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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 namoãen˘ch do smÛly. Zdroje svûtla doplÀovaly olejové a mnohem pozdûji petrolejové lampy, a samozﬁejmû také svíãky.

Princip svíãky, zaloÏen˘ na knotu z hoﬁlavého materiálu, obaleného
lojem ãi voskem, které jeho hoﬁení zpomalují, uÏívaly uÏ starovûké civilizace. Svíãky ve stﬁedovûku byly urãené spí‰e pro chrámy a kostely, protoÏe 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 – svícníci, kteﬁí pÛsobili v Praze uÏ od 14. století. âeské zemû byly po dlouhá staletí 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 poloviny 19. století se zaãal uÏívat syntetick˘ parafín, kter˘ byl levn˘, dobﬁe
zpracovateln˘ a kter˘ nahradil drah˘ vãelí vosk. Díky nûmu se svíãky staly 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 nejrÛznûj‰ích situacích.
Staly se oblíben˘m dekorativním doplÀkem, spolu s pûkn˘m svícnem
vytváﬁejí romantickou atmosféru, nebo podtrhují slavnostní ráz prostﬁeného 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“ zapalované 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˘.

MATERIÁLY
Po staletí se k v˘robû svíãek pouÏívaly zvíﬁecí loje a vãelí vosky, pﬁípadnû jejich smûsi, obohacené je‰tû o dal‰í doplÀky (tuky, pryskyﬁice
apod.). AÏ v 19. století byly nahrazeny 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 ukládají 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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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 hnûdou, v JiÏní Americe a v Africe se
objevují i ãerné vosky. Ty nejcennûj‰í svíce, urãené pro kostely,
b˘valy v‰ak vÏdy bílé. Takové barvy
dosahovali svíãkaﬁi pracn˘m nûkolikat˘denním bûlením na slunci.
Pﬁírodní vosk je vÏdy nejprve tﬁeba
vyãistit, vût‰inou se to dûlá pﬁefiltrováním pﬁes ﬁídkou tkaninu. Dnes
to v‰ak uÏ není nezbytné, protoÏe
obchody nabízejí ãist˘ vosk, pﬁipraven˘ ke zpracování. Charakteristick˘m znakem vãelího vosku je jeho
vÛnû, která je nejintenzivnûj‰í pﬁi
zahﬁívání a je zpÛsobena aromatick˘mi oleji z pylÛ. Vosk je lehãí neÏ
voda a ve vodû se nerozpou‰tí. Je

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 stavbu pláství k ukládání nasbíraného
medu.

cích, peciãkách, hrudkách, granulích, a to buì bezbarv˘, anebo uÏ
obarven˘. Pﬁi v˘robû svíãek se do
nûj pﬁidává stearin.
Pokud budeme pﬁipravovat parafín k rozpou‰tûní, musíme odhadnout mnoÏství, které budeme potﬁebovat. Zpoãátku si mÛÏeme zmûﬁit
objem formy na svíãku – na 1 dcl
rozpustíme asi 90 g parafínu. Pokud
nám nûjak˘ zbude, nevadí, necháme jej ztuhnout a znovu pouÏijeme,
stejnû tak jako zbytky vyhoﬁel˘ch
svíãek.
Parafín je vlastnû umûle vyrobená 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.

Parafín, surovina
získávaná pﬁi zpracování
ropy, je nejãastûj‰ím
materiálem pro v˘robu
svíãek. Vypadá podobnû
jako vosk, ale po medu
nevoní. Taje pﬁi teplotách vy‰‰ích neÏ 40 °C.
Obchody jej nabízejí
v rÛzn˘ch kvalitách
a podobách – v kous7

Stearin je speciální pﬁímûs, pﬁidávaná do parafínu pro zv˘‰ení sráÏlivosti. Lité svíãky se pak lépe vyklápûjí z forem. SniÏuje také odkapávání
vosku a zabraÀuje vzniku neÏádoucích bublin. Doporuãen˘ pomûr pro
smûs je zhruba 10–20 % stearinu.
Pokud je ho mnoho, svíãka pﬁipomíná povrchem m˘dlo. Stearin ostatnû
vznikl jako vedlej‰í produkt mydlárenské v˘roby.

Barviva jsou pro souãasnou
v˘robu svíãek nezbytná. Pokud
nepouÏijeme pﬁedem obarvené smûsi, mÛÏeme kouzlit s mnoha barevn˘mi kombinacemi podle vlastní
fantazie. Pﬁi pﬁípravû vosku rozpou‰tíme barviva vût‰inou jako první
spolu se stearinem a teprve po peãlivém rozmíchání sypeme a rozpou‰tíme parafín.

Barviva se prodávají v kusové nebo
prá‰kové formû, pouÏívají se i anilinové barvy, anebo nastrouhané voskové
pastelky. Barvu dodá i zbytek vyhoﬁelé 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˘ produkt, 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 uhoﬁení silnû ãadily a musely se
postupnû zastﬁihovat kratiknotem.
NejtûÏ‰í je odhadnout, jak siln˘
knot je tﬁeba pouÏít. Musí totiÏ
8

poskytnout plamen, kter˘ roztaví
vosk na co nejvût‰í plo‰e svíãky.
TakÏe ãím mohutnûj‰í svíãka, tím silnûj‰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 ohebn˘. Proto se pﬁed pouÏitím impregnuje 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 voskovaném 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 svíãek 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.
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