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SVÍâKY

Svûtlo potfiebovali lidé k Ïivotu vÏdycky. ProtoÏe v‰ak svícení b˘valo dost
nákladné, pfiizpÛsobovali svÛj program dennímu svûtlu. Ve stfiedovûk˘ch
zemûdûlsk˘ch hospodáfistvích i v fiemeslnick˘ch dílnách se pracovalo „od
slunka do slunka“, to znamená od v˘chodu do západu slunce. Svítilo se jen
tam, kde to bylo nezbytné – v dolech, pekárnách ãi sklárnách. Doma si lidé
vût‰inou vystaãili jen se svûtlem otevfieného ohni‰tû a louãí, tedy vûtví namo-
ãen˘ch do smÛly. Zdroje svûtla doplÀovaly olejové a mnohem pozdûji petro-
lejové lampy, a samozfiejmû také svíãky.
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Princip svíãky, zaloÏen˘ na knotu z hofilavého materiálu, obaleného
lojem ãi voskem, které jeho hofiení zpomalují, uÏívaly uÏ starovûké civili-
zace. Svíãky ve stfiedovûku byly urãené spí‰e pro chrámy a kostely, proto-
Ïe byly ve srovnání s louãemi drahé. Teprve v renesanci se dá mluvit
o vût‰ím uÏití svíãek pfii osvûtlení obydlí bohat˘ch ‰lechticÛ a mû‰ÈanÛ.
V domech obyãejn˘ch lidí se uÏívaly svíãky vyrobené ze zvífiecího loje,
které nesvítily tak dobfie, ale byly levnûj‰í neÏ voskové.

Na lojové svíãky se pouÏíval lÛj hovûzí, koÀsk˘ i skopov˘, nejlep‰í
v‰ak pr˘ byl kozí. V mydláfisk˘ch dílnách se pomocí pfiísad snaÏili v˘robci
dosáhnout toho, aby svíãky hofiely déle, ménû koufiily a nezapáchaly.
S voskov˘mi svíãkami takové problémy nebyly, protoÏe byly kvalitnûj‰í
a vÏdycky vonûly po medu. Vyrábûli je specializovaní fiemeslníci – svícní-
ci, ktefií pÛsobili v Praze uÏ od 14. století. âeské zemû byly po dlouhá sta-
letí v˘znamn˘m producentem a také v˘vozcem vãelího vosku. 

Skuteãn˘ zlom ve v˘robû svíãek nastal aÏ v 19. století. Nejprve byl
objeven stearin, kter˘ se pfiidával k vosku a v˘robu usnadnil. Kolem polo-
viny 19. století se zaãal uÏívat syntetick˘ parafín, kter˘ byl levn˘, dobfie
zpracovateln˘ a kter˘ nahradil drah˘ vãelí vosk. Díky nûmu se svíãky sta-
ly bûÏn˘m zboÏím. Do svíãkafiství se dostaly nové odlévací stroje, které
vytlaãily pomalou ruãní práci.

A jak je to se svíãkami v moderní dobû? Stále pfiicházejí vhod v nejrÛz-
nûj‰ích situacích. 

Staly se oblíben˘m dekorativním doplÀkem, spolu s pûkn˘m svícnem
vytváfiejí romantickou atmosféru, nebo podtrhují slavnostní ráz prostfiené-
ho stolu. I dnes, stejnû jako po staletí, patfií k církevním
svátkÛm. AÈ uÏ to jsou silné oltáfiní svíce, bohatû
zdobené velikonoãní „pa‰kály“, tenké „sloupky“
no‰ené je‰tû nedávno lidmi na adventní m‰e
roráty, anebo známé „hromniãky“ zapa-
lované pfii boufikách.

Dnes obliba svíãek stále roste. Takové
mnoÏství typÛ, tvarÛ, velikostí, vÛní nebo
zpÛsobÛ zdobení tento obor dosud nikdy
nezaÏil. Pfiibyly i nové suroviny a spousta
originálních nápadÛ. A tak si mÛÏe svou
svíãku vyrobit dnes skuteãnû kaÏd˘.
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MATERIÁLY

Pfiírodní barva vosku je vût‰inou
medovû Ïlutá, záleÏí v‰ak na tom,
jak˘ med vãely sbírají. Barevná
‰kála mÛÏe b˘t od bílé aÏ po hnû-
dou, v JiÏní Americe a v Africe se
objevují i ãerné vosky. Ty nejcen-
nûj‰í svíce, urãené pro kostely,
b˘valy v‰ak vÏdy bílé. Takové barvy
dosahovali svíãkafii pracn˘m nûko-
likat˘denním bûlením na slunci. 
Pfiírodní vosk je vÏdy nejprve tfieba
vyãistit, vût‰inou se to dûlá pfiefil-
trováním pfies fiídkou tkaninu. Dnes
to v‰ak uÏ není nezbytné, protoÏe
obchody nabízejí ãist˘ vosk, pfiipra-
ven˘ ke zpracování. Charakteristic-
k˘m znakem vãelího vosku je jeho
vÛnû, která je nejintenzivnûj‰í pfii
zahfiívání a je zpÛsobena aromatic-
k˘mi oleji z pylÛ. Vosk je lehãí neÏ
voda a ve vodû se nerozpou‰tí. Je

Po staletí se k v˘robû svíãek pouÏí-
valy zvífiecí loje a vãelí vosky, pfií-
padnû jejich smûsi, obohacené je‰-
tû o dal‰í doplÀky (tuky, pryskyfiice
apod.). AÏ v 19. století byly nahra-
zeny umûl˘m parafínem. Z parafínu
se svíãky vyrábûjí dodnes, slavn˘
návrat na v˘sluní v‰ak slaví i vosk.
Kromû toho se v poslední dobû
objevily i nové materiály, z nichÏ je
nejdÛleÏitûj‰í gel.

Prav˘ vosk je produkt vãel-
-dûlnic, které umí ve svém tûle
vytváfiet malinké voskové ‰upinky.
Z nich staví plásty, do kter˘ch uklá-
dají nasbíran˘ med. Proto také
v minulosti byli ãast˘mi v˘robci
svíãek perníkáfii, ktefií spotfiebovali
k peãení perníkÛ mnoho medu
a vosk jim zb˘val. 
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tvárn˘ pfii teplotû 30 °C, rozpou‰tí
se pfii teplotách nad 60 °C. Pfii práci
se velmi lepí, a proto se z nûho jen
obtíÏnû odlévají svíãky do forem.
âastûji se pouÏívají techniky taÏení,
máãení nebo polévání, ale hlavnû
stáãení plátÛ. Tûmto plátÛm se fiíká
také mezistûny. Vãelafii je vkládají
do úlÛ, aby usnadnili vãelám stav-
bu pláství k ukládání nasbíraného
medu.

Parafín, surovina
získávaná pfii zpracování
ropy, je nejãastûj‰ím
materiálem pro v˘robu
svíãek. Vypadá podobnû
jako vosk, ale po medu
nevoní. Taje pfii teplo-
tách vy‰‰ích neÏ 40 °C.
Obchody jej nabízejí
v rÛzn˘ch kvalitách
a podobách – v kous-

cích, peciãkách, hrudkách, granu-
lích, a to buì bezbarv˘, anebo uÏ
obarven˘. Pfii v˘robû svíãek se do
nûj pfiidává stearin.

Pokud budeme pfiipravovat para-
fín k rozpou‰tûní, musíme odhad-
nout mnoÏství, které budeme potfie-
bovat. Zpoãátku si mÛÏeme zmûfiit
objem formy na svíãku – na 1 dcl
rozpustíme asi 90 g parafínu. Pokud
nám nûjak˘ zbude, nevadí, nechá-
me jej ztuhnout a znovu pouÏijeme,
stejnû tak jako zbytky vyhofiel˘ch
svíãek. 

Parafín je vlastnû umûle vyrobe-
ná napodobenina vãelího vosku,
která se zaãala po svém objevení
ve 30. letech 19. století rychle ‰ífiit.
I dnes je z nûho vyrobena pfieváÏná
vût‰ina svíãek. Proto se mu také
bûÏnû fiíká vosk a parafínov˘m
svíãkám voskové. 

7
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Stearin je speciální pfiímûs, pfii-
dávaná do parafínu pro zv˘‰ení sráÏ-
livosti. Lité svíãky se pak lépe vyklá-
pûjí z forem. SniÏuje také odkapávání
vosku a zabraÀuje vzniku neÏádou-
cích bublin. Doporuãen˘ pomûr pro
smûs je zhruba 10–20 % stearinu.
Pokud je ho mnoho, svíãka pfiipomí-
ná povrchem m˘dlo. Stearin ostatnû
vznikl jako vedlej‰í produkt mydlá-
renské v˘roby. 

Barviva jsou pro souãasnou
v˘robu svíãek nezbytná. Pokud
nepouÏijeme pfiedem obarvené smû-
si, mÛÏeme kouzlit s mnoha barev-
n˘mi kombinacemi podle vlastní
fantazie. Pfii pfiípravû vosku rozpou-
‰tíme barviva vût‰inou jako první
spolu se stearinem a teprve po peãli-
vém rozmíchání sypeme a rozpou‰tí-
me parafín.

Barviva se prodávají v kusové nebo
prá‰kové formû, pouÏívají se i anilino-
vé barvy, anebo nastrouhané voskové
pastelky. Barvu dodá i zbytek vyhofie-
lé barevné svíãky, kterou rozpustíme
spolu s voskem. Po ztuhnutí vosku
barva mûní odstín, a proto je dobré
nechat nejprve ztuhnout malou kapku
na zkou‰ku. 

Surovinu pro v˘robu
gelov˘ch svíãek lze koupit buì
v ãirém stavu nebo v nejrÛznûj‰ích
barevn˘ch odstínech. Rosolovit˘ gel
je obdobnû jako parafín umûl˘ pro-
dukt, vzniká chemickou cestou.
V porovnání s voskem je práce s ním
mnohem snaz‰í a ãist‰í. Lze jej v‰ak
pouze odlévat do obalÛ, protoÏe není
zdaleka tak pevn˘ jako vosk nebo
parafín. Hofií nûkolikrát pomaleji
a lépe drÏí vÛnû. Na trhu je mnoho

kvalit gelu, které se li‰í pevností,
mnoÏstvím bublin apod.

Nezbytnou souãástí kaÏdé svíãky je
knot.

Takov˘, jak˘ ho známe dnes,
tedy pleten˘ z bavlnûn˘ch vláken,
se pouÏívá od 30. let 19. století.
Star‰í knoty z rovné pfiíze po uho-
fiení silnû ãadily a musely se
postupnû zastfiihovat kratiknotem.
NejtûÏ‰í je odhadnout, jak siln˘
knot je tfieba pouÏít. Musí totiÏ

8
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poskytnout plamen, kter˘ roztaví
vosk na co nejvût‰í plo‰e svíãky.
TakÏe ãím mohutnûj‰í svíãka, tím sil-
nûj‰í musí b˘t knot. Svíãka z pravého
vãelího vosku vyÏaduje silnûj‰í knot,
neÏ parafínová, ov‰em s v˘jimkou
svíãek stáãen˘ch z mezistûn, pro nûÏ
postaãí slab‰í druh. VÏdycky se proto
vyplatí mít v zásobû rÛzné typy knotÛ
na v˘bûr.

Bavlnûn˘ knot je mûkk˘ a oheb-
n˘. Proto se pfied pouÏitím impregnu-
je voskem. Takov˘ knot je moÏné
koupit, ale není problém rozpustit
trochu vosku, knot v nûm asi 5 minut
louhovat, pak narovnat a nechat

ztuhnout buì poloÏen˘ na voskova-
ném papíru, anebo zavû‰en˘.
Impregnace voskem je nezbytná ke
zpomalení hofiení knotu. 

Pro v˘robu gelov˘ch svíãek si
opatfiíme speciální knoty, vyztuÏené
zinkov˘m nebo papírov˘m jádrem
a pfiedem napu‰tûné.

K upevnûní knotÛ pfii v˘robû sví-
ãek se ãasto pouÏívají malé kulaté
kotvicí plí‰ky s otvorem uprostfied.
Pokud do tohoto otvoru pfiipevníme
jeden konec knotu a plí‰ek uloÏíme
na dno nádobky, do níÏ vléváme
vosk nebo gel, máme jistotu, Ïe
bude drÏet na svém místû.

9
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Pro v˘robu svíãek vlastnû moc spe-
ciálního náfiadí ani pomÛcek nepo-
tfiebujeme, v podstatû v‰echno
najdeme v domácnosti. Jediné,
ãemu se vyplatí vûnovat pozornost,
je rozpou‰tûní vosku. Jako kaÏdá
práce s horkou tekutinou mÛÏe
skr˘vat urãitá nebezpeãí, kter˘m se
v‰ak pfii tro‰e opatrnosti snadno
vyhneme. 

PouÏívají se buì nádoby s dvoji-
t˘m dnem (mezi jejich stûny se
nalije voda), nebo dvû samostatné
nádoby vloÏené do sebe (ve spodní
je voda). MÛÏeme si také opatfiit
speciální hrnec s elektroohfievem
a termostatem, kter˘ uÏ není tfieba

stavût na vafiiã nebo
sporák. Pro zaãá-

teãníky je vhodn˘ také teplomûr se
‰irok˘m mûfiicím rozsahem. Teprve
zku‰enûj‰í v˘robci svíãek sami
poznají, kdy je vosková hmota
dostateãnû horká, aby se s ní dobfie
pracovalo. 

Pfii rozpou‰tûní vosku neodchází-
me od práce a peãlivû hlídáme, aby
teplota pfiíli‰ nestoupla a vosk neza-
ãal hofiet. Pokud se tak stane, staãí
hrnec pfiikr˘t a zamezit pfiístupu
vzduchu. Lít na hofiící vosk vodu
nepomÛÏe. 

Z dal‰ích pomÛcek je tfieba si pfii-
pravit dostateãnû velkou podloÏku
pro práci. Vhodn˘m materiálem je
PVC, ale mÛÏe b˘t i dfievûná nebo

NÁSTROJE A POMÒCKY

10
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kovová. âasto budeme pouÏívat vos-
kovan˘ papír. Hodí se dlouhé ãalou-
nické jehly, kter˘mi budeme protaho-
vat knoty. Jistû vyuÏijeme ostr˘ nÛÏ,
skalpel nebo zasouvací fiezák. Hodit se
bude i nabûraãka a lÏíce. K nalévání
roztaveného vosku do forem budeme
potfiebovat men‰í nádobky s hubiã-
kou. Dají se koupit, ale právû tak dob-
fie poslouÏí i upravené plechovky rÛz-
n˘ch velikostí – velmi vhodné jsou
napfiíklad obaly z mûkkého hliníkové-
ho plechu. Pro snaz‰í manipulaci
s nimi si mÛÏeme pofiídit speciální
kle‰tû na uchycení plechovek.

A nakonec si pfiipravíme trochu
plastelíny nebo tmelu na utûsnûní
neÏádoucích otvorÛ a svazek ‰pejlí
pro uchycení knotÛ. 

Pokud budeme svíãky zdobit ryt˘-
mi ornamenty, opatfiíme si sadu jem-
n˘ch rydel s rÛzn˘mi profily. Dobfie
ale poslouÏí i kus profilovaného de‰t-
níkového drátu. 

Zvlá‰tní kapitolou jsou formy na
odlévání svíãek. Jako forma mÛÏe
poslouÏit mnoho dut˘ch pfiedmûtÛ,
které najdeme doma a trochu pfiizpÛ-
sobíme. Nebo si formu vyrobíme
sami z papíru, ze sádry, lukoprenu

11
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(dvousloÏkov˘ silikonov˘ kauãuk),
keramické hlíny nebo dokonce z pís-
ku. MÛÏeme si v‰ak opatfiit i profesio-
nální formy z lukoprenu, skla ãi umû-
l˘ch hmot, které jsou velmi trvanlivé,
nûkdy nastavitelné pro rÛzné tvary
a velikosti.

Formami z první skupiny, do nichÏ
odléváme svíãky ve tvaru válce, hra-
nolu, krychle apod., mohou b˘t
napfiíklad: krabicov˘ obal od dÏusu ãi
mléka (tetrapack), kelímek od jogur-
tu, kousek trubky, krabiãka nebo ple-
chovka zajímavého tvaru, ale i for-
miãky na cukroví apod. 

Vlastní formy
si vyrábíme
tehdy, pokud
chceme
dosáhnout
neobvyklého
tvaru, anebo
vytvofiit kopii
nûjakého
pfiedmûtu.
MÛÏe to b˘t
tfieba jablko
nebo jak˘koliv
zajímav˘
pfiedmût,
mÛÏe to v‰ak
b˘t i hotová

svíãka, která se nám zalíbila
a chceme si ji rozmnoÏit. Anebo si
mÛÏeme tvar budoucí svíãky
vymodelovat nebo tfieba vyfiezat ze
dfieva a podle tohoto vzoru pak
vyrobit formu. 

12

01-48_svicky-tisk  19.4.2005 13:27  Stránka 12



Stáãené svíãky

Stáãené svíãky jsou nejen velmi
hezké a dekorativní, ale techni-
ka stáãení je navíc ze v‰ech
nejjednodu‰‰í. Tímto zpÛso-
bem se zpracovává hlavnû
vãelí vosk, upraven˘ do mezi-
stûn. Svíãky mohou b˘t v pfií-
rodní medové barvû, anebo
obarvené do mnoha pastelo-
v˘ch odstínÛ. A i kdyÏ se to na
první pohled nezdá, umoÏÀuje
jednoduchá technika stáãení
velmi mnoho rÛzn˘ch tvarov˘ch
variant i barevn˘ch kombinací. UÏ
samotná struktura plá-
tÛ pÛsobí zajímavû
a zÛstává taková
i po zapálení
svíãky, protoÏe
roztaven˘ vosk
zatéká dovnitfi.

pomÛcky
• pláty vãelího vosku
• nÛÏ, nÛÏky
• pravítko
• impregnované knoty

VOSKOVÉ 
A PARAFÍNOVÉ SVÍâKY

13
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postup
Plát vosku se musí nejprve nahfiát,
aby zmûkl. Staãí jej poloÏit na
rovnou desku nad zdroj tepla, pfií-
padnû na pfiedem nahfiátou dlaÏdici,
nûkdo pouÏívá proud horkého vzdu-
chu z fénu na vlasy. Zmûkl˘ plát
sefiízneme do potfiebného tvaru. Na
nûm totiÏ záleÏí tvar i velikost svíãky.
MÛÏe to b˘t obdélník, lichobûÏník
nebo trojúhelník.

Pfiipravíme si knot, pfiitlaãíme ho
na okraj plátu a pak uÏ opatrnû stá-
ãíme. Nakonec trochu nahfiejeme
vnûj‰í okraj a pfiitiskneme ho k tûlu
svíãky, pfiípadnû noÏem zarovnáme
její spodek. Knot zastfiihneme asi
2 cm nad okraj. 

Stáãené svíãky mohou b˘t
rovné nebo kónické, ale lze
vytvofiit i sloÏitûj‰í tvary. Krychli
sloÏíme z nafiezan˘ch plátkÛ
a zpevníme obalením obvodu.
Srdíãka tvarujeme v ruce pfii
stáãení. Není ani problém
vytvofiit dvoubarevné svíãky.
Staãí poloÏit na sebe dva rÛz-
nobarevné trojúhelníky vos-
kov˘ch plátÛ a stáãet je tak,
aby byly obû barvy vidût.

14
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Technika v˘roby taÏen˘ch svíãek
patfií k základÛm svíãkafiství. Je vel-
mi jednoduchá, vyÏaduje jen trochu
trpûlivosti. Její podstatou je opako-
vané namáãení knotu do roztavené-
ho vosku. Stafií v˘robci pouÏívali pri-
mitivní mechanická zafiízení, která
jim umoÏÀovala v˘robu vût‰ího
mnoÏství svíãek. Byla to vût‰inou
konstrukce s kolem, na nûmÏ byly
zavû‰eny knoty. Ty se stále dokola
spou‰tûly do kotle s roztaven˘m vos-
kem, máãely se v nûm a tak pomalu
pfiib˘valy na objemu. Nûkdy se kno-
ty nespou‰tûly, ale polévaly nabûraã-
kou. Jin˘m podobn˘m zpÛsobem
bylo protahování velmi dlouhého
knotu vanou s roztaven˘m voskem.
Knot se navíjel na cívku a kdyÏ byl
na konci, namáãení se zase opako-
valo na druhou stranu. Mechanické
zafiízení posunovalo knot velmi
pomalu, aby nabran˘ vosk staãil
ztuhnout. Takov˘m zpÛsobem se
vyrábûl tzv. voskov˘ drát, kter˘ se
prodával svinut˘ do klubka, anebo
se spirálovitû stoãil do homole
a pomalu odhofiíval. 

TaÏené svíãky

pomÛcky
• vosk nebo parafín
• nádoba na rozpou‰tûní
• knoty
• nÛÏ

15
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postup
V nádobû rozpustíme vosk na tep-
lotu asi 70 °C. Neustále ho zahfiívá-
me, aby nezaãal tuhnout. Pokud je
moc hork˘, zaãne se pfiedchozí
vrstva na svíãkách rozpou‰tût,
pokud naopak pfiíli‰ chladn˘, zane-
chává hrudky a skvrny. Je lep‰í
zvolit vy‰‰í úzkou nádobu, aby-
chom mohli vytváfiet i del‰í svíãky
a nemuseli rozpou‰tût pfiíli‰ mnoho
vosku. 

Dlouh˘ knot (na jeho délce závi-
sí v˘‰ka svíãek) ohneme v polovinû
a ponofiíme do vosku na nûkolik
vtefiin. Nahofie necháme vyãnívat

16
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asi 5 cm. Vytáhneme a necháme
vosk chladnout asi 3 minuty. Aby-
chom knot nemuseli drÏet celou
dobu v ruce, pfiipravíme si pfiedem
nûjak˘ stojánek na zavû‰ení. 

Tento postup – namáãení, chladnu-
tí, namáãení – opakujeme tak dlouho,
dokud nemají svíãky potfiebn˘ objem.
Vût‰inou se jedná o 20–30 ponofiení,
po kaÏdém jsou svíãky o nûco silnûj‰í.
Po celou dobu dáváme pozor, aby se
vzájemnû nedot˘kaly. Na poslední
namoãení mÛÏeme zv˘‰it teplotu vos-
ku o nûkolik stupÀÛ, povrch svíãek
pak bude hlad‰í. Zavûsíme je a nechá-
me asi hodinu chladnout. Pak uÏ staãí
jen sefiíznout noÏem spodní stranu.

Také horní ãást svíãky u knotu
mÛÏeme sefiíznout (obr. 1). Chceme-li

vytvofiit barevné svíãky, mÛÏeme
to udûlat dvûma zpÛsoby. Buì do
rozpu‰tûného vosku vmícháme hned
na poãátku barviva, anebo ponofií-
me svíãky do barevného vosku aÏ
nakonec, kdy se nabaluje poslední
vrstva. Takov˘m svíãkám se fiíká
potahované.

17

1

01-48_svicky-tisk  19.4.2005 13:27  Stránka 17



Kroucené svíãky

Pûkné kroucené svíãky zhotovíme
velmi jednodu‰e. Potfiebujeme k tomu
právû vyrobené taÏené svíãky, které
je‰tû zcela nevychladly a jsou dosud
tvárné, anebo nahfiejeme star‰í svíãky
(staãí cca 10 minut).

pomÛcky
• taÏené svíãky
• váleãek na tûsto

18

postup
Mûkkou taÏenou svíãku váleãkem
rozválíme na plocho, kromû spodní-
ho konce, kter˘ by mûl zÛstat
v pÛvodním tvaru. Uchopíme ji na
obou koncích, jednou rukou tûsnû
pod knotem a druhou vespodu.
Pomalu toãíme a vytváfiíme závity.
NezáleÏí pfiíli‰ na tom, zda jsou jed-
notlivé závity pravidelné, za nûjak˘
ãas to uÏ pÛjde skoro samo. Spodek
svíãky mÛÏeme je‰tû ruãnû dotvaro-

vat, pfiípadnû sefiíznout, aby-
chom ho mohli dobfie upevnit

do svícnu. Zkrouce-
ná svíãka musí je‰tû
asi hodinu tuhnout.
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Odléváním do forem lze
vytvofiit svíãky velmi roz-
manit˘ch tvarÛ. I jednodu-
ch˘ válec má nepfieberné
mnoÏství velikostí, právû
tak jako koule, krychle,
jehlan, hranol a dal‰í geo-
metrické tvary. Do forem
v‰ak lze odlévat i nepravi-
delné tvary vãetnû napo-
dobenin ovoce, kvûtin,
figurek, zvífiátek apod. 
Tajemství je ve formách.
MÛÏeme pouÏít papír a formu si
vyrobit, anebo vyuÏít ustfiiÏené krabi-
ce od nápojÛ, kelímky od jogurtÛ,

PET-lahve, rÛzné plechovky ãi for-
miãky na cukroví. Formu si v‰ak
mÛÏeme zhotovit z alobalu, ze sádry,
anebo z trvanlivého lukoprenu. 
Prav˘ vãelí vosk se do forem odlévá
velmi obtíÏnû. Je to proto, Ïe se pfii-
chytává ke stûnám a svíãka jde pak
jen tûÏko vyklopit. Vhodné jsou pro
odlitky ze vãelího vosku snad jen
gumové formy, a to dvoudílné, aby-
chom je mohli snadno otevfiít. Tako-
vou formu si sami nevyrobíme, ale
mÛÏeme si ji koupit.

Mnohem lépe se pracuje s parafí-
nem s pfiídavkem stearinu. Pfiesto se
doporuãuje kovové a dfievûné formy
zevnitfi vymastit olejem, sádrové for-
my pak voskovou pastou. Gumové
a lukoprenové formy mají povrch
natolik hladk˘, Ïe nevzniká Ïádn˘
problém. TotéÏ platí pro kelímky
z umûl˘ch hmot, právû tak jako

Svíãky odlévané do forem
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