
WELLNESS SVET

  Kadiaľ viedli vaše cesty a čomu ste sa venovali,  
kým vás zaujala aromaterapia? 

Odpoveď na túto otázku by bola na celú knihu.  
Ako dieťa som mal veľmi pozitívny vzťah k chémii, 
takže, čo sa mi dostalo do rúk proste muselo 
vybuchnúť. Okolie síce bolo pravidelne v šoku,  
no ja som bol v pohode. Neskôr ma začali zaujímať 
polodrahokamy, no a to všetko ma priviedlo 
k štúdiu chémie. Užitočná bola pre mňa aj neskôr pri 
profesii fotografa, pri ktorej som neostal dlho. Prišiel 
rok 1968 a za svoje angažovanie som bol potom obžalovaný 
a odsúdený. Tri a pol roka boľševickej prevýchovy sa, našťastie, 
minulo účinku. Ako „nepolepšiteľného“ ma súdruhovia zbavili 
občianstva a vyhodili do vtedajšieho západného Nemecka.
Tam som objavil množstvo kníh o liečivých rastlinách a tým sa 
to všetko vlastne začalo. Čoskoro za mnou začali chodiť známi, 
či by som im neporadil niečo na ich ťažkosti. A tak som radil 
a ono to pomáhalo. Neskôr som si zariadil laboratórium  
a začal aj s individuálnou výrobou zložitejších preparátov.

PRIPRAVILA Monika Mannová

Rastliny sa na našej planéte vyvíjali a žili v rovnakom prostredí ako my, 
ľudia, a preto nám ochranné látky, ktoré si rastlinky vo svojich telách 

vytvárajú účinne pomáhajú pri mnohých zdravotných ťažkostiach. 
Sú to vlastne zložité biochemikálie. Pôsobia na našu pokožku a celý 
organizmus fyziologicky a bez vedľajších účinkov, ktorými sa často 

vyznačujú chemicky vyrobené látky. Rastlinné a esenciálne či éterické 
oleje obsiahnuté v kvetoch, listoch, drevinách a plodoch rastlín majú pre 
ľudí, ale aj pre zvieratá, liečivé a v kozmetike až takmer zázračné účinky. 

Prečo?  
To nám prezradí ich 
majstrovský znalec 
a autor unikátnych 
receptúr, európska 
legenda aromaterapie,  
Karel Hadek.

 Pri výrobe 1 litra 
ružového oleja sa spotrebuje 
až 5 000 kilogramov 
okvetných lístkov ruže.

    Éterická jar
           S Karlom Hadkom 

      do král
,
ovstva vôní

  Čo vás priviedlo ku skúmaniu a používaniu 
rastlinných a éterických olejov?

Ako som sa dostal k aromaterapii? 
Zvyknem odpovedať: „Som šťastnou 
obeťou nešťastnej doby“. Keby ľudia nemali 
kozmetické a zdravotné problémy, ktorých 
stále pribúda takmer ako pri epidémii,  

zostali by moje bylinky len a len mojím hobby.  
Chorôb je stále viac, takže mojím motívom bola 

hlavne snaha pomôcť ľuďom, ktorí o ňu požiadali. 
No a hnacou silou bolo určite zistenie, že to „funguje“!
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 Mojím motívom bola  
hlavne snaha pomôcť  
ľuďom, ktorí o ňu požiadali.  
No a hnacou silou bolo určite 
zistenie, že to „funguje“!

  Ako je to s účinnými látkami, ktoré vznikajú  
v živej prírode, v porovnaní s umelo vyrobenými 
účinnými látkami?

Tu platí výrok: Zmena je život. Všetko, čo vyrobí príroda 
je úplne neštandardné a podlieha vývojovým zmenám. 
Nakoniec, touto prirodzenou vlastnosťou sa rastliny 
chránia. Neprestajne menia v detaile zloženie svojich 
éterických olejov a tým si zabezpečujú, že napríklad 
patogénne mikroorganizmy si nedokážu vytvoriť re-
zistenciu voči ochranným látkam v rastline. Škoda, že 
túto jednoduchú zásadu nerešpektuje farmaceutic-
ký priemysel. Alebo skôr nechce. Ono je výnosnejšie  
„liečiť“ než vyliečiť, to znamená vrátiť človeku zdravie.

  Čo je to éterický olej? 
V rastlinách sa tieto vonné  
látky nachádzajú len vo veľmi 
malých množstvách..

Éterický olej je možné definovať 
ako zmes desiatok až stoviek 
jednotlivých rôznych „chemiká-
lií“ vytvorených rastlinou. Slovo 
„chemikália“ tu však nie je na-
mieste. Tieto zložky vznikajú síce 
chemickou cestou v rámci látko-
vej výmeny v rastline, ale práve 
tento fakt predurčuje označova-
nie týchto látok ako biochemiká-
lie. Sú to teda látky, které vznikli 
v rámci životného procesu pri-
rodzenou cestou v rastlinách. 
Pokiaľ ide o množstvo, ktoré sa 
v rastline nachádza, je to veľmi 
rôzne. Ako všeobecný údaj sa 
dá uviesť množstvo približne od 
0,02 % (ruža) až do 10 % (citróno-
vá tráva).

  Aké je chemické zloženie 
éterických olejov, a prečo 
vlastne fungujú proti rôznym 
parazitom, vírusom, baktériám, 
často i účinnejšie ako  
chemicky vyrobené látky?

  Keď privoniame k ružiam, 
k mandarínke alebo napríklad 
k cesnaku, náš nos zachytí 
prítomnosť vonných látok, ale sú to 
len mikro-množstvá. Koľko kvetov je 
potrebných napríklad na výrobu 1 litra 
harmančekového éterického oleja? 

Približne 500 kilogramov kvetov. Na 
výrobu 1 litra levanduľového oleja je 
to asi 100 kilogramov kvetov. Niektoré 
éterické oleje označujeme ako vzác-
ne. Patrí medzi ne olej zo santalového 
dreva, z pomarančového kvetu (neroli), 
jazmínový olej… Pri výrobe 1 litra ružo-
vého oleja sa spotrebuje až 5 000 kilo-
gramov okvetných lístkov ruže. Do kré-
mov, olejov a iných prípravkov sa tieto 
látky pridávajú vo veľmi malých obje-
moch a tie vďaka nim získavajú svoje 
špecifické účinky. Napríklad borovico-
vý olej má silné antibakteriálne účinky, 
a preto je v borovicovom lese z mikro-
biálneho hľadiska oveľa čistejší vzduch 
ako napríklad na operačnej sále. Ten-
to olej alebo účinné zmesy éterických 
olejov môžeme pri prechladnutí a kašli 
použiť v aromalampe. Iná zmes môže 
mikrobiálne čistiť vzduch, ak sa pridá 
do klimatizácie. Samotné čisté éterické 
oleje, až na malé výnimky, by sa nemali 
používať. V prírode sa totiž v čistej for-
me nikdy nenachádzajú.

Zjednodušene sa dá konštatovať, že éte-
rické oleje sú súčasťou imunitného sys-
tému rastliny. Je to ich spôsob, ako sa 
chrániť napríklad proti pliesňam. Uve-
diem jeden príklad: tymián (Thymus vul-
garis). Z niekoľkých desiatok jeho zložiek 
sú dve najdôležitejšie: tymol a karvakrol. 
Ide o rastlinné fenolické zložky, ktoré 
majú extrémne silné antimikrobiálne 
účinky. Len pre ilustráciu uvediem jeden 
zaujímavý poznatok: Práve tento olej sa 
dá s úspechom použiť pri kožných ťaž-
kostiach, pri infekcii spôsobenej zlatým 
stafylokokom. Je známe, že tento je re-
zistentný voči „štandardným liekom“.

  Vaše prípravky sa vyrábajú z čistých 
rastlinných i éterických olejov  
a používate suroviny vysokej kvality. 
Odkiaľ ich dovážate?

Z blízkých i ďalekých krajín. Napríklad 
čajovníkový olej vysokej kvality pochá-
dza z Austrálie, rozmarínový olej máme 
z Tunisu, harmanček modrý z Egypta, 
vynikajúci santalový olej, tej najvyššej 
kvality, pochádza z východnej Indie a le-
vanduľový olej pochádza z Francúzska. 
Kvalitatívne rozdiely medzi éterickými 
olejmi môžu byť obrovské a ja sa vždy 
rozhodujem pre tú vysokú kvalitu. 
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  Vytvorili ste recepty a prípravky pre kompletnú starostlivosť 
o telo, zdravie i krásu. Liečivými a ochrannými látkami  
sú éterické oleje. Ktoré suroviny používate ako „nosiče“  
týchto účinných látok, do čoho ich primiešavate?

Sú to opäť čisté a kvalitné rastlinné oleje alebo olejové 
maceráty, ktoré aj samotné pôsobia na pokožku fyziologicky 
a majú zjemňujúce, v mnohých prípadoch i liečivé účinky: 
jojobový olej, ľubovníkový olej, mandľový olej, borákový olej, 
bambucké maslo, mangové maslo, kakaové maslo,…

  Poznanie účinkov vonných látok z rastlín, drevín a plodov, 
jednotlivých éterických olejov ako unikátnych biochemikálií, 
vám pomohlo vytvoriť mnohé špeciálne prípravky.  
Napríklad na opar či herpes.

Prakticky všetky preparáty vznikli len a len preto, že niekto 
mal nejaký problém a hľadalo sa riešenie. Ak sa ho podarilo 
nájsť a jednalo sa o problém, ktorý je v populácii rozšírený, 
zaradili sme tento prípravok do ponuky. Príroda vytvorila 
v mnohých rastlinách látky s úžasnými antivirotickými 
účinkami, patrí medzi ne napríklad moja obľúbená levanduľa. 
Obsahuje ju aj prípravok, ktorý sa osvedčil práve proti 
oparom. Inou oblasťou, kde sa výborne uplatnili antivirotické, 
antibakteriálne a protiplesňové účinky niektorých 
esenciálnych olejov, sú prípravky na intímnu hygienu 
a infekcie na týchto častiach tela. 
Problémy s pleťou dnes vznikajú a zhoršujú sa aj pôsobením 
tenzidov, obsiahnutých v mydlách a sprchovacích géloch. 
Takto poškodená pokožka reaguje potom precitlivelo aj na 
slnečné žiarenie a pribúdajú alergie. V skutočnosti za alergie 
nie je zodpovedné slnko, ale naša poškodená pokožka.

  Môžeme sa teda umývať bez mydiel, šampónov  
či zubnej pasty?

Áno, všetky tieto umývacie prostriedky sa dajú nahradiť 
prípravkami, ktoré na našu pokožku, vlasy, zuby a sliznice 
pôsobia v súlade s ich zložením a fyziologickými potrebami. 
Umývajú a zároveň ošetrujú. Sú to hydrofilné umývacie 
oleje, zložené z rastlinných a éterických olejov, podľa 
potreby a spôsobu použitia. Dnes sa v širokej škále 
prípravkov vyrábajú nielen pre ľudí, ale aj pre starostlivosť 
o zvieratá. Tenzidové šampóny spôsobujú kožné problémy 
aj u psov, mačiek a iných domácich zvierat. Novou 
oblasťou aromaterapie je aroma-flora, starostlivosť 
o rastliny pomocou prípravkov z éterických olejov. Proti 
škodcom zaberajú výborne a ich výhodou je, že napríklad 
šalát, ktorý ste práve ošetrili proti voškám alebo plesniam, 
si môžete len umyť a zjesť. Nehrozí tu žiadna otrava 
chemickými postrekmi.

  Dajú sa éterické oleje alebo ich zmesi používať aj vnútorne?

Samozrejme, že éterické oleje je možné používať aj 
vnútorne. Pokiaľ jeme cesnak, cibuľu, petržlen, zeler 
a ďaľšie rastliny, konzumujeme aj éterické oleje v nich 
obsiahnuté. Ak niekto píše, že éterické oleje sa nedajú 
vnútorne užívať, buď nevie o čom píše, alebo sám ponúka 
oleje nízkej kvality a potom treba s ním súhlasiť. Napríklad 
prípravok Candiöl: Ide o zmes éterických olejov, ktorá 
má silné antimikrobiálne a protiplesňové účinky. Tieto 
vlastnosti sa, samozrejme dajú využiť i terapeuticky, pri 
čistení tráviaceho traktu od plesní, v prípade zdravotných 
problémov i tam, kde je medicína už bezradná.

 
Pôvod rastlín je rozmanitý napr. čajovníkový  
olej vysokej kvality pochádza z Austrálie,  
rozmarínový olej máme z Tunisu, harmanček  
modrý z Egypta, vynikajúci santalový olej, tej 
najvyššej kvality, pochádza z východnej Indie  
a levanduľový olej pochádza z Francúzska.

    Éterická jar
           S Karlom Hadkom 

      do král
,
ovstva vôní
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Ľudia sa na vás obracajú  
s tými najrôznejšími  
ťažkosťami. Máte  
stále trpezlivosť a vôľu  
im odpovedať?

Ja sám zastávam názor, že každý prípra-
vok je taký dobrý, aké dobré sú služby 
a informácie k nemu poskytnuté. Takže 
„poradňu“ vidím ako nevyhnutnú súčasť 
každého preparátu. 
Na prípravky s logom KH neuvidíte re-
klamu v televízii či v iných médiách. Naj-
lepšou a zároveň najúčinnejšou rekla-
mou je podľa môjho názoru a skúsenos-
tí – vzdelávanie a poradenstvo. Je to síce 
o niečo náročnejšia a zdĺhavejšia cesta, 
ale vedie k spokojnému zákazníkovi.

Čo dnes najviac ovplyvňuje zdravie 
ľudí v civilizovaných krajinách?

Asi by sme sa mali baviť najskôr o tom, 
čo je to civilizovaná krajina. Neustále 
znečisťovanie životného prostredia sa 
určite ani pri najlepšej vôli nedá ozna-
čiť ako prejav civilizácie. Rovnako tak 
ani neustále sa zvyšujúca chemizácia 
potravy. Keď si prečítam zloženie nie-
ktorých „potravín“, dochádza mi, že nie 
som považovaný za spotrebiteľa, ale za 
žijúci bio kontajner na chemický odpad. 
Navyše, za jeho likvidáciu (prehltnutie) 
zaplatím až dvakrát: najskôr pri zakú-
pení (peniazmi) a po čase i vlastným 
zdravím. Nemalou mierou k zdraviu 
alebo viac k chorobám civilizácie, samo-
zrejme, prispieva aj farmaceutický prie-
mysel. Niektoré lieky mi svojimi vedľaj-
šími účinkami skôr pripomínajú vyhá-
ňanie čerta diablom. Skrátka, technický 
rozvoj človeka a s tým spojené dôsledky 
podstatne predbiehajú jeho schopnosti 
vývoja biologického.

V minulosti nemali ľudia k dispozícii nič 
iné, len bylinky! Dlhé roky bylinky alebo 
výrobky z nich liečili a rovnako v dnešnej 
dobe sú nepostrádateľné. Mali by sme si 
k nim nájsť opäť cestu.

Vašej kozmetike väčšina užívateľov 
ostáva verná. Dá sa jednoducho 
vysvetliť, prečo vaše preparáty tak 
dobre fungujú?

Tu je odpoveď celkom jednoduchá, 
proste podporujú fyziologické funkcie 
organizmu. Pokožka je jedným z orgá-
nov človeka a má svoje nároky na ošet-
rovanie a pestovanie. Pokiaľ ich rešpek-
tujeme, tak jej funkcie neoslabujeme, ale 
naopak, optimalizujeme ich. V praxi je to 
trochu zložitejšie. Okrem vhodných prí-
pravkov je potrebné venovať pozornosť 
i ďaľším faktorom nášho života.

Slovensko sa teší na vašu návštěvu: 
Od 1. do 3. apríla sa v Bratislave 
uskutoční Kurz aromaterapie pod 
vaším vedením. Čo ponúknete 
účastníkom kurzu?

S úsmevom môžem povedať, že 30 ro-
kov osobne získaných skúseností. Tro-
chu návratu k prírode, teda k podstate 
človeka. Mnohých asi zbavím ich ilúzií 
a rozprávkových predstáv o súčasnej 
kozmetike. Kedysi mi jedna česká koz-
metička povedala: „Ďakujem, vyprovo-
koval si ma k tomu, aby som sa začala 
nad danými súvislosťami samostatne 
zamýšľať.“

Pracovať s éterickými olejmi 
a vytvárať nové prípravky nie je 
v prostredí EU bezproblémové.  
Aké podmienky musíte spĺňať?

Tu, žiaľ, musím konštatovať, ze Brusel 
chce rozhodovať aj o tom, čo rastliny, 
prípadne ich účinné látky môžu, a čo 
nie. Sú tu mnohé nariadenia, ktoré musí 
firma zo zákona spĺňať. Len ako príklad 
by som uviedol povinné pridávanie „bez-
pečnostných listov“ k éterickým olejom. 
Pri éterickom oleji z borovicového ihli-
čia (ale týka sa to väčšiny z nich) sa mô-
žeme dočítať, že jeho vdýchnutie môže 
privodiť smrť. Z toho sa dá usúdiť že by 
sme asi nemali chodiť do borovicového 
lesa, lebo môžeme z toho zomrieť. 

Ak vás téma armoterapie  
zaujala a chcete sa dozvedieť  
viac, pozývame vás:
Na 3-dňový Kurz aromaterapie  
Karla Hadka 1. - 3. aprila 2016
v Bratislave sa môžete prihlásiť  
na info@aromaterapie.sk. Všetky  informácie 
nájdete na www.aromaterapie.sk. 
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