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Spisovatelka Olga Votočková, rozená Lauermannová
(1880–1964), pravnučka Josefa Jungmanna. (Památník
národního písemnictví)

Anna Lauermannová, rozená Mikschová (1852–1932).
Jako spisovatelka užívala mužského pseudonymu
Felix Téver. V roce 1877 se provdala za Josefa
Lauermanna (1844–1907), vnuka Josefa Jungmanna,
se kterým měla v roce 1880 dceru Olgu. Fotografie
pravděpodobně před rokem 1888. (Památník
národního písemnictví)

Jan Jungmann (23. května 1778 – 24. prosince 1842) naplnil to, co si rodiče původně přáli
od Josefa, byl vysvěcen na kněze a stal se členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Byl také literárně činný, napsal oslavnou publikaci Ohlas lásky osadníků unhošťských
ke dvojí cti hodnému, vysoce učenému a důstojnému pánu Jozefu Hynkovi Paulimu (1820).
Působil v Praze, Tursku a především v Unhošti, kde v letech 1807 až 1822 kaplanoval a kde
se stal roku 1840 farářem. V Unhošti také zemřel a byl zde pochován.

Antonín Jungmann (19. května 1775 – 10. dubna 1854) byl v letech 1811–1850 profesorem
porodnictví na pražské univerzitě. Patřil mezi zakladatele věhlasné pražské porodnické
školy a byl spolutvůrcem české lékařské terminologie. Velmi používané a užitečné byly
jeho odborné knihy pojednávající o práci porodních asistentek – Úvod k babení (1804)
a Umění babické (1814). Jedná se o první porodnické příručky v českém jazyce. Věnoval
se i zvěrolékařství, napsal pro venkovské hospodáře praktické příručky Navedení o koních
(1818) a O sedmeru dobytka domácího, jeho chování a nemocech (1826). Odbornými články
přispíval do vědeckého časopisu Krok. Důležitá je i jeho překladatelská činnost, českému
čtenáři zpřístupnil mimo jiné tehdy velmi oblíbeného Domácího lékaře od H. F. Paulitzkého.
Jako historiograf pražské lékařské fakulty sepsal její dějiny. Patřil v našem prostředí k prvním,
kdo se naučili sanskrt, a napsal o něm několik pojednání. Za své zásluhy dostal od císaře
roku 1849 kříž rytíře Leopoldova řádu a následujícího roku byl povýšen do rytířského
stavu. Se svým bratrem Josefem se dokonce v roce 1839 vystřídal ve funkci rektora pražské
Karlo-Ferdinandovy univerzity. Bylo to poprvé a (zatím) naposled, kdy tuto funkci přebíral
bratr od bratra. Při předávání prestižní funkce celebroval slavnostní mši v pražském Týnském
chrámu jejich třetí bratr Jan.

Nejstarší známé předky Josefa Jungmanna je možné na Křivoklátsku doložit už v první
polovině 17. století. Jeho rodiče, Kateřina a Tomáš Jungmannovi, měli celkem deset dětí.
Z nich se dospělosti dožilo pouze pět, čtyři synové a jedna dcera. Vedle Josefa dosáhli
vynikajícího vzdělání a mimořádných úspěchů ve svých povoláních i jeho bratři Antonín
a Jan. Oba mu dokázali účinně pomáhat i při sepisování jeho monumentálního Slovníku
česko-německého.

Portrét Antonína Jungmanna, bratra Josefa
Jungmanna. Olejomalba Antonína Machka
z roku 1841, doplněná po roce 1849 o Leopoldův
řád a v roce 1861 o text v pravém dolním rohu
(Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK)

Kateřina Petrovičová, rozená Jungmannová (1811–
1889), dcera Josefa Jungmanna, doma nazývaná
Katynkou. S prvním mužem, Josefem Lauermannem
měla syna Josefa. Fotografie z roku 1862.
(Památník národního písemnictví)

Anna Musilová (1808–1892), dcera Josefa
Jungmanna, nazývaná doma Nanenkou.
S Antonínem Musilem měla pět dětí, tři dcery a dva
syny.

Josef Jungmann měl za ženu Johannu, rozenou Světeckou z Černčic, kterou poznal
v Litoměřicích. Narodilo se jim šest dětí, dva chlapci ale zemřeli krátce po narození. Díky
bohatému věnu, jež Johanka do manželství přinesla, si Jungmannovi mohli koupit v Praze
dům. Výnos z nájemného přispěl po letech k vydání Slovníku. V době, kdy Jungmann práce
na svém životním díle dokončoval, mu zemřel jediný syn, dosud svobodný Josef Josefovič
(1801–1833), profesí soudcovský čekatel, nadějný překladatel a horlivý vlastenec. Josefa
Jungmanna přežily pouze dcery Anna, provdaná za archiváře u zemského soudu Antonína
Musila, a Kateřina, provdaná za Antonína Lauermanna a po ovdovění za profesora Dimitrije
Petroviće. Jejich potomci dosud žijí mezi námi.

Sourozenci a potomci Josefa Jungmanna

