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V další části osobností s erby bych zde rád zmínil výročí, datum 18.1.2017, kdy uplynulo 
310.let o založení Českého vysokého učení technického v Praze, jedné z nejstarších 
technických univerzit světa, shodou okolností mé alma mater, kde jsem absolvoval Fakultu 
stavební. V roce 1705 fortifikační odborník Christian Josef Willenberg požádal císaře 
Leopolda, aby směl "šest osob stavu panského, čtyři rytířského a dva městského vyučovati  
v umění inženýrském". Ch.J.Wllenberg  se narodil dne 13.2.1676 ve slezské Lehnici a zemřel 
v únoru 1731 v Praze. Podle jiných pramenů se narodil 4.4.1655 a zemřel 21.11.1731. Císař 
Josef I. zaslal 18.1.1707 českým sněmovním komisařům reskript, ve kterém 
s Willenbergovým návrhem souhlasí a poroučí jej projednat. Protože čeští stavové na reskript 
nereagovali, poslal Willenberg v říjnu 1716 svou žádost znovu, a to nejen císaři (Karlu VI.), 
ale i českým stavům. Dekretem českých stavů z 9.11.1717 byla zřízena inženýrská profesura 
a Willenberg pověřen jejím vedením; výuka začala 7.1.1718. Kromě fortifikačního umění byly 
vyučovány i civilní obory jako zeměměřičství, kreslení map, odvodňovací práce, konstrukce 
mechanismů na zvedání těžkých břemen apod.   

Do studia u Ch. J. Willenberga se přihlásilo nakonec napoprvé 9 žáků: z vyšší šlechty 
hrabě Lažanský z Bukové, hrabě Michna z Vacínova, svobodný pán W. z Rantzowa; 
z nižší šlechty rytíř František Josef Bukovský z Hustířan, rytíř Karel Dominik Nigroni 
z Riesenbachu , rytíř Jan Antonín z Trippenbachu a z měšťanů Karel Cassinis, Jan 
František Matheides, Petr Hering (Höring). Michna, Rantzow, Nigroni a Trippenbach velmi 
brzy učení vzdali, Cassinis odcestoval do Vídně, Hering nastoupil službu na venkově. 
V učení zůstali pouze Lažanský, Bukovský a Matheides. 
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Zdroj : Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D. z Archivu Rektorátu ČVUT, které děkuji za skvělou pomoc; Albert Vojtěch 
Velflík: Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem nejstarších inženýrských škol, jakož i akademií a 
ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýrským nejdříve vyučováno (Díl 1), Praha 1906, s. 61,62., Wikipedia, 
Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů a J.Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch. 
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