
RODNÝ DŮM 
JOSEFA 
JUNGMANNA

Jak se k nám dostanete
Pěšky se do Hudlic dostanete po modré turistické značce ze Zdic, 
anebo po červené z Berouna, obě trasy mají okolo 10 km.

Cyklisté mohou využít cyklotrasu 0052, která spojuje Beroun 
s vesnicí Broumy, anebo cyklotrasu 0054, která vede do Hudlic 
ze Žloukovic.

Z Berouna a Králova Dvora je možné se do Hudlic dopravit za pár 
minut regionálním autobusem.

Pokud se rozhodnete za dopravní prostředek zvolit automobil, 
můžete v Hudlicích parkovat pouze na vyhrazených plochách, 
které se nacházejí u pošty v ulici Jungmannova, u mateřské školy 
v ulici Bří Jungmannů a zejména na označené víceúčelové ploše 
u obecního úřadu s vjezdem z ulice Jungmannova.

Vydáno s finančním přispěním Středočeského kraje.
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Významný český jazykovědec, překladatel a obroditel českého 
jazyka Josef Jungmann se narodil 16. července 1773 v Hudlicích 
na Berounsku. Jeho předci zde žili už od dob třicetileté války. 
Otec byl povoláním švec, rodina bydlela nedaleko kostela 
v roubeném domku a čítala celkem deset dětí, přičemž Josef 
se narodil jako šestý.

Jungmann byl původně na přání matky předurčen k církevní 
kariéře, studoval piaristické gymnázium nejprve v Berouně a poté 
v Praze. Po ukončení studií filosofie na pražské univerzitě však 
nastoupil jako gymnazijní profesor do Litoměřic, kde jako první 
vyučoval češtinu. V Litoměřicích se oženil a své děti vychovával 
česky. Později odešel do Prahy, kde působil na staroměstském 
akademickém gymnáziu.

Své poslání nalezl Jungmann v obrodě českého jazyka, který 
pokládal za výchozí národní hodnotu. Během pedagogické kariéry 
byl tak velmi činorodý, spoluvydával první česky psaný vědecký 
časopis Krok, stál u zrodu Matice české a Královské české společnosti 
nauk. Díky své znalosti několika světových jazyků překládal 
významná literární díla do češtiny. Jeho vrcholným počinem se stal 
obsáhlý pětidílný Slovník česko–německý s přibližně 120 000 hesly.

Zemřel v roce 1847 ve věku 74 let a pochován je na Olšanských 
hřbitovech v Praze.

Roubený dům, do kterého se Josef Jungmann narodil, byl postaven 
na počátku 18. století a je typickou ukázkou středočeské roubené 
stavby. Dům je mimořádně památkově hodnotný, neboť se dochoval 
takřka v původním stavu.

V roce 1873 byl před dům postaven novogotický litinový pomník, 
který byl vyroben v nedalekém Novém Jáchymově. Součástí pomníku 
je Jungmannova busta.

Od roku 1896 byla v roubence vybudována expozice o životě a dílu 
Josefa Jungmanna. Veřejnosti je tak dům přístupný více než 120 let.

Dnes si návštěvníci mohou v domě prohlédnout dobové zařízení 
domku a expozici, která je věnována životu a dílu Josefa Jungmanna. 
V místě si lze také zakoupit turistické známky, pohlednice a jiné 
suvenýry.

Otevírací doba:

Duben až říjen

Středa až neděle: 
9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

Listopad až březen zavřeno.

Vstupné:

Dospělí 20 Kč

Děti do 15 let 10 Kč

Rodina 50 Kč

ZTP zdarma

Josef Jungmann (1773 – 1847) Rodný dům s expozicí


