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Jak si správně 
vybrat éterický olej 
a přispět k ochraně 
ohrožených druhů 
aromatických rostlin? 

 
Milí zákazníci Aroma ateliéru, obracím se na vás 
s tématem, který mi dlouho leží na srdci a je o tom, co 
považuji za důležité při nákupu éterického oleje. 

Nejde jen o kvalitu. Jako spotřebitel jste odpovědni za 
váš výběr. Svým výběrem, svým nákupem podporujete 
konkrétního výrobce a prodejce. Víte, jak se váš výrobce 
a prodejce chová a jaký má přístup k ochraně přírody 
a udržitelnosti? Je jeho chování etické nebo toxické? 
Co můžete jako spotřebitel udělat a jak můžete pomoci 
zachovat a udržet rostliny pro budoucnost? Hlas ochránců 
rostlin zní mnohem tišeji a ochraně rostlin se dostává málo 
prostoru. Když jsem jako aromaterapeutka před deseti lety 
začínala, přiznávám, že nejvíce mne zajímalo bezpečné 
použití éterických olejů. 

Někdy v roce 2016 jsem se více začala zaměřovat 
na udržitelnosti siličnatých rostlin. Na workshopech 
Aroma ateliéru se tématu udržitelnosti snažím poctivě 
věnovat a následná diskuze je vždy velmi živá. Tady jsem 
pro vás, kteří jste na kurzech nebyli, sepsala pár myšlenek, 
postřehů a nápadů z mého studia a zkušeností. Přeji 
příjemné čtení, budu ráda, pokud v něm najdete inspiraci 
a podněty. 

Kateřina Kloudová, 
aromaterapeutka a parfumérka 
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Červený seznam IUCN 
IUCN je zkratka anglického názvu 
The International Union for Conservation 
of Nature, v Česku známý jako Mezinárodní 
svaz ochrany přírody. Svaz se sídlem ve 
Švýcarsku byl založen v roce 1948. 

IUCN spojuje 83 států, 108 státních 
institucí, 766 nevládních organizací, 
81 mezinárodních organizací a kolem 
10 000 odborníků a vědců z celého světa. 
Tato mezinárodní organizace se zaměřuje na 
zachování a ochranu přírodních zdrojů. Se 
slovem „ochrana přírody“ se můžete 
setkat poměrně často. Přestože se jedná 
o běžné slovo, většina lidí si není zcela jistá, 
co si pod tímto pojmem vlastně představit. 

Existuje mnoho definic, takže si je 
shrňme: konzervace je zachování, 
ochrana nebo obnova biologické 
rozmanitosti. A biodiverzita je rozmanitost 
veškerého života na Zemi. Bohužel jsme 
generace, která žije v době, kdy na naší 
planetě Zemi ztrácíme biologickou 
rozmanitost v nebývalém rozsahu a kvůli 
tomu nyní Země prochází masovým 
vymíráním. Udržitelnost je stejně jako 
ochrana přírody dalším pojmem, který 
je poměrně rozšířený, ale ne vždy dobře 
pochopený. Udržitelnost v podstatě 
znamená uspokojování dnešních potřeb, 
aniž by byla ohrožena schopnost generací, 
které přijdou po nás, uspokojovat své 
vlastní potřeby. 

Jak se tedy jako 
spotřebitel chovat 
odpovědně a nakupovat 
smysluplně opravdu 
v souladu s přírodou? 
Jedním z nejlepších nástrojů, který máte 
k dispozici, je Červený seznam IUCN známý 
také jako Červený seznam ohrožených 
živočichů a rostlin vydávaný každé dva 
roky Mezinárodním svazem ochrany přírody 
(IUCN). Pomocí odkazu www.iucnredlist.org 
můžete vyhledat stav ochrany daného 
druhu a zjistit, ve které zemi je ohrožen. 
Doporučuji vyhledat rostlinu podle 
latinského názvu. 

Úmluva CITES 
Většina ohrožených rostlin (a mnoho 
neohrožených rostlin) je také chráněna 
Úmluvou o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES). To 
znamená, že rostlinu chráněnou úmluvou 
CITES nelze legálně vyvážet bez osvědčení 
CITES. Druh nemusí být zařazen do 
kategorie ohrožených druhů v každé zemi, 
kde se vyskytuje, a ohrožené i neohrožené 
rostliny mohou být chráněny CITES – to 
znamená, že je nelze legálně vyvážet bez 
osvědčení CITES. Navštivte webové stránky 
CITES www.cites.org a vyhledejte druhy 
rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES, 
rostliny jsou řazeny do několika příloh. 

Víte, že existuje nejméně 
19 ohrožených rostlin, 
ze kterých se získávají 
éterické a rostlinné 
oleje a nejméně 

sedm rostlin chráněných 
úmluvou CITES? 
Ohrožený druh je druh vážně ohrožený 
vyhynutím a podle Červeného seznamu 
Mezinárodní unie pro ochranu přírody 
a přírodních zdrojů (IUCN) spadá do jedné 
ze tří kategorií: 

1. Kriticky ohrožený 

2. Ohrožený 

3. Zranitelný 

Níže jsem vypsala, jak jsou tyto kategorie 
definovány podle IUCN: 

1. Kriticky ohrožený 
Skutečné nebo předpokládané snížení 
velikosti populace se za posledních 10 let 
nebo 3 generace snížilo o ≥ 80 %, dospělých 
jedinců je méně než 250 a jejich početnost 
klesá a existuje 50% pravděpodobnost 
vyhynutí během 10 let nebo 3 generací. 

2. Ohrožený 
Skutečné nebo předpokládané snížení 
velikosti populace se za posledních 
10 let nebo 3 generace snížilo o ≥ 50 %, 
dospělých jedinců je méně než 2 500 
a jejich početnost klesá a existuje 20% 
pravděpodobnost vyhynutí do 20 let nebo 
5 generací. 

3. Zranitelný 
Skutečné nebo předpokládané snížení 
velikosti populace se za posledních 10 let 
nebo 3 generace snížilo o ≥ 30 %, dospělých 
jedinců je méně než 10 000 a jejich počet 
klesá a existuje 10% pravděpodobnost 
vyhynutí do 100 let. 

Používejte alternativy 
Můžete použít alternativní éterické oleje 
z neohrožených rostlin s podobným 
chemickým profi anebo stejnými 
terapeutickými účinky jako ty, které jsou 
získávány z ohrožených druhů rostlin. Jsem 
si jistá, že vám váš aromaterapeut nebo vaše 
aromaterapeutka ráda poradí. 

V eshopu Aroma ateliéru se nesetkáte 
s éterickým olejem získaným neeticky, 
všechny produkty pocházejí z udržitelných 
zdrojů, a proto při nákupu se nemusíte 
ničeho obávat. Ve výběru klademe velký 
důraz na ochranu přírody a BIO certifi aci. 
Dokonce naše absolue jsou získané pomocí 
rozpouštědla potravinářské kvality. 

K éterickému oleji z Aniba roseodora vám 
nabízíme jako alternativu éterický olej získaný 
nikoli ze dřeva ale z listů a větví odřezků na 
plantážích palisandru schválených brazilským 
ministerstvem životního prostředí IBAMA 
a certifi ovaných CITES. Tento výrobní proces 
je ekologický a udržitelný, snižuje tlak na 
původní druhy amazonského pralesa. Éterický 
olej je certifi ovaný BIO, klasifi ovaný jako 
HEBBD (botanicky a biochemicky defi aný 
éterický olej). Nikdy u nás nenajdete éterický 
olej ze santalového dřeva ze zranitelného 
druhu Santalum album, ale jako alternativu 
si můžete u nás vybrat santalové dřevo 
BIO z druhu Santalum austrocaledonicum. 
Jedná se o santal pacifi pocházející 
z Nové Kaledonie. 

Jsem velmi hrdá na to, jaký přístup volíme. 
I když to není vždy jednoduché a je to za 
cenu vyšších nákladů, je to zcela jasná volba 
vzhledem k úctě k přírodě, kterou vyznáváme. 

Chtějte důkaz 
místo slibů 
Pokud používáte éterické a rostlinné 
oleje z ohrožených rostlin, ujistěte se, že 
pocházejí ze zemí, kde nejsou považovány 
za ohrožené (seznam zemí najdete na 
červeném seznamu IUCN). Pokud pocházejí 
z těchto zemí a nejsou chráněny úmluvou 
CITES, ujistěte se, že vám prodejce olejů 
může předložit státem regulovaný certifikát 
např. ekocertifikát, který zaručuje, že 
ohrožené rostliny byly pěstovány a sklízeny 
udržitelným způsobem. 

Pokud kupujete éterické oleje získané 
z druhů chráněných CITES, měl by vám 
dodavatel být schopen předložit certifikát 
CITES. Pokud certifikát CITES nelze 
předložit, byl olej buď vyvezen nelegálně, 
nebo se jedná o falšovaný olej, který je 
vydáván za pravý – a neměl by se kupovat. 

Éterické oleje z ohrožených druhů jsou 
bohužel často falšované. Je to proto, že 
správa ohrožených druhů (pokud jsou 
chráněny úmluvou CITES), získávání a legální 
vývoz éterických olejů jsou velmi nákladné. 
Je to běžný problém, zejména v případě 
oleje z růžového dřeva. Pravost éterických 
olejů z ohrožených anebo CITES chráněných 
druhů by měla být dále potvrzena pomocí 
analýzy GC-MS. 

Fyzická a peněžní pomoc 
Další možností, jak přispět k ochraně 
přírody je pomoc s přesazováním stromů, 
dobrovolně se podílet na projektech 
zalesňování, sdílet semena nebo podporovat 
iniciativy na ochranu ohrožených rostlin. 

Nikdy nezapomeňte, že dnes se můžete 
rozhodnout a dát tak šanci zítřku. Rostliny 
léčí naše těla a duše a zaslouží si naši 
ochranu. 

Tento leták byl vytištěn na papíru 
vyrobeném z řas, které svým abnormálním 
šířením poškozovaly křehký ekosystém 
benátské laguny. Částečky mořských řas 
jsou na povrchu viditelné a dodávají mu 
jedinečný přírodní vzhled. Tento papír je 
biologicky odbouratelný a má certifikát FSC. 
K jeho výrobě se využívá obnovitelná energie 
z vodní elektrárny. 
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