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Exkurze 

DATUM: 20.3.2014 

PŘEDMĚT: Exkurze ve firmě Aromis 

MÍSTO KONÁNÍ: Firma Aromis 

Žáci naší školy absolvovali exkurzi ve firmě  Aromis v Jíčíně. Firma se zabývá výrobou vonných 

svíček, doplňkovým výrobním sortimentem jsou oleje do aromalamp, vonné vosky, vonné 

éterické oleje a vůně do vysavačů. 

Vonné svíčky  vyrábějí ručně, každý kus je tedy originál. V nabídce mají široký výběr vůní / 

vanilka, koření, levandule, brčál, jahoda, višeň,…/ ,též i barevná škála vyráběných svíček hýří 

pestrostí.  Celá exkurze proběhla tedy ve velmi „voňavém“ duchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci se seznámili s výrobou vonných svíček -  od tavení parafínu, přípravy vosku, barvení, 

přimíchávání vůní, přípravy forem,  nalévání do forem, až po balení hotových výrobků. 
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Jednotlivé dílčí kroky celého výrobního procesu jim byly názorně předvedeny – žáci měli mnoho 

otázek, na které jim průvodkyně exkurze zodpověděla. Nakonec všechny potěšil malý dárek – 

velikonoční vonná svíčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakončením exkurze svíčkárny byla návštěva firemního obchodu, ve kterém si každý mohl 

nakoupit – mnozí využili a přivezli tak i malý dáreček své rodině. Exkurze ve svíčkárně všechny 

velmi zaujala. 

Firma Aromis provozuje kromě svíčkárny též velkoobchod látek a malou šicí dílnu v Horce u 

Staré Paky. Pozvání navštívit dílnu a velkoobchodní prodejnu jsme samozřejmě přijali, při 

zpáteční cestě jsme se tam zastavili. 

Z důvodů zachování výrobního tajemství jsme přímo v provozech nesměli fotografovat. 

 

ING. ERIKA JARKOVSKÁ, mistr odborné praxe 

 


