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SVĚT VŮNÍ

TEXT: BARBORA HEDÁNKOVÁ
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Někteří lidé říkají, že se Češi málo 
voní, nebo dokonce, že nevoní 
úplně příjemně. Souhlasíte s tím? 

Řekla bych, že se to hodně 
mění. Lidé v Česku se voní už 
víc. Ale já si někdy říkám, že by 
trocha minimalismu neuškodi-
la. Když v obchodě krouží dáma 
s oblakem parfému, tak se mi 
zelenina nebo ovoce nenakupu-
je moc hezky. Parfém je podle 
mě skoro až intimní záležitost 
a myslím si, že by bylo fajn ho 

používat tak, abychom voněli 
jen velmi jemně a neobtěžovali 
tím okolí. Protože každý má jiný 
vkus a může to být pro někoho 
nepříjemné. 

Vás cizí intenzivní vůně obtěžuje? 
Někdy docela trpím. Hlavně 

když cítím ty laciné parfémy, 
které se „nepohodly“ s pokož-
kou majitele a výsledek je pak 
poněkud rozpačitý. Na druhou 
stranu, několik dní nemytý 
muž nebo žena jsou pro mě 
nároční, ale to už se nestává 
tak často jako dřív. Nebála 
bych se říct, že osobní hygiena 
v Česku je na dobré úrovni.

Trpíte profesní deformací? 
Očucháváte své okolí? Jakou má 
kdo vůni, jak komu voní byt?

Ano, mám profesionální 
deformaci a čich mám neustále 
v pohotovosti. Mám radost, 
když věci voní přirozeně, tak 
jak mají. Možná proto, že jsem 
už unavená ze všech těch 
vůní, které se na nás „valí“ 
z toaletních papírů, navoně-
ných kapesníčků, aviváží nebo 
prášků na praní. Všechno je 
to syntetika a na mě je toho 
moc. Chodím svůj čich často 
relaxovat do lesa a užívám si 
vůní jehličí a čerstvě nařeza-
ného dřeva. Na jaře se tetelím 
blahem nad rozkvetlými šeříky, 
fialkami a pustoryly. 

Pozná se podle vůně charakter?
Řekla bych, že jsou určité 

skupiny lidí, kterým voní po-
dobné vůně. Ale každý člo-
věk je jedinečný a já opravdu 

nerada škatulkuji. Někdy si 
tak potají tipuji, jestli téhle 
paní budou vonět citrusy nebo 
květinové nebo dřevité vůně? 
Většinou mi to funguje. 

Přicházejí lidé s konkrétními 
přáními?

Ano, u osobního parfému 
občas přání realizujeme. Napří-
klad posílit sebevědomí nebo 
podpořit nějaký záměr, třeba 
v podnikání nebo při nějakých 
změnách v životě. Když ke mně 
přijde klient na parfém, tak si 
chvíli povídáme, jaké vůně má 
rád a co by právě parfém pro 
něho mohl udělat a jak bych ho 
chtěl používat. 

Jak to probíhá, když chce někdo 
parfém na míru?

Dávám klientovi přivonět 
jednotlivé lahvičky s vůněmi. 
Začínám vždy lehčími, jako 
jsou citrusy, a postupně se 
propracováváme přes květi-
nové vůně až k  těžším, jako 
je vetiver nebo nard. (Vetiver 
– vousatka draslavá – je druh 
trávy z tropické Asie a používá se 
v tradiční indické aromaterapii. 
Nard pravý je kvetoucí rostlina 
z rodiny kozlíkovitých. Je zdrojem 
druhu intenzivně aromatického 
jantarově zbarveného esenciál-
ního oleje, špice. Olej se odpra-
dávna používal jako parfém, jako 
tradiční lék a při náboženských 
obřadech – pozn. red.). Podle 
toho, jak se vůně profiluje, 
a podle mé zkušenosti vybí-
rám oleje, které jsou spolu 
v harmonii a kterým to spolu 
vyloženě sedí. Když vybereme 
kolem 15 vůní, zkoušíme, jak 
všechny spolu působí dohro-
mady. Jak jim to spolu sluší, 
a postupně ubíráme nebo 
přidáváme další. 
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Říká se, že každý člověk má svoji charakteristickou vůni. 
Dvojnásob to platí u lidí, kteří využili služeb Ludmily 

Kotalíkové ze západních Čech. Ta se věnuje aromaterapii 
a vyrábí parfémy na míru. Její vůně přitom rozhodně 
pouze nelákají pozornost okolí na své nositele, ale 

především pomáhají s různými zdravotními problémy. 
• • •

Češi už nesmrdí, 
říká výrobkyně parfémů na míru

Máte hodně olejů, ze kterých lze 
vybírat?

Při práci využívám pestrou 
paletu vůní, které si nechávám 
vozit z celého světa. Chci totiž, 
aby výsledek byl zážitek, aby 
se vůně měnily a prostupovaly 
v harmonii jednotlivých tónů 
a akordů. Finální verzi ladíme 
s klientem po jednotlivých 
kapkách tak, aby pro něj byla 
co nejlahodnější. Vůni pak 
uzavřeme do flakonu ze sklárny 
z Jablonce nad Nisou. Nemám 
jeden stejný, ale nabízím různé 
barvy a tvary, aby si každý našel 
ten pravý pro svou vůni. 

Kolik parfémů jste už vytvořila?
Vytvořila jsem víc než  

360 osobních parfémů, kaž-
dý z nich nese příběh, radosti 
a touhy svého majitele. A tím 
je každý jedinečný. Pracuji 
individuálně a tím se můj příběh 
skládá z mnoha malých  a ne-
můžu říct, že mám jen jeden 
nejzajímavější. 

Jak dlouho trvá výroba parfému?

U mě výroba osobního 
parfému trvá zhruba hodinu 
a půl. To je takové maximum, 
které zvládne i netrénovaný nos. 
Vyrobený parfém si pak klienti 
odnášejí domů. Uvnitř flakonu 
se ale děje další dobrodružství. 
Vůně se prolínají a spojují. Moje 
kolegyně Katka Kloudová říká, 
že se vůně snoubí, to je asi nej-
výstižnější výraz. Tenhle jejich 
zásnubní tanec trvá několik 
týdnů až měsíců. Vůně je hotová 

zhruba za tři měsíce. Když já 
dělám parfém a mám na to čas, 
je to cesta na několik hodin až 
dnů. 

Co vás na této práci nejvíc baví? 
Nejvíc mě baví její různoro-

dost. Voní a přitom pomáhá. 
Navíc můžu skloubit svoji ana-
lytickou mysl a tvořivost. Můžu 
čerpat informace z vědeckých 
studií a přitom vyrábět voňavé 
směsi s ohledem na jejich úči-

nek a harmonii vůní. To uplat-
ňuji hlavně při vymýšlení recep-
tur pro přírodní kosmetiku. Ve 
své praxi ráda potkávám lidi 
a jejich příběhy a miluji, když 
vidím, jak mí klienti postupně 
rozkvétají a nalézají vnitřní 
rovnováhu. Nejdřív přicházejí 
na masáž a chtějí se zrelaxovat, 
ale já přináším víc než masáž. 
Povídáme si a postupně od-
krýváme různá témata, někdy 
taháme trošku kostlivce ze skří-
ně, odhazujeme naučené vzorce 
chování. Postupně přichází 
pohoda a radost ze života. 

Jak jste se k tomuto oboru dostala? 
Aromaterapii jsem poprvé 

potkala během svého prvního 
těhotenství. Používala jsem ji 
laicky podle knížky. Když se 
narodil syn, řešila jsem, jak mu 
ulevit od různých drobných 
miminkovských potíží. Para-
len pro mě nebyl cesta, a tak 
jsem pátrala po nějaké metodě, 
která mi bude dávat smysl. Na-
konec jsem vystudovala Institut 
aromaterapie.

Přírodní hnojiva pro celou zahradu!

Dopřejte jim na jaře kvalitní 
hnojiva, ideálně z přírodních 
surovin. Tato hnojiva se ozna-

čují jako ORGANICKÁ HNOJIVA. 
Organická hnojiva, se vyrábí z čistě přírodních 
materiálů, např. vinassy (melasové výpalky při 
zpracování cukrové řepy), z kostní, péřové nebo 
krevní moučky, z kakaových slupek, aj.

Organická hnojiva:
• dodávají přírodní živiny rostlinám 
(NPK, aj.) – výhodné hlavně u zeleniny, ovoce, 
bylinek, na kterých si velmi rádi pochutnáváme
• podporují půdní život – vytváří optimál-
ní prostředí pro život žížal a dalších užitečných 
organismů, které svým životem prokypřují 
půdu a zlepšují propustnost a okysličení půdy
• prevence suchu – zlepšují propustnost 
půdy a tím dochází k lepšímu vstřebávání 

vody do půdy
• zvyšují podíl humusu v půdě – při pra-
videlném používání dochází ke zvyšování počtu 
užitečných bakterií v půdě, které rozkládají 
organické zbytky = zlepšují kvalitu půdy

Pro výživu rostlin doporučujeme organická 
(přírodní) hnojiva TRUMF. Tato hnojiva jsou ve 
formě velmi drobných granulek, které se 
během několika měsíců v půdě rozloží.   

Pro jahody a drobné ovoce doporučujeme 
TRUMF Jahody nebo TRUMF Drobné 
ovoce. Pro výživu ovocných stromů TRUMF 
Ovocné dřeviny. Pokud pěstujete zeleninu 
ve skleníku, pařeništi nebo fóliovníku, doporu-
čujeme speciální hnojivo TRUMF organické 
hnojivo do skleníku. TRUMF Zelenina
se pak používá pro veškerou zeleninu nebo 
bylinky na záhonech. Novinkou roku 2021 je 
hnojivo na rajčata TRUMF Rajčata (v granu-
lované i kapalné formě). 

Pro kyselomilné rostliny jsou vhodná orga-
nominerální hnojiva, a to TRUMF borůvky 
a brusinky nebo TRUMF Rododendrony 
a hortenzie. Řadu organických hnojiv TRUMF 
tvoří celkem 15 hnojiv. Pro jaké další plodiny 
jsou hnojiva se podívejte na www.agrobio.cz. 
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Ošetření 
výsevu 
zeleniny!
Zálivkou mladých 
rostlin zeleniny 
přírodní sou-
pravou Zdravá 
zelenina 
– Odolnost 
zeleniny. 
Obsahuje uži-
tečné bakterie, 
které v půdě nebo 
substrátu osídlí 
kořeny zeleniny, 
a tím zabrání 
vstupu patogen-
ních škodlivých 
hub, které by 
mladým rostlinám 
mohly škodit.  

Pěstujete jahody, rybíz, jablka, rajčata, bylinky nebo se těšíte 
z růží, rododendronů, muškátů a dalších okrasných rostlin? 
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