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Professor Dr. Václav Karel Bedřich Zenger sa  narodil 17. Decem-
bra 1830 v Chomutov  (Komotau), Habsburgermonarchie Kaisertum 
Österreich; zomrel 22. Januára 1908 v Prahe ĚPragě, Österreichisch-
Ungarische Monarchie. 

 

FULGURA FRANGIT CONDUCTORIBUS 
SYMMETRICIS - TEMPORA PRAEDICIT  

PERIODO LUNISOLARI – MOTUS  
CORPORUM COELESTIUM THEORIA  

EXPLANAT ELECTRODYNAMICA 
 

BLESKY ZKROTIL SYMETRICKÝMI  
VODIČI - POČASÍ V ŠTIL Z PERIOD 

SLUNEČNÍCH - A POHYBY T LES  
NEBESKÝCH VYSV TLIL THEORIÍ 

ELEKTRODYNAMICKOU  
 

Epitaf na náhrobku Professora Dr. V. K. B. Zengera na Olšanských hřbi-
tovech v Prahe. 
 

Jeden z najvýznamnejších českých fyzikov, vynálezca, Professor, Dekan 
a Rektor Českej Techniky – dnes ČVUT.  Vyštudoval Právo a Filozofickú 
fakultu, kde sa prednášali Prírodné vedy, ktorým sa napokon venoval do 
konca svojho života. Historici ho prirovnávali k Professorovi Dr. Michael 
Faradayovi (1791-1867), teoretici k James Clerk Maxwellovi (1831-1879) 
a novinári o ňom písali ako o „Prorokovi poveternostných vplyvov“. 
 

Professor Václav Karel Bedřich Zenger mal ráznu, energickú a húževnatú 
povahu, ale  zároveň bol veľmi citlivý a dobrák od kosti. Rýchlo chápal, 
tvoril si úsudok a potom húževnato a tvrdošijne hájil svoje presvedčenie, 
ktoré mu nikto nespochybnil. Vyznal sa v hudbe, mal vrodený takt a ne-
nútené správanie. Jeho veľkou vášňou bolo cestovanie, miloval najmä 
Anglicko, Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Politicky nevystupoval, 
jeho verejná činnosť sa vzťahovala na spolky, vedecké výstavy a popu-
lárne prednášky. 
 

Venoval sa Astronómii, Meteorológii, Astro-fotografii, vplyvom Slnka na 
meteorologické javy, Seizmickým javom, Optike, Elektrotechnike, Tele-
grafii, Chémii, Mechanike... Zriadil napríklad meteorologickú stanicu  
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v Banskej Bystrici. Jeho systém hromozvodov bol použitý napríklad na 
Národnom divadle, Petřínskej veži a umiestnenie hromozvodov na 
Eiffelovej veži s ním konzultoval samotný Alexandre Gustave Eiffel 
(1832-1923).  
 

Bol prvým českým fyzikom, ktorý sa presadil v zahraničí. Prednášal a pu-
blikoval v českom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom 
a anglickom jazyku. Počas svojho takmer 40 ročného pôsobenia na 
Českej Technike vychoval niekoľko generácií významných odborníkov.  
 

Professor Václav Karel Bedřich Zenger bol Dvorným Radou, prvým Pred-
sedom České Společnosti Aeronautické, členom Královské České Spo-
lečnosti Nauk, České Akademie V d a Um ní, Spolku Architektů a Inže-
nýrů v Království  Českém, Vojenského V deckého Spolku v Prahe, Bri-
tish Astronomical Association v Londýne, Astronomical Society of the Pa-
cifik v Kalifornii, Societé Belge dʼAstronomie v Bruseli, Société Astro-
nomique de France v Paríži, Sociedad Científica „Antonio Alzate“ v Me-
xiku, Società degli Spettroscopisti Italiani v Ríme, a mnohých iných.  
 

Professor Václav Karel Bedřich Zenger počas svojho života dosiahol za 
svoje prístroje a práce mnohé vyznamenania v podobe medailí, diplomov 
a ocenení, z ktorých niektoré boli umelecky vyhotovené. V roku 1893 bol 
na Medzinárodnej výstave v Bordeaux vyznamenaný Čestným diplomom 
a Platinovou medailou za svoje fotografické a elektrochemické práce. 
Zároveň za pokroky a použitie elektriny k vedeckým a priemyselným úče-
lom bol ocenený najvyššou cenou ĚGrand Prixě  spolu so slávnymi Tho-
masom Alva Edisonom (1847-1931)  a Nikolom Teslom (1856-1943).  
V roku 1908 mu bol udelený Čestný titul Doktora technických vied – 
Dr.h.c  – na ČVUT v Prahe.  
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Životopis. 
 

Václav Karel Bedřich Zenger sa narodil 17. Decembra 1830 v Cho-
mutov  Ěv dome Steibleinov ě v rodine vojenského lekára Václava 
Zengera. Jeho matka Otília  Ěrod. Špačkováě, dcéra Vrchného finančného 
rady v Chebe, zomrela v Prahe,  v roku 1838 vo veku 28 rokov. Zengerova 
jediná sestra Vilemína zomrela vo veku 17 rokov. Rodina sa často sťa-
hovala, preto Václav Karel navštevoval niekoľko základných škôl – 
v Hradci Králové, v Prahe a v Čáslavi. Stredoškolské štúdium  začal na 
cisterciánskom gymnáziu v Havlíčkov  ĚN meckomě Brode v roku 1842 
a ukončil ho na malostranskom gymnáziu v Prahe v roku 1846.  Ke  jeho 
otec v roku 1846 oslepol na obidve oči, musel mladý Zenger, ako 16 roč-
ný, pomáhať živiť  celú rodinu súkromným vyučovaním. Neskôr podpo-
roval aj svojich priateľov a pravdepodobne jeho vlastnosť pomáhať iným 
bola dôvodom, že sa nikdy neoženil. 
 

Po dvoch rokoch štúdia na Filozofickej fakulte Pražskej Univerzity (k. k, 
Universitát zu Pragě  sa v roku 1848 zapísal na Právnickú fakultu so zá-
merom venovať sa diplomatickej kariére. Popri štúdiu práva však začal 
navštevovať prednášky matematiky a fyziky na Filozofickej fakulte. Za-
ujali ho najmä prednášky Professora  Dr. Františka Adama  Petřiny Ě1799 
-1855) z oblasti fyziky, Professora Wilhelma Matzka (1798-1891) a Profe-
ssora Josefa Ladislava Jandery (1776-1857) z matematiky, Dr. Karla 
Kreila (1798-1862) a Professora Josefa Georga Böhma (1807-1868) z me-
teorológie a astronómie, a prednášky Professora Jana Josefa Evangelistu 
Purkyn  Ě1787-1869ě pod názvom Cosmologie, ktoré u neho vzbudili veľ-
ký záujem o astronómiu. 
 

Počas štúdia vypomáhal pod vedením Professora Josefa Georga Böhma 
(1807-1868) v Klementínskej hvezdárni, najmä pri magnetických a me-
teorologických pozorovaniach. A posledný rok a pol štúdia pracoval ako 
súkromný a neplatený asistent  Professora Dr. Františka Adama Petřiny, 
ktorý mu po smrti otca vybavil uhorské štipendium.  
 

V roku 1852 ukončil štúdium Práva a v roku 1853 Filozofickú fakultu 
s aprobáciou vyučovať matematiku a fyziku na gymnáziu s českým a ne-
meckým vyučovacím jazykom. Vzhľadom k tomu, že poberal uhorské šti-
pendium, musel aspoň 6 rokov po ukončení štúdia učiť v Uhorsku. Preto 
na jeseň roku 1853 nastúpil na štátne katolícke gymnázium v Banskej 
Bystrici a tam začal v kabinete vedecky pracovať a konštruovať rôzne 
elektrické meracie prístroje. 
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Hne  po svojom príchode do Banskej Bystrice sa oboznámil s hutníckymi 
pochodmi v Jabríkovej, Starých Horách, Pieskoch a Španej doline. Získal 
povolenie navštevovať huty a mal k dispozícii aj vzorky surovín. Preto 
ke  sa dozvedel o problémoch s ťažbou a spracovaním rudy v Banskej 
Štiavnici, vymyslel elektrochemickú metódu výroby medi alebo striebra 
(„Ueber eine abgeänderte Methode zur Gewinnung von Silber, Kapfer 
und nickel auf elektrochemischen Wege“).  
 

Neskôr navrhol revolučný spôsob ako železo a me  pri tavení zbaviť 
škodlivých nánosov fosforu a síry v konvektore so špeciálnou výmurov-
kou. Napriek vyčísleným ekonomickým úspechom a skráteniu výrobného 
procesu hutná správa v Tajove a aj Riaditeľstvo baní, lesov a majetkov 
v Banskej Štiavnici, vraj z dôvodov vysokých nákladov,  jeho návrh nepri-
jali.   
 

To potvrdzuje, že Professor V. K. Zenger sa rozumel aj princípom anor-
ganickej chémie. V tom čase svoj vynález veľmi nepresadzoval a za nie-
koľko rokov zožal slávu na tomto poli Sidney Gilchrist Thomas (1850-
1885).  
 

V hutníctve by sa tak pri tavení ocele nepoužíval výraz thomasovanie ale 
zengerovanie.  
 

Professor V. K. Zenger počas svojho života presadzoval svoj  podiel na 
vynáleze, ale vždy neúspešne. Až takmer 50 rokov po jeho smrti bola 
odborná verejnosť ochotná  priznať jeho podiel na vynáleze.  
 

Počas svojho pobytu na Slovensku V. K. Zenger uverejnil 15 vedeckých 
prác, z toho 6  vo viedenských Sitzungsberichte, 5 v nemčine vo výroč-
ných správach bystrického gymnázia a 4 v belgickom vedeckom časo-
pise, v parížskom Comptes Rendus a v londýnskom Philosophical Maga-
zine. 
 

Po šiestich rokoch Ě1861ě požiadal školské úrady o polročnú dovolenku, 
aby mohol uskutočniť väčšiu vedeckú prácu vo viedenskom fyzikálnom 
ústave pod vedením jeho riaditeľa Andreas von Ettingshausena (1796-
1878) s úmyslom spraviť si habilitáciu na Polytechnike vo Viedni. Po pol-
roku však dostal dekrét, ktorým bol preložený do Prahy. Výsledky práce 
V. K. Zengera vo Viedni (uverejnené vo Viedni, Bruseli a Paríži ) sa obja-
vili v Júni 1862 v jeho prihláške k vykonaniu habilitácie ako súkromného 
docenta fyziky na Pražskom stavovskom ústave polytechnickom ĚDas 
ständisch-polytechnische Institut zu Prag – dnes ČVUTě.  
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Vtedajší professorský Ěnemeckýě zbor uvážil prehlásenie Professora Dr. 
Františka Adama Petřiny, že „Zenger jest důkladný přírodozpytec a vycvi-
čený myslitel“ a schválil návrh svojho Riaditeľa Professora Dr. Josef 
Taddäus Lumbe von Mallonitz (1801-1879), aby bolo Zengerovi vzhľa-
dom na jeho výbornú spôsobilosť odpustené habilitačné colloqium. 
 

Stal sa tak 9. Septembra 1862 prvým súkromným docentom fyziky na 
stavovskej polytechnike pre český a nemecký vyučovací jazyk. V českom 
oddelení mal 300 poslucháčov a v nemeckom cca 200, preto bol peda-
gogickou prácou veľmi vyťažený. Okrem V. K. Zengera prednášal v čes-
kom jazyku len Professor Rudolf Skuherský (1828-1863) deskriptívnu 
geometriu. 
 

V roku 1864 sa stal prvým riadnym Professorom fyziky pre český vyučo-
vací jazyk a v roku 1869 prešiel ako Professor Všeobecnej a technickej 
fyziky na Českú techniku, kde pôsobil až do dôchodku v roku 1900. 
Nestal sa z neho typický dôchodca, ale alších 6 rokov prednášal dve ho-
diny týždenne Astronómiu, Astrofyziku a Elektrotechniku na technike  
ako súkromný docent. V rokoch 1868-1896 bol sedem krát Dekanom 
a v školskom roku 1872/73 Rektorom. Presadil, aby sa na technike od 
školského roku 1884/85 Elektrotechnika vyučovala ako samostatný pred-
met. 
 

Professor V. K. Zenger bol u študentov veľmi obľúbený. Jeho  prednášky 
boli veľmi populárne, pretože boli dopĺňané zaujímavými fyzikálnymi 
pokusmi.  
 

Medzi jeho študentov patril  napríklad Milan Rastislav Štefánik (1880-
1919), ktorý na jeho odporúčanie prestúpil zo štúdia stavebného inžiniera 
na Filozofickú fakultu, kde pokračoval štúdiom Astronómie. 
 

M. R. Štefánik mal k  Professorovi V. K. Zengerovi vytvorené pevné puto. 
Bol jeho priateľom a súkromným asistentom. Pomáhal mu pri jeho astro-
nomických prácach a pokusoch, inokedy pretriasali novinky, debatovali o 
problémoch vedy a niekedy si len vzájomne „otvárali srdce“.   
 

M. R. Štefánik o svojom Professorovi V. K. Zengerovi hovoril vždy nežne 
a v úplnom presvedčení, že ho neopustí, aj keby sa všetci postavili proti 
nemu. Ke  sa M. R. Štefánik sťažoval aké má problémy doma pre svoj 
zvolený „nepraktický“ odbor štúdia, Professor V. K. Zenger sa vyjadril, že 
sa o neho postará.  
 

Počas štúdia mu odporúčal odísť na jeden až dva semestre do zahraničia 
Ěodporúčal mu prednášky Juliusa Bernsteina (1839-1917) o nových hvie- 
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zdách v Zürichu) a po skončení štúdia mu pomohol získať miesto v Paríži 
u vtedy najslávnejšieho astronóma  Nicolasa Camille Flammariona (1842 
-1925), ktorý ho zoznámil s riaditeľom observatória v Meudon Pierre 
Jules César Janssenom Ě1824-1907) – objaviteľom Hélia na Slnku.  
Professor V. K. Zenger  bol tým, ktorý objavil talent aj u Františka Křížika 
(1847-1941), zakladateľa českého elektrotechnického priemyslu, ktorého 
jeho zásluhou prijali na Českú techniku napriek tomu, že nemal z finan-
čných dôvodov zloženú maturitu. 
 

alší jeho žiak, Prof. Dr. Vladimír Novák (1869-1944) spomínal, že pri 
skúškach z fyziky u Professora V. K. Zengera hralo dôležitú úlohu počasie 
a reumatizmus pána Professora. Najlepšie bolo prihlásiť sa na skúšku 
v najparnejších dňoch, nie vtedy, ak bolo sychravé, daždivé počasie, ktoré 
vyvolávalo u Professora Zengera reumatické bolesti. Jeho reuma však ne-
bola pre študentov „smrteľná“, akurát skúšal o niečo prísnejšie.  
 

Professor V. K. Zenger sa vo svojej práci zaoberal teoretickou aj expe-
rimentálnou činnosťou. Pre študentov vydal v rokoch 1865-66 knihu  
„Fysika zkušebná“. Dielo však nedokončil a vyšiel len prvý diel, ktorý ob-
sahoval mechaniku, náuku o vlnení a akustiku. V roku 1879 vyšli litogra-
fované skriptá prednášok Professora V. K. Zengera z fyziky. V roku 1880 
v Lʼhéliophotographie appliquée á la prévision du temps; Annales, 
Memoirs du bureau central météorologique de france, je Professorom V. 
K. Zengerom objavená fotografia neviditeľného pomocou svetielkujúcich 
koloidových dosiek napustených chlorofylom. K tomuto vynálezu ho in-
špiroval hvezdár Wolf Charles Joseph Étienne (1827-1918) z Paríža, ktorý 
pozoroval v rokoch 1873-1875 súhvezdie Plejád a v roku 1877 vydal mapu 
so 640 hviezdami viditeľnými alekohľadom. Potom sa objavila fotogra-
fia tohto súhvezdia s viac ako 4000 hviezdami, ale chýbali tam hviezdy, 
ktoré sa nedali odfotografovať bežnou doskou.  
 

Koloidnými doskami zachytené obrazy Slnka majú zóny pohltené v rô-
znych kužeľosečkách so špirálovitými závitkami, ktoré znázorňujú prie-
rezy cyklónov, ktoré prebiehajú medzi Slnkom a Zemou a predpovedajú 
ich príchod k zemskému povrchu najviac za 24 hodín a tak sa môže pred-
povedať zmena počasia. Už v tom čase mal Professor V. K. Zenger 
zhotovených asi 6000 fotografií Slnka a pokračoval vo fotografovaní kaž-
dý deň. Pri jednom zo svojich pobytov v Ženeve fotografoval Professor V. 
K.  Zenger o polnoci, pri úplnej tme, z okna svojho hotela Ženevské jaze-
ro. Na vyvolanej fotografii sa objavilo nielen tmou zahalené jazero, ale aj 
hora Mont – Blanc, ktorá je vzdialená od Ženevy 78 km.  
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V roku 1882 so svojím asistentom Ing. Fr. Fridrichom Čecháčom začal 
vydávať „Fysiku pokusnou i výkonnou“. „Fysika pokusná i výkonná, d liti 
se bude v 6 samostatných dílů, z nichž každý bude činiti celek o sob , a 
sice: 1. Mechanika. 2. Akustika. 3. Optika. 4. Nauka o teple. 5. Magnetis-
mus a elektřina. 6. Astronomie a meteorologie.“ Z pôvodných 6 dielov 
však vyšiel len prvý ĚI. díl Mechanika, 8. sešitů, 518 stran, 310 dřevorytů) 
a 5. sešitů 3 dílu  (Nauka o sv tle čili Optika). 
V roku 1884 poslal Professor V. K. Zenger francúzskej Akadémii (L'Aca-
démie des sciences) v Paríži štúdiu, v ktorej tvrdil, že v našej slnečnej 
sústave je ešte množstvo malých a väčších planét, z ktorých uvádzal asi 
100 a zároveň upozorňoval hvezdárov aby tieto ním predpokladané pla-
néty hľadali. Skutočne sa z nich veľký počet našiel  a v roku 1901 Riaditeľ 
Harvard College Observatory, Edward Charles Pickering (1846-1919), 
objavil hviezdu, ktorú pomenoval Zengeria.   
 

V rokoch 1886-1890 boli vydávané v českom a nemeckom jazyku meteo-
rologické kalendáre Professora V. K. Zengera s predpove ami počasia, 
ktoré vychádzali z jeho pozorovania Slnka (Die Meteorologie der Sonne 
und die Wetter – Prognose  für Jahre ....).  
 

Vo svojej „Meteorologii sluneční“ (1897)  Professor V. K. Zenger podot-
kol, že počasie v období 10 rokov býva podobné, a že sa teda dá približne 
určiť, aké počasie sa bude v nasledujúcich 10 rokoch približne vytvárať. 
To samozrejme využili odporcovia Professora V. K. Zengera a vyhlásili, že 
chce počasie predpovedať šablónovite. V skutočnosti to vôbec tak nebolo, 
lebo prognózy Professora V. K. Zengera boli veľmi kombinované a muse-
lo sa pri nich prihliadať ku krátkodobým a dlhodobým slnečným perió-
dam. 
 

V aka svojim jazykovým schopnostiam uverejnil okolo 340 vedeckých 
prác a prednášok v rôznych českých a zahraničných časopisoch. Najviac 
vo francúzskom a anglickom jazyku. V roku  1893 vydal v Paríži pod náz-
vom „Le système du monde électrodynamique“ prednášky, v ktorých do-
kazoval elektrodynamické pôsobenia Slnka na všetky telesá slnečnej sú-
stavy Ěprednášky uskutočnil v roku 1890 v Prahe a v roku 1901 vyšli v če-
štine ako „Soustava sv tová elektrodynamická“).  Každá z jeho prác obsa-
huje nejaký nový objav alebo výskum. 
 

Na Jubilejnej zemskej výstave v Prahe roku 1891 vystavoval 35 rôznych 
prístrojov a cez 240 vedeckých prác.  Formálne sa tu rozlúčil s fyzikou 
a svoj záujem obrátil už len na astronómiu a meteorológiu.  Na tejto vý-
stave excelovali francúzski vzduchoplavci. Professor V. K. Zenger bol  
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spolu so vzduchoplavcom, stotníkom Sandtnerom  členom odbornej ko-
misie, ktorá preverovala balón francúzskeho vzduchoplavca-aéronauta 
Ing. Edoudarda Surcoufa (1862-1938), ktorý 23. Júla počas Jubilejnej 
zemskej výstavy predviedol balónové lietanie. 13. Augusta vzlietol na vý-
stave balón „Victor Hugo“ s priemerom 13,2m, ktorý riadil ešte slávnejší 
francúzsky vzduchoplavec-aéronaut Louis Godard (1858-1933). Aj jeho 
balón pred letom kontrolovala odborná komisia – Professori  V. K. 
Zenger a Professor Ing. Antonín Vávra Ě1848-1928). Českí propagátori 
balónového lietania chceli dohnať náskok Francúzov, a tak ešte v ten rok 
založili Českú Společnost Aeronautickú, a jej prvým predsedom sa stal  
Professor V. K. Zenger. Bol veľkým fanúšikom balónového lietania a pre-
to pre  vzduchoplavcov vynašiel ľahkú batériu, ktorá mala napájať osve-
tlenie umožňujúce nočné lety.   
 

Výpočet vynálezov Professora V. K. Zengera je veľmi veľký, tak ako aj 
oblastí v ktorých experimentoval. Niektoré vynálezy si nedal vôbec  pa-
tentovať a u niektorých ani neuvažoval s ich patentovaním, lebo by to bo-
la strata času.  
 

Spomeňme aspoň niektoré z jeho vynálezov –  zostrojil „stroj indukčnej 
elektriny“ Ědetonátor – pre vojenské úrady), regeneratívny chemický člá-
nok, akumulátor s brómom, univerzálny rheometer (niečo ako dnešný 
ampérmeter, bol doporučený všetkým školám v Rakúsko – Uhorsku a 
poslal ho na výstavu v Londýneě, zjednodušený prijímací prístroj pre tele-
graf, nutoskop, manometer,  tangenciálne váhy Ěbez použitia závažia, 
meral sa uhol sklonu ramena vahadla ), stetoskopy originálnej konštruk-
cie (dodal ich lekárom po svojom pobyte v nemocnici), spektrometrický 
optometer, spektroskop, univerzálny mikroskop, stereomikrometer,  po-
zičný mikrometer, disperzný parallelepiped Ěrozptylový rovnobežno-
sten), diferenciálny fotometer, korekčné šošovky z korundového a kre-
menného skla, symetrický aplanát, a mnohé iné. 
 

Osobitné miesto medzi vynálezmi Professora V. K. Zengera patrí objavu 
symetrického bleskozvodu. Ke  podrobne preštudoval elektrostatiku, 
prišiel na myšlienku chrániť objekty pred účinkami blesku špeciálne u-
pravenou Faradayovou klietkou. Po rôznych pokusoch skonštatoval, že 
budovu budú najlepšie chrániť konštrukcie jednoduchých bleskozvodov 
so symetrickými zvodičmi umiestnenými v rohoch budovy.  Prvý krát 
predložil svoju prácu „Hromosvody symetrické“ v roku 1871 na zjazde 
British Association for Advancement of Science v Edinburghu a potom 
v roku 1872 KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NAUK.  Professor V. K. 
Zenger si postupne získaval povesť výborného znalca stavby bleskozvo- 
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dov a pri zria ovaní bleskozvodov na verejných budovách  muselo byť 
doložené jeho dobrozdanie. Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) pri 
stavbe svojej svetoznámej veže použil „Sústavu Hromozvodov“  Profe-
ssora V. K. Zengera tak, že za súmerné zvodiče zvolil 4 železné pylóny ve-
že. Zachytávacia špička veže bola 28. Augusta 1889 o 21. hodine zasiah-
nutá počas strašnej búrky 5 minút trvajúcim výbojom atmosférickej 
elektriny tak, že z vidieka sa telegraficky pýtali, či Eifelova veža horí. Veži 
sa nakoniec nič nestalo, akurát zachytávacia tyč sa čiastočne roztavila. 
 
Professor V. K. Zenger sa zúčastňoval mnohých medzinárodných zjazdov 
a výstav, hlavne vo Francúzsku a v Anglicku. V Apríli 1879 na medziná-
rodnom zjazde učencov v Ríme usporiadal výstavu fotografií Slnka. Na 
fotke z 22. Apríla zachytil biele pásma okolo Slnka spôsobené vplyvom 
cyklónu. Na základe toho predpokladal, že ak 23. Apríla prejde kráterom 
sopky Vezuv cyklón, vznikne sopečná erupcia. Samozrejme sa mu dostalo 
výsmechu, najmä od Professora Dr. Julius Ferdinand von Hann (1839-
1921), Austrian meteorologist-Direktor der Zentralanstalt für Meteoro-
logie in Wien, ktorý predpovedal krásne počasie. V Neapoli, kam sa pre-
sunuli vlakom v spoločnosti Kráľa Umberto I di Savoia (1844-1900), sa 
však počasie pokazilo a cyklón naozaj spôsobil výbuch sopky Vezuv.   
 

Za svoju vedeckú činnosť, neobyčajné zásluhy v oblasti vedy si Professor 
V. K. Zenger zaslúžil najmä v cudzine a aj v Čechách veľké uznanie, dôka-
zom čoho boli početné vyznamenania celej rady zahraničných vedeckých 
spoločností, ktoré ho menovali svojim členom (pozn. spomínané v úvode 
Životopisu). Pri príležitosti sedemdesiatych narodenín a prínos do che-
mického priemyslu vzdala 20. Februára 1901 Spoločnost pro průmysl 
chemický v Království Českém poctu Professorovi V. K. Zengerovi a zvo-
lili ho jednohlasne na návrh riaditeľa Professora Antonína Nydrleho   za 
svojho čestného člena.   
 

Nie všetky práce a vynálezy Professora V. K. Zengera boli vo vedeckých 
kruhoch prijímané s kladným ohlasom.  Vyčítali mu, že niekedy až príliš 
podliehal svojej fantázii, unáhlene zovšeobecňoval až preháňal. Niekedy 
jednostranne presadzoval svoje myšlienky a predstavy na úkor už svetovo 
uznaných teórií. Treba však poznamenať, že v tom období nemal taký prí-
stup k informáciám a pre svoj vysoký vek už ani pravdepodobne nesle-
doval zahraničnú literatúru a nové vedecké trendy. Okrem toho v Ra-
kúsko–Uhorskej Monarchii nebola taká podpora vynálezcom ako na-
príklad v Anglicku. Napriek tomu treba povedať, že svojimi myšlienkami 
a návrhmi predbiehal dobu, jeho  práce boli viac známe v zahraničí ako 
v Čechách. A v neposlednom rade treba vyzdvihnúť jeho jedinečnú vlast-
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nosť nielen konštruovať nové prístroje, ale  neustále zdokonaľovať už 
existujúce prístroje.    
 

Professor V. K. Zenger trpel cukrovkou a v roku 1908 mu museli ampu-
tovať pravú nohu, ktorú zachvátila  starecká sneť a hrozila mu otrava krvi. 
Operáciu úspešne vykonal v sanatóriu Doktora Skrbka v Kateřinské ulici  
Professor MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička Ě1869-1926) za asistencie 
MUDr. Josefa Skrbka. Rana sa úspešne hojila a Professor V. K. Zenger  
mal byť prepustený do domácej liečby. Na posilnenie dostával dokonca 
šampanské. Lekári sa však obávali, aby vzhľadom na svoj vek a skutoč-
nosť, že pred operáciou ležal tri mesiace doma, nedostal zápal pľúc.  Obá-
vaný zápal sa skutočne týždeň po operácii dostavil a vysoké teploty 
ochromili jeho inak zdravé srdce a pulz. Nakoniec upadol do agónie, 
z ktorej sa už neprebral a dňa 22. Januára 1908 zomrel. Ešte pred 
smrťou, 1. Decembra 1905, spísal poslednú vôľu, v ktorej sa odzrkadlila 
jeho šľachetná povaha. Celý svoj majetok, ktorý sa skladal z bohatej kniž-
nice, vzácnej zbierky astronomických prístrojov  a z istiny v sume asi 36 
000 korún odkázal České technice v Prahe s prianím, aby založili nadáciu 
pre chudobných študentov. Jeho meno nesie poslucháreň Českej techni-
ky na Karlovom námestí v Prahe a Trafostanica na pražskom Klárov . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ PRÍLOHA 
 

k 
 

Prof. Dr. ZENGER Václav Karel Bedřich 
 

ŽIVOTOPISNÝ NÁČRT 
 



19 

 

 

 

Obr.1/ 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 

 



28 

 

Obr.10/



29 

 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 

Obr.15/ 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 

Obr.16/ 

Obr.17/ 



47 

 

 



48 

 

Obr.18/ 



49 

 

Literatúra a pramene: 
 
 

1/   Bystrický permon, ročník IIй, čй4, Október нлл4х Igor Chromek – Václav Kй  
       Zenger – bystrický Edison 
2/   Хasopis pro průmysl chemický, ročník XI, čйо,  мфлу 
3/   Lidové noviny ,večerní, ročník XVI, čйнн, ной Január  мфлу 
4/   Lidové noviny ,večerní, ročník XVI, čйн4, нрй Január  мфлу 
5/   Lidové noviny , ranní, ročník XIV, čймлл, ммй Apríl  мфлс 
6/   Lidové noviny , ranní, ročník XXXVI, čйснс, ммй December  1928 
7/   Národní politika, ročník XXX, čй нср, нрй September 1912 
8/   Technický obzor, ročník XI, čй нм,  мрй  Júl мфло 
9/   Technický obzor, ročník XI, čй нн,  нтй  Júl мфло 
млк Technický obzor, ročník XVI, čй р,  мнй Február мфлу 
ммк Večerník Národních listů, нмй December  1940 
мнк Vesmír, ročník XXV, čймм, мрй Marec 1896 
мок Bartůšek Josef, Štefánik, Kniha druháх vzpomínky, dokumenty a jiné  
       příspěvky, Sväz slovenského študentstva v Bratislave, 1938 
м4к Kolomý Rudolf, Významná osobnost naší fyziky мфй stoletíх Profй Karel  
       Václav Zenger (1830–мфлуд гмтл let od narození vynikajícího  
       experimentátoraд Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník IVL, čй  
       2, 2001 
мрк Vlček Vácslav, Osvětaх Listy pro rozhled v umění, věde a polotice, ročník  
       XXXVIII – Díl Iй, мфлу, Praha, Хeská grafická akcй spolй „Unie“  

Predná Obálka: 
1/  Professor  Drй Václav Karel Bedřich Zenger гмуол-1908),  
      Хeské album, Sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce,  
      kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého; Akademický malíř Vilímek  
      Jan, Illustrator; Vydavatelх Vilímek Josef, Richard, муфм, strйтф 
 

Zadná Obálka: 
 

1/  Professor  Drй Václav Karel Bedřich Zenger гмуол-1908)  
нк Petřínská rozhledna гмуфмд, Malá Strana, Praha, Хeská Republika 
ок Jedna z prvých fotografií blesku v mestskom prostredí bola urobená   
     ой Júna мфлн o  нм hodine нл minúte, keď blesk udrel na Eiffelovu  
     vežuй Autorom je fotografický génius Louis-Gabriel Loppé гмунр – 
     мфмодй Bola uverejnená v roku мфлс v článku „Hrom a Blesk ("Tonnerre  
     et éclairs" – "Thunder a Lightning" v časopise „LвAstronómia“  
     Nicolasa Camille Flammariona (1842-1925), 1906. 
4к Generál Drй Milan Rastislav Štefánik гмуул-1919) 
5/ Trafostanica na pražskom Klárověй 
6/ Ing. Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) 
тк Ingй František Křížik гму4т-1941) 
ук Professor  Drй František Adam Petřina гмтфф-1855)  



50 

 

Portrait–Professor  Drй Václav Karel Bedřich 
Zenger (1830-1908),(Akademický malíř Vilímek Jan) 

 
6 

 

Professor Dr. Václav Karel Bedřich Zenger 
 

7 
 

Životopis 
 

8-16 
 

Dovetok 
 

17 

OBRAZOVÁ PRÍLOHA  
k Profй Drй ZENGER Václav Karel Bedřich, 
ŽIVOTOPISNБ NÁХR 

Lick Observatory Records,UA 36, , Series 7: Photographs: 
Astronomer Portraits, H. Eckert, Prague, Ch. V. (Carl 
Venceslas) Zenger 1830-1908 
 

 
 

19 

Lomič, Vй Vznik, vývoj a současnost ХVUT v Prazeй Praha, 
SNTL, 1982, pp. 32-33 
 

 
20 

Larousse mensuel illustré – Revue Encyclopédique Uni-
verselle, Claude Augé,   мфлт – 1910, fl. 248 
 

 
21 

 Ы  , а-
    а ч гмуо4-1907); 

ча  IIй ч  а, й 
мутфй й й    я  -  а 
 

 
 
 

22 

Abb. 1: Teilnehmer des International Meteorological Con-
gress im April 1879 in Rom. Zuordnung der Nachnamen 
zu Personen nach CANNEGIETER, H.G., 1963: The histo-
ry of the International Meteorological Organization 1872-
1951. Annalen d. Meteorol.N.F.1, 1-280 
 

 
 
 
 

23 

Portrait of Vice-Amiral João Carlos de Brito Capelo, 
(1831–1901). Lisbonne: Director do Observatório Obser-
vatoire Infante D. Luiz, 1901; 
 

 
 

24 

SOLAR PHOTOGRAPHY IN THE NINETEENTH CEN-
TURY: THE CASE OF THE INFANTE D. LUIZ OB-
SERVATORY IN LISBON (1871-муулд, João Carlos de 
Brito Capelo Journal of Astronomical History and Herita-
ge , 10(2), 101-113 (2007), Portuguese Astronomy, Solar 
Photography, 19th century, Infante D. Luiz Observatory, 
João Carlos de Brito Capelo  
 

 
 
 
 
 
 

25 

  
 



51 

 

Vilímek Josй RйхNárodní album, Sbírka podobizen a živo-
topisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zaslou-
žilých, муфф, strй мон 
 

 
 
 

26 
Popis Podobizní na Obrй ук, Vilímek Josй RйхNárodní 
album, Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a 
snahami vynikajících i zasloužilých, муфф, strй мут 
 

 
 

27 

Popis Podobizní na Obrй ук, Vilímek Josй RйхNárodní 
album, Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a 
snahami vynikajících i zasloužilých, муфф, strй муу,муф 
 

 
 

28 

Všeobecná zemská jubilejní výstava v Praze муфм. V roce 
муфм se ve Stromovce konala Všeobecná zemská jubilejní 
výstavaй Byla otevřena мрйрй a skončila po pěti měsících 
муймлй a navštívilo ji neuvěřitelných dva a půl milionu lidíй 
Společnost, jejímž prvním předsedou byl zvolen Professor 
Vysokého učení technického v Praze – KйVй Zenger, pátý 
z levé strany 
 

 
 
 
 
 
 

29 

Mayer Alfons Jacob Baron de Rothschild (1827 –  1905), 
Bank of France 
 

 
30 

Pierre Jules César Janssen гмун4 – 1907) 
 

31 

Obálka – Kniha Fysika pokusná i výkonná к Nauka o svě-
tle čili Optika Díl IIIй, Sepsali Kй V. Zenger a Fr. Fridrich 
Хecháč, V Prazeх Tiskem a nákladem knihtiskárny Fran-
tiška Šimáčka, мууо, česky, нуу stran 
 

 
 
 

32 

Nordenskjöld  Nils, Adolf, Erikх Plavba Vegy kolem Asie 
a Evropy s historickým přehledem cest podél severního 
pobřeží starého světa, Díl IIй, мууо, strй осл,осм 
 

 
 

33-34 

Fragment z „Všeobecná zemská výstava v Praze муфм“ – 
„Popis vystavených předmětů“х strojů fysikálních a astro-
nomických, fotografií astronomických, meteorologických, 
fysikálních a diagrammů, jakož i vědeckých děl a publika-
cí ve skupině XIXй pro inženýrství a stavitelství Professora 
KйVй Zengra, муфмй Nákladem KйVй Zengra; Tiskem Josй Rй 
Vilímkaй 
 

 
 
 
 
 
 

35-46 

Busta; Professor Václav Karel Bedřich ZENGER 
 
 
 
 

46 



52 

 

Karel Václav Bedřich Zenger мтймнймуол ‐ 22.1.1908, 
Hřbitov-O L Š A N Y, Хást-005, Odd.-23, Хíslo hrobu 131, 
Hřbitovní správa Olšany. 
 

 
 

47-48 

Literatúra a pramene; 
Predná Obálka; Zadná Obálka 

 
49 



 


