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Situační plánek rodného domku Josefa Jungmanna od Pavla Aloise Klara, otištěný v roce 1852
v almanachu Libussa. Písmeno a v rohu místnosti (bývalý výměnek) mylně označuje údajné místo
narození Josefa Jungmanna. (Národní muzeum)

Podoba Jungmannova rodného domku před romantickou přestavbou do současné podoby, kterou
provedla Vinohradská záložna po roce 1898. (Národní muzeum)

Dnes je domek v majetku obce Hudlice a v sezoně je přístupný veřejnosti. Každoročně je zde
v červenci pořádána slavnost Jungmannovy Hudlice u příležitosti spisovatelova narození.

Vinohradská záložna přistoupila i k zásadní úpravě zchátralého objektu. Inspirací k ní byly
motivy z tzv. České chalupy, vystavené v roce 1891 na Všeobecné zemské jubilejní výstavě
v Praze. Při přestavbě došlo bohužel i ke zboření sousedních hospodářských budov.

Rodný domek předního představitele národního obrození se brzy po Jungmannově smrti
(†1847) stal uctívanou památkou. Již 15. července 1860 byla na něm slavnostně umístěna
pamětní destička. Při této příležitosti byli vlastenci vyzváni k národní sbírce, jež by umožnila
jeho zakoupení. Po třinácti letech, 20. července 1873, byl před objektem slavnostně odhalen
litinový pomník s Jungmannovou bustou. Myšlenka na vykoupení domku ze soukromého
vlastnictví ožila znovu v listopadu 1897 při padesátém výročí úmrtí Josefa Jungmanna.
Uskutečněna byla již 1. března 1898 zásluhou Vinohradské záložny, která stavení koupila
od manželů Františka a Anny Ondráčkových za 2000 zlatých.

Poválečná rekonstrukce vybavení Jungmannovy rodné světničky na olejomalbě Josefa Vladimíra
Kačírka z roku 1950. (Národní muzeum)

Litinový pomník Josefa Jungmanna před jeho
rodným domkem v Hudlicích vznikl k stému
výročí jeho narození v roce 1873. Byl odlit
podle návrhu Bedřicha Kocha ve fűrstenberské
huti v nedalekém Novém Jáchymově.
(pohlednice ze soukromé sbírky)

Podoba rodné chalupy tři roky po Jungmannově smrti. Anonymní barevná litografie, užitá jako
ilustrace v almanachu Libussa v roce 1852. (Národní muzeum)

Během dlouhé doby své existence prošel domek několika přestavbami. Byl k němu přistavěn
výměnek pro staré rodiče s přilehlou komorou, který měl vlastní střechu. Někdy po roce
1867 z praktických důvodů nahradil tehdejší majitel usedlosti Václav Ondráček štíty dvou
sousedních staveb jedinou střechou.

Stavení se stalo obydlím rodiny Jungmannových už v roce 1737, kdy ho koupil Matěj
Jungmann, dědeček Josefa Jungmanna. Jeho syn Tomáš tu s manželkou Kateřinou přivedli
postupně na svět deset dětí. Rodnou chalupu posléze zdědila jejich dcera Josefa, provdaná
Jirkovská. V roce 1823 ji prodala Janu a Marii Ondráčkovým.

Domek čp. 43, v němž se narodil Josef Jungmann, byl postaven někdy po roce 1730 jako
běžná roubená chalupa, pro Berounsko té doby typická. Byla součástí hospodářského dvora,
kde vedle chlévů navazujících na dům stála průjezdní stodola a malý špejchárek. Chalupa
byla postavena na tzv. zadním gruntu, za jiným stavením, později zbořeným. Přístup k ní byl
proto dříve možný pouze z pole.

Rodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích

