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HISTORICKÝ VÝVOJ SVETELNÝCH ZDROJOV 
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EVOLUTION OF LIGHT SOURCES 

 
 

ABSTRAKT 

Svetelné zdroje súčasnosti sú výsledkom dlhodobého vývoja siahajúceho do hlbokej minulosti. 

V prípade zdrojov svetla ako takých až do počiatkov ľudskej civilizácie. V príspevku uvádzam 

chronologický sled najdôležitejších míľnikov vývoja svetelných zdrojov. 
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ABSTRACT 

Light sources are now the result of long-term development extending into the deep past. In the case 

of light sources as such until the beginning of human civilization. The paper presents a chronological 

sequence of the major milestones of development of light sources. 
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ÚVOD 
 
Vývoj a zdokonaľovanie svetelných zdrojov úzko súvisel a súvisí s rozvojom ľudského poznania 
v rôznych oblastiach vedy a techniky. Je to neustály proces siahajúci približne až do roku 70 000 pred 
našim letopočtom, a ktorý prebieha aj dnes. Postupne sa do návrhu svetelných zdrojov  zapracovávali 
požiadavky aktuálnej doby. V súčasnosti sú tieto požiadavky charakterizované predovšetkým snahou 
vyvíjať ekologicky vhodné, lacné a úsporné svetelné zdroje s dlhodobou životnosťou a dostatočným 
svetelným tokom. Dnes je vývoj kvalitného umelého osvetlenia jednou z dôležitých 
celospoločenských úloh, pretože miera používania takýchto zdrojov osvetlenia je odrazom 
ekonomickej a hospodárskej úrovne krajiny. 
 
CESTA K ELEKTRICKÝM SVETELNÝM ZDROJOM 

 
Vznik prvých lámp vôbec sa datuje do obdobia približne 70000 rokov p.n.l. Jednalo sa o prírodné 
materiály nasiaknuté živicou alebo zvieracím tukom. V 7. storočí nášho letopočtu začali starovekí 
Gréci s výrobou tzv. terakotových lámp, ktoré slúžili ako náhrada faklí.  Aj pôvod slova lampa je 
v pomenovaní lampas, čo v gréčtine znamená fakľa [4]. 
Objav centrovaného horáka v 18. storočí zaznamenal doteraz najväčšiu zmenu v dizajne svietidla. Ako 
prvé palivo sa až do konca 18. storočia používal včelí vosk, rybí tuk a olivový olej. V roku 1784 bolo 
prvýkrát použité ako palivo do svietidiel uhlie a až od roku 1859 sa začal ako palivo používať derivát 
petroleja – kerozín (obr.1). Pre celé 18. storočie sú preto príznačné olejové (petrolejové) lampy. 
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Obr.1. Petrolejová lampa z konca 18. storočia 

 
Na konci 18. a začiatku 19. storočia dochádza k vývoju a zdokonaľovaniu plynových lámp. V roku 
1792 William Murdoch ako prvý komerčne využíva plynovú lampu a v roku 1799 získava Friedrich 
Winzer prvý patent na tzv. „termolampu“, teda lampu využívajúcu plyn [4]. 
Pre názornosť uvádzam chronologickú os vývoja neelektrických svetelných zdrojov (obr.2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obr.2. Chronológia vývoja neelektrických svetelných zdrojov 

 
ELEKTRICKÉ SVETELNÉ ZDROJE 

 
Napriek všeobecnému názoru, Thomas Alva Edison nevynašiel žiarovku, ale len upravil a rozvinul  už 
viac ako 50 rokov známe nepodarené realizácie svojich predchodcov.  Známe sú pokusy  Goebela, 
Jabločkova a ďalších konštruktérov, ktorí predstavili podobný svetelný zdroj už dávno  pred 
Edisonom. Woodward s Evansom patentovali žiarovku už v roku 1875. Bohužiaľ títo dvaja 
podnikatelia nenašli dostatok kapitálu na financovanie komercializácie svojho vynálezu. Americký 
podnikateľ Edison, ktorý pracoval na rovnakej myšlienke, kúpil práva k tomuto patentu. Použitím 
nižšieho prúdu, vákua vnútri banky a malého kúska zuhoľnateného vlákna Edison vyrobil žiarovku v 
roku 1879. Tento rok považujeme za najvýznamnejší míľnik vo vývoji svetelných zdrojov. Hoci sa za 
viac ako 100 rokov zmenila konštrukcia i materiály žiarovky, jej princíp zostáva zachovaný. Zmenil sa 
však aj systém práce výskumných a vývojových pracovníkov. Ťažisko vývoja svetelných zdrojov sa 
presúva do veľkých pracovných kolektívov vo veľkých laboratóriách.  
Výskum a vývoj je plánovaný a cielený, používajú sa drahé výskumné zariadenia. [3] 

 
Z dôvodu obmedzeného priestoru uvediem niektoré dôležité míľniky vo vývoji elektrických 
svetelných zdrojov v skratke 

 
1820-1860 
Začiatok 19. storočia bol priekopníckym obdobím pre mnohé technické, vedecké a spoločenské 
odbory, stal sa ale takisto dobou túžby po elektrickom svetle. Po Voltovom objave galvanických 
článkov boli prúdom batérii žeravené najrôznejšie vlákna, či už kovové (platinové, wolfrámové) alebo 
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prírodné (drevené, grafitové, rastlinné). 
 
1860-1909 
Grafit vybojoval prvenstvo, svietil vo vzduchoprázdnych, ale i plynom plnených žiarovkách (obr.3). 
Merný výkon žiaroviek však neprekonal hranicu 3 lm/W a životnosť dosiahla hranicu len 400 h. [2] 
 
 

    
 

Obr.3. Edisonove žiarovky z rokov 1881– 1882 a historické žiarovky firmy  
Siemens-Halske z roku 1883 

 
Vzhľadom na to, že 19.storočie bolo kľúčovým pre celkové smerovanie vývoja elektrických svetelných 

zdrojov, opäť uvádzam podrobnejší  chronologický diagram najvýznamnejších udalostí v tomto 

období [4]. 

 

Obr.4. Vývoj svetelných zdrojov v 19. storočí 
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1909-1914 
V žiare ťažko taviteľných kovov wolfrámu a tantalu svietili prvé žiarovky (obr.5) s počiatočným 
merným výkonom 10 lm/W po dobu 800 h. 

 
 

Obr.5. Ukážky dobových pätíc žiaroviek okolo roku 1900 
 
1914-1939 
Silnela základňa žiarovkárskeho priemyslu, vzácne plyny zamedzovali vyparovaniu volfrámu, zvyšovali 
prevádzkovú teplotu vlákna a tým výkonnosť žiaroviek (obr.6). Merný výkon dosiahol 12 lm/W a život 
súčasnej hranice 1 000 h. [2]  
 

 
 

Obr.6. Kolekcia starých volfrámových žiaroviek, na stene prvé ortuťové výbojky pre osvetľovanie, typ 
Cooper-Hewitt. Dole röntgenové lampy rôznych typov. 

 
Ďalší vývoj svetelných zdrojov uvádzam v skratke, bez komentára v tabuľke. (tab.1) 
 

Tabuľka 1. Vývoj elektrických svetelných zdrojov po roku 1950 

rok vynájdenia svetelný zdroj 

1959 vysokotlaková výbojka 

1960 halogénová žiarovka 
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1962 halogenidová výbojka (obr.7) 

1976 kompaktná žiarivka (obr.8) 

1979 technológia LED 

1994 sírová výbojka (obr.9) 

2002 technológia OLED 

 
 

Obr.7. Prvá komerčne úspešná halogenidová výbojka  
GE MULTI VAPOR z roku 1966 

 

 
 

Obr.8. Jedna z prvých kompaktných žiariviek  
bez luminofóru 

 

 
 

Obr.9. Uryho sírové výbojky 
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TRENDY VO VÝVOJI SVETELNÝCH ZDROJOV V BUDÚCNOSTI 
 

Ako už bolo spomenuté v úvode príspevku, vývoj a výskum v oblasti svetelných zdrojov sa nezastavil, 
ale naopak, ešte intenzívnejšie napreduje. Do výskumu sa zapájajú tak špecializované laboratória 
fotometrie, ako aj významní výrobcovia svetelných zdrojov. Existujú určité trendy, smery, ktorými by 
sa mal vývoj svetelných zdrojov a osvetľovacích sústav. Medzi najvýznamnejšie trendy možno zaradiť 
[1]: 

• trvalé zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a účinnosti premeny elektrickej energie na 
svetelnú, najmä u výbojových zdrojov; 

• všeobecná snaha zmenšovať rozmery svetelných zdrojov s cieľom vytvoriť optimálne 
podmienky pre výrobcov svietidiel z hľadiska zlepšenia optických vlastností svietidiel, aj 
z hľadiska materiálových a následne prepravných nákladov; 

• sústavný tlak na zvyšovanie ekologickosti vyrábaných svetelných zdrojov (úplná 
recyklovateľnosť); 

• pokračujúca elektronizácia takmer všetkých oblastí svetelnej techniky (inteligentné 
počítačom riadené osvetlenie v objektoch s cieľom dosiahnuť patričný svetelný komfort 
a súčasne znížiť spotrebu energie); 

• pokračujúci prienik LED diód do oblasti osvetľovania; 

• rozširujúce sa aplikácia svetlovodov; 

• využívanie tzv. biodynamických systémov osvetlenia; 

• ďalšie rozširovanie sortimentu halogenidových výbojok s horákom z korundové keramiky. 
 

ZÁVER 
 
Vynájdenie žiarovky sa vo všeobecnosti považuje za jeden z najvýznamnejších objavov 19. storočia. 
Od jej vynájdenia uplynulo viac ako 150 rokov a svetelné zdroje prešli výraznými zmenami, čím sa 
zvýšila ich účinnosť, svetelný výkon a znížila energetická spotreba. Neustále sa sprísňujúca Európska 
aj národná legislatíva, zvyšujúce sa ceny energií a ekologická uvedomelosť ľudstva sú hlavnými 
hnacími silami mechanizmu ďalšieho vývoja nových ale i zdokonaľovania už existujúcich typov 
svetelných zdrojov. 
Príspevok ponúka, vzhľadom na priestorové obmedzenie, stručný pohľad do história vývoja jednej 
z najdôležitejších súčastí každodenného života človeka, ktorou nepochybne umelý svetelný zdroj je. 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0453/08 
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