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Kam až sahá historie niche parfémů 
a které momenty z minulosti jsou zajíma-
vé právě pro vaši produkci? TR: Historie 
parfémů v podstatě sahá až tisíce let nazpět. 
Jsou důkazy o používání esenciálních olejů 
ve starověkém Egyptě, Římě i Persii. Von-
né látky měly vždy duchovní a ceremoni-
ální význam. Ten si jistě zachovaly dodnes. 
Vzhledem k absolutní kvalitě ingrediencí, 
která se tehdy nedala obejít a také s ohle-
dem na omezenou produkci, můžeme toto 
považovat za předobraz, možná dokonce 
počátek, niche parfumerie. Ta se nicméně 
oficiálně od té „klasické“ vyčlenila zejména 
na přelomu 70. a 80. let minulého století. 
Mladé a nezávislé parfumérské domy zača-
ly vytvářet olfaktorická díla, která neměla 
za cíl potěšit davy, ale vyjádřit myšlenku. 
Toho bylo dosahováno používáním těch 
nejvzácnějších a nejdražších ingrediencí. 
V podstatě šly proti proudu vůní známých 
módních domů. Zmíněné charakteristi-
ky dodnes platí i pro nás. Kvalita, námět 
i malý počet prodávaných kusů.

V 70. letech minulého století byly takové 
vůně populární jako produkt prodávaný 
pod jménem módních domů. Byly urče-
ny pro široké publikum, proto se par-
fumerie soustřeďovaly spíše na prověřené 
vůně. Jak je tomu dnes? TR: Spíše než na 
ty prověřené, se soustředily na ty nejprodá-
vanější. A to trvá dodnes. 90 % trhu s par-
fémy patří právě těmto vůním vytvořeným 
převážně synteticky, masově a distribuova-
ným k co největšímu počtu lidí. Na přelo-
mu milénia se k tomuto segmentu přidaly 
ještě parfémy celebrit. Kdo by nechtěl 
vonět jako Britney? Bohužel většina těch-
to vůní je unifikovaná syntetická směs bez 
charakteru. Zájem a informovanost zákaz-
níků se dnes naštěstí mění, stejně jako v ji-
ných odvětvích, a proto je niche segment 
na vzestupu. Parfumerie (prodejní místa) 
samotné lze rozdělit do dvou kategorií. 
Tou první jsou řetězce, které nabízí právě 
ty levnější parfémy celosvětově známých 
značek. Tou druhou jsou specializované 
niche parfumerie, které si své portfolio 
poctivě kurátorují a vybírají hlavně kvalitu 
a originalitu. Ještě bych neměl zapomenout 
zmínit, že jednotlivé značky se s časem vy-
víjí, a to co bylo před pár lety niche už dnes 
být nemusí.
Jak jste přišli k nápadu, že vytvoříte vlast-
ní parfumérský dům? TR: Už možná tro-
chu ohraná historka, ale Jakub měl parfémy 
vždy jako svou vášeň. Už od mala, kdy si 
mohl vonět k parfémům své babičky. Tahle 
vášeň se ho ne a ne pustit, tak se v Londýně, 
kde několik let žil, pustil do parfumérské-
ho kurzu. Od té doby si zkoušel jen tak 
pro radost vytvářet vůně pro sebe. Ty jsme 
občas nosili ven. Proč by ne. Lidé se začali 
ptát, čím to voníme a kde to můžou koupit. 
V ten moment bylo jasné, co musíme udělat. 
Viděl jsem příležitost dělat něco, co dává 
smysl a bude dělat život všem krásnější.

Jedna věc je touha a zájem, další věc je 
realizace. Co předchází tomu, aby tako-
vý projekt mohl vzniknout? TR: Hodně 
práce. Na začátku jsme skutečně nevěděli 
nic o tom, jak se parfémy vyrábí, aby bylo 
možné je prodávat. Věnovali jsme hodiny, 
dny, týdny rešerším a zjišťováním postupů 
a hledáním dodavatelů. Nešlo jen o to, jak 

Nabízí autenticitu, sexappeal, kus naší historie a esence 
duše zosobněnou do vůně. Parfumérský dům 
Tomáše Rice a Jakuba Floriana Hiermanna. 

PIGMENTARIUM:  
TAJUPLNÝ SVĚT NICHE PARFUMERIE

vyrobit samotnou vonnou esenci, ale zjistit 
vše o legislativních procesech, hygienic-
kých standardech, flakonech, potiscích, 
balení atd. Vedle toho jsme začali zkoumat 
stav trhu a odhadovat, jestli to má vůbec 
smysl. Kdybychom se tím řídili, nikdy 
by Pigmentarium nevzniklo. Museli jsme 
jít intuicí. Počítali jsme, kolik bude stát 
vyrobit jeden jediný parfém. Nelze vyro-
bit jeden kus. Musíte začít minimálně ve 
stovkách, aby to dávalo alespoň malý smysl. 
Byl to risk. Do prvního parfému jsem in-
vestoval vše, co jsem tehdy měl. Když bylo 
Ad Libitum téměř po roce a půl intenzivní 
práce téměř hotovo, tak jsme začali jednat 
s Ingredients, kteří nás jako první nabíze-
li ve svém portfoliu. K tomu jsme začali 
stavět vlastní e-shop.
Jedním ze specifikací niche parfumerie je 
unisexový charakter. Řídíte se i vy tímto 
pravidlem? JH: Kvalitní parfémy se vždy 
přizpůsobují svému nositeli a souzní s jeho 
pokožkou, jeden parfém pak může vonět 
na každém trochu jinak, a to díky přiroze-
nému pižmu kůže. Z našich parfémů má 
takový unikátní a osobitý vývoj zejména 
Murmur. Já vždy říkám, že parfém si vybírá 
svého nositele, ne naopak. 

Důležitým aspektem niche parfumerie je 
také množství produkce. Co to z hlediska 
dostupnosti a limitace počtu jednotlivých 
parfémů znamená? JH: Nejcharakteristič-
tějším rysem je exkluzivní distribuce. Niche 
parfémy naleznete jen v luxusních parfume-
riích a concept storech, které souzní s iden-
titou parfémové značky. Množství bývají 
velmi omezená od stovek po tisíce kusů. Ty 
komerčnější parfémy z řetězců jsou prodá-
vaný po statisících až milionech.

Niche parfémy jsou v porovnání s těmi 
klasickými výrazně dražší. Proč? TR: 
Dražší jsou zejména kvůli nákladům na vý-
robu. Používáme vysoce kvalitní a vzácné 
ingredience, které patří mezi ty nejdražší 
na světě. Díky kvalitě zpracování a použi-
tým látkám takové parfémy mnohem déle 
vydrží od několika hodin až po dny. V čase 
se mění a vyvíjí, dokonce se přizpůsobují 
svému nositeli a jeho pižmu. Ne zřídka stej-
ný parfém voní na dvou lidech trochu jinak.

 T
E

X
T

JA
N

A
 G

O
M

B
O

Š
O

VÁ
 

FO
TO

 H
A

N
A

 K
N

ÍŽ
O

VÁ



40 TOP FASHION MAGAZÍN TOP FASHION MAGAZÍN 41

FASHION /TOPIC

Jak reaguje na vaši produkci domácí trh? 
TR: Jsme nadšení z obrovsky pozitivní 
zpětné odezvy. I když na začátku to byla 
spíše podpora mladé začínající značky, 
dnes už cítíme, že je PIGMENTARIUM 
etablované. Dovolím si říct, že jsme ve vět-
šině hlavních českých a slovenských obcho-
dech, které se soustředí na niche tvorbu. 
Slovensko vnímáme jako domácí trh. Naše 
země jsou stále velmi propojené. Kromě 
toho se naše parfémy pomalu dostávají do 
zahraničí. Jsme ve Švédsku v concept-storu 
Fab-Lab. V Polsku se PIGMENTARIUM 
prodává ve čtyřech obchodech pod hla-
vičkou niche parfumerií Mood Scent Bar 
a působili jsme v pop-up storu v centru 
Milána. Objednávky na e-shopu nám chodí 
v podstatě z celé EU. Byli jsme velmi mile 
překvapeni, když se Murmur objevil na In-
stagramu Anny Netrebko v malém výběru 
oblíbených vůní.

U vás vytváří vůně Jakub Florián 
Hiermann, který tvoří různorodé 
kombinace. Na jakém základu tvoří-
te? JH: Vůně tvořím na základě ur-
čité idey, kterou může ztělesňovat 
film, hudba, obraz, ale i třeba vášnivý 
milostný vztah. Inspirace je nespo-
čet a je všude kolem. Téměř vše má 
nějakou vůni a hrát si s představou co 
jak mohlo vonět, je doslova fascinují-
cí. Třeba jen myšlenka, jak asi voněla 
Mona Lisa, nám otevírá nesčetné 
možnosti. 

O čem je? JH: U Paradisa jsem se inspiro-
val francouzským filmem Bazén od režisé-
ra Jacquese Deraye. Snažil jsem se zachytit 
onen spirit 60. let na jihu Francie. Léto, 
slunce, zvuk cikád, sladké nic nedělání 
a vášnivý milostný vztah Alaina Delona 
a Romy Schneider, který nikoho nenechá 
chladným. TR: Ke kolekci parfémů jsme 
na začátku října 2020 přidali i kolekci in-
teriérových vůní v podobě vonných tyči-
nek. Ty jsou inspirované čtyřmi místy, která 
jsou charakteristická vůní. Máta v Maroku, 
růže v Kášánu, orientální santalové dřevo 
v Džajpuru a květina královna noci z mys-
tického Jericha. Tyčinky a vykuřovadla 
obecně zažívají veliký návrat a najdete je 
snad v každém cool domě.

Každá značka disponuje svým vlastním 
komunikačním jazykem a hodnotami, 
které zastává. To se však zvykne během 
vývoje společnosti měnit. Jaký je momen-
tální status společnosti? TR: Hodnoty jsou 
pro naši značku velmi důležité, i když to 
může znít přehnaně a úmyslně okázale. Ale 
hodnoty jsou jako recept. Podle něj vždy 
připravíte to zamýšlené skvělé jídlo. Když se 
ho nebudete držet, vznikne vám prostě něco 
jiného. Snažíme se nabídnout jedinečnost. 
Vystoupení z řady. Vůně proto netvoříme na 
základě pečlivého průzkumu „co si trh žádá“ 
a „co se nejlépe prodá“. Rovněž jako tak ne-
pracuje ani skvělý malíř nebo sochař. Vytvoří-
me vůni, která má jasnou inspiraci a která je 
unikátní výpovědí. A tak, jako u toho obrazu, 
někdo se pro ni nadchne a někdo se s ní ne-
ztotožní. Ti, které parfém osloví, již předem 
získávají jistotu, že nebudou vonět jako mno-
ho dalších lidí. Většinový vkus nesoudíme, 
naše cesta je ale jiná. Tak jsme se rozhodli 
a za tím si musíme stát. Další hodnotou, opět 
zcela příznačnou pro niche parumérství, je se-
lekce oprávněnou cenou. Úmyslně neděláme 
žádné kompromisy ve výrobě a volíme drahé 
provedení. Nejlepší ingredience. Precizní 
řemeslné zhotovení obalu. Tím s vysokou 
kvalitou dodáte zákazníkovi i odpovídají-
cí vysokou cenu. Ta mu poskytne ochranu, 
že „jeho“ vůní opravdu nebude vonět každý. 
A pak už se jen musíme pozorně dívat. Na 
to nejzajímavější v minulosti i v současnosti 
a novou interpretací či nápadem vytvářet bu-
doucí trend. Chceme lidem umožnit pocit, že 
oni sami jsou značkou. Nemusí si ji kupovat 
v podobě široce obdivovaného loga. Podpo-
rujeme krásu individuality.

Silným komunikačním prostředkem jsou 
i unikátní fotografie od Hany Knížové a stu-
dentů fotografie, které vyjadřují každý jeden 
parfém. O čem jsou jednotlivé kampaně? 
TR: Zatím byly vytvořeny čtyři nosné kolek-
ce „obrazů“, které provází každý parfém. Není 
to v pravém slova smyslu reklamní kampaň. 
Snímky měly především přednést atmosféru 
či příběh, který parfém vypráví. První sé-
rie k parfému AD LIBITUM byla vytvořena 
uprostřed nejteplejších dnů léta 2018. Prostře-
dím je interiér funkcionalistické Winternitzo-
vy vily. Ta je jednou ze dvou pražských staveb 
Adolfa Loose. Právě dílo a názory tohoto 
architekta byly inspirací k neobvyklé unisexo-
vé citrusové vůni. Inspirace byla přenesena 
i na krabičku – bílá se žlutými detaily evokuje 
právě funkcionalistickou vilu. Autorka snímků 
dostala za tuto sérii následně jedno z nejpre-
stižnějších českých ocenění v oblasti užitého 
umění – Czech Grand Design. Následoval 

„černobílý“ Erotikon. Vůně samotná je luxus-
ní a hřejivá. Složením nejnákladnější MUR-
MUR byl do třetice focen Hanou Knížovou 
v dalších unikátních interiéch Adolfa Loose. 
Tentokrát ve dvou dochovaných bytech v Plz-
ni. Poslední variace, ostré letní Paradiso, je na-
opak postavena na snímcích alternativnějšího 
fotografa Michala Králíčka. Druhou obrazo-
vou linii komunikace vytváří svými life-stylo-
vými fotografiemi Daniela Pilná. Její práce je 
jakýmsi časosběrným pohledem. Osobní vý-
povědí o dění uvnitř značky. 

Na co při realizaci parfému kladete 
důraz? JH: Především na kvalitu a pr-
votřídní ingredience, řemeslné zpracování, 
a hlavně na to, abychom ze všeho měli ra-
dost nejen my, ale i zákazník, ke kterému 
se parfém dostane. Každou ingredienci vy-
bíráme i několik měsíců. Druhů a možností 
je nepřeberné množství blížící se limitně 
nekonečnu. Správný výběr je tedy naprosto 
zásadní.

Držíte se při výrobě tradičních postupů 
parfumérského řemesla nebo zkouší-
te inovativní moderní postupy? JH: Já 
osobně miluji tradice, a to se odráží i do 
mé tvorby, takže vše pěkně vážím, počítám 
a zapisuji. A když je má receptura hotová, 
teprve potom řešíme s laboratoří, aby bylo 
vše dle předepsané legislativy.

Jedna věc je, pokud designér vymýšlí 
módu nebo šperk, který si může načrt-
nout, najít hmatatelné inspirace všude ko-
lem. Vůně se však nedá nakreslit ani vidět. 
Jak tedy vypadá alchymie tvorby dokonalé 
vůně v praxi? JH: Je to těžké popsat, ale 
přirovnal bych to asi k hudebnímu skla-
dateli, který skládá hudbu. Nejdřív ji slyší 
v hlavě a pak ji zapisuje do not. Já to mám 
podobné, jen těch not mám o mnoho víc. 

Jak vznikal a co vyjadřuje váš první par-
fém? JH: U Ad Libitum jsem se inspiroval 
první republikou, velkou inspirací pro mě 
byla a stále je architektura. Bylo to období 
funkcionalismu a Praha, která byla novým 
hlavním městem si tehdy tento stavební styl 
osvojila. Vznikla tehdy nová budova gale-
rie Mánes, vedle které zůstala historická 
věž. To, jak se tyhle dvě stavby doplňují, je 
fascinující. Mám rád architekta Adolfa Loo-
se, který v té době v Praze stavěl své mis-
trovské dílo, Müllerovu vilu. To všechno 
mě ovlivnilo. Představoval jsem si, jak sedí 
na terase Mánesu a dívá se na západ slun-
ce nad Prahou, snažil jsem se zachytit, jak 
právě voněla tato doba. Vyhledal jsem si 
jaké ingredience se v té době v parfémech 
nejvíce používaly, byly to především citrusy, 
pižmo, jasmín, cedr či mech. Ad Libitum je 
tak elegantním závanem tehdejší doby.

Máte při výběru ingrediencí a myšlenek, 
které by měl další parfém vyjadřovat, s Ja-
kubem nějaký plán a předem dohodnuté 
představy, nebo jde vždy o spontánní ná-
pady? TR: Žádný konkrétní plán, jak mají 
jednotlivé parfémy vonět, nemáme. Držíme 
se základních hodnot a vizí Pigmentaria, 
a tak je každý náš parfém i krok obsahuje. 
Každé vonné dílo je tak originálem zapada-
jícím do společné mozaiky našeho příběhu.
Od května máte doposud čtvrtou vůni. 
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