssp amara 
60 % 

• difúze v dětském pokoji 

• stres, nervozita, neklid 

Skořicovník kafrový, Ylang-ylang, 
Ravintsara, Geránium rose, Citron, 
Pomeranč sladký 
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Název EO 

Latinský název 

Doporučené max. 

% ve směsích 
Nejčastější využití Kombinovatelné EO : 

Pomeranč sladký 

Citrus sinensis 
80 % 

• navození svěží a pozitivní 
atmosféry 

• čištění vzduchu – antisept. 
účinek 

• vhodný do mnoha 
synergických směsí 

Borovice lesní, Skořicovník kafrový 
(Ho-sho), Levandule pravá, 
Lavandin super, Citronela Jáva, 
Citron 

Ravintsara 

Cinnamomum camphora cht. cineol 
60 % 

• respirační onemocnění 
• antivirové účinky 
• vhodný i pro děti, těhotné a 

seniory 
• problémy s usínáním 

Niaouli, Skořicovník kafrový (Ho-
sho), Levandule pravá, Lavandin 
super, Citron, Petit grain 
 

Skořicovník kafrový (Ho-sho) 

Cinnamomum camphora cht. linalol 
80 % 

• problémy s usínáním a 
spánkem 

• melancholie, smutek, deprese 
• koncentrace a pozornost 
• vhodný i pro děti a seniory 

Levandule pravá, Tymián cht. 

linalol, Petit grain, Lavandin super, 

Citron, Pomeranč sladký 

Tea tree 

Melaleuca alternifolia 
60 % 

• široké antibakteriální účinky 
• respirační onemocnění 
• desinfekční účinky, roztoči, 

blechy 

Skořicovník kafrový (Ho-sho), 
Niaouli 

Ylang-ylang 

Cananga odorata 
15 % 

• proti zápachu 
• proti bolesti v paliativní péči 
• různé nervové poruchy 

Citron, Pomeranč sladký, Levandule 
pravá, Lavandin super, Skořicovník 
kafrový (Ho-sho), Petit grain 
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7 Tipy na synergické směsi EO 

7.1 Alergie 

Rovným dílem si do prázdné tmavé lahvičky o objemu 10 ml smíchejte: 

EO Niaouli (Melaleuca quinquenervia CHT cineol) 
EO Eukalyptus radiata (Eucalyptus radiata ssp radiata) 
EO  Citron (Citrus limon) 

Difúze 3krát denně po dobu 20 min. v rizikových obdobích (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se 

návodem k použití vašeho difuzéru)3. 

7.2 Bolest hlavy (migréna) 

Do difuzéru aplikujte: 

EO Máta peprná (Mentha x piperita) – 10 kapek 
EO Citron (Citrus limon) – 20 kapek 

Difúze po dobu 10 min. při bolesti hlavy (množství aplikované směsi 

závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)5. 
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7.3 Dobrá nálada 

EO Bergamot (Citrus bergamia) – 45 kapek 
Es. Pomeranč sladký (Citrus sinensis) – 20 kapek 
EO Ylang-ylang (Cananga odorata) – 4 kapky 

Difúze ½ hodiny (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)1. 

7.4 Chřipka 

Rovným dílem si do prázdné tmavé lahvičky o objemu 10 ml smíchejte: 

EO Citron (Citrus limon) 
EO Ravintsara (Cinnamomum camphora CHT cineol) 
EO Eukalyptus radiata (Eucalyptus radiata ssp radiata) 

Difúze po dobu 1 hodiny, ráno a večer. Lze použít i jako prevenci – ideální do kanceláří, školek, domovů důchodců v rizikových 

obdobích (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)3.  
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7.5 Na doma (pro celou rodinu) 

EO Borovice lesní (Pinus sylvestris) – 20 kapek 
EO Skořicovník kafrový (Cinnamomum camphora CHT linalol) – 20 kapek 
EO Ravintsara (Cinnamomum camphora CHT cineol) – 20 kapek 
Es. Citron (Citrus limon) – 40 kapek 

Difúze ½ hodiny (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)2. 

7.6 Nespavost 

Rovným dílem si do prázdné tmavé lahvičky o objemu 10 ml smíchejte: 

EO Ravintsara (Cinnamomum camphora CHT cineol)  
EO Petit grain (Citrus aurantium ssp amara)  
Es. Mandarinka (Citrus reticulata)  

Difúze po dobu 1 hod. v ložnici, před tím, než půjdete spát (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se 

návodem k použití vašeho difuzéru)3. 

7.7 ORL onemocnění u dětí (chřipka, rýma, bronchitida)  

Do tmavé lahvičky o objemu 5 ml si smíchejte: 

Es. Pomeranč sladký (Citrus sinensis) – 40 kapek 
EO Geránium rose (Pelargonium x asperum) – 20 kapek 
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EO Eukalyptus radiata (Eucalyptus radiata ssp radiata) – 20 kapek 
EO Ravintsara (Cinnamomum camphora CHT cineol) – 20 kapek 

Difúze ½ hod. ráno a večer při průběhu onemocnění i jako prevence (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte 

se návodem k použití vašeho difuzéru)4. 

7.8 Podpora paměti 

EO Skořicovník kafrový (Cinnamomum camphora cht. linalol) – 50 kapek 
EO Ravintsara (Cinnamomum camphora cht. cineol) – 20 kapek 
Es. Citron (Citrus limon) – 30 kapek 

Difůze po dobu 2 hod. (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)2. 

7.9 Proti komárům 

Rovným dílem smíchejte: 

EO Citronela Jáva (Cymbopogon winterianus)  

EO Geránium rose (Pelargonium x asperum)  
EO Eukalyptus citronový (Eucalyptus citriodora CHT citronelal)  

Difúze dle potřeby (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)5. 
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7.10 Proti nočním můrám 

Rovným dílem smíchejte: 

EO Ravintsara (Cinnamomum camphora CHT cineol)  
Es. Citron (Citrus limon)  
Es. Mandarinka (Citrus reticulata)  

Difúze po dobu 10 min. v ložnici, předtím než půjdete spát (množství 

aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití 

vašeho difuzéru)3. 

7.11 Relaxace 

1. Es. Mandarinka (Citrus reticulata) – 20 kapek 
Es. Pomeranč sladký (Citrus sinensis) – 30 kapek 
EO Lavandin super (Lavandula x burnatii CLONE super) – 30 kapek 
EO Petit grain (Citrus aurantium ssp amara) – 20 kapek 

2. EO Ylang-ylang (Cananga odorata) – 10 kapek 
EO Levandule pravá (Lavandula angustifolia ssp angustifolia) – 20 kapek 
EO Skořicovník kafrový (Cinnamomum camphora CHT linalol) – 40 kapek 
EO Bergamot (Citrus bergamia) – 30 kapek 

Difúze ½ hodiny (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru)2. 
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7.12 Sklidnění před spaním (děti) 

Rovným dílem smíchejte: 

EO Petit grain (Citrus aurantium ssp amara)  
EO Mandarinka (Citrus reticulata)  
EO Levandule pravá (Lavandula angustifolia ssp angustifolia)  

Difúze před spaním v dětském pokoji (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho 

difuzéru)3. 

7.13 Stres 

Rovným dílem smíchejte: 

EO Petit grain (Citrus aurantium ssp amara)  
EO Ylang-ylang (Cananga odorata)  
EO Pomeranč sladký (Citrus sinensis)  
EO Levandule pravá (Lavandula angustifolia ssp angustifolia)  

Difúze ½ hodiny ráno a večer (množství aplikované směsi závisí na druhu difuzéru, řiďte se návodem k použití vašeho difuzéru). 
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Prohlášení 

Tenhle materiál je informačním produktem. Informace obsažené v textu jsou rešerší aromaterapeutické odborné literatury a nenahrazují 

lékařskou péči. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné úspěchy, či neúspěchy, za osobní, věcné, nebo majetkové škody spojené 

s použitím informací z naší příručky. V tomto materiálu jsou zpracovány informace z knih a studií, které uvádíme na konci textu.  


