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JOSEF LAUN
(1837 { 1915)

Josef Laun byl nejstar¹ím ze ètveøice zakladatelù Spolku pro volné pøedná¹ky
z mathematiky a fysiky a zároveò jeho nejménì aktivním èlenem. Matematiku,
fyziku i uèitelské pùsobení velmi brzy opustil.

Studium, Spolek

Josef Laun se narodil dne 26. záøí 1837 v Herrndorfu è. 43 (nyní Knì¾eves
u Rakovníka) jako syn rolníka Johanna Nepomuka Launa (1803{1870) a Anny
Stieberové ( ? {1878) z Pøíèiny.1 Rod Launù ¾il v Knì¾evsi na statku è. 43 ji¾ na
konci 18. století; narodil se zde Josefùv dìdeèek Václav Laun (1776{1856), který
po celý ¾ivot na statku hospodaøil. Josef mìl mlad¹ího bratra Jana Nepomuka
(1842{1870).2
Na univerzitu pøi¹el Josef Laun v roce 1858; pøi zápisu se pøihlásil k èeské
národnosti. Na lozo cké fakultì zaèal studovat matematiku a pøírodní vìdy
(profesoøi J. F. Kulik, V. Matzka, V. Pierre, J. Böhm, V. F. Kostelecký, F. Stein
a A. Reuss). Nav¹tìvoval i pøedná¹ky z lozo e, psychologie a pedagogiky (profesoøi J. H. Löwe, W. Volkmann, R. Zimmermann a J. Padlesak), výrazný zájem mìl i o jazyky (pol¹tina u profesora H. Sucheckého, ru¹tina u soukromého
docenta V. Hanky, nìmecká literatura u profesora J. N. Kelleho). Se studentskou prací o metodì nejmen¹ích ètvercù se ucházel o cenu profesorského sboru
lozo cké fakulty.
Univerzitu ukonèil v zimním semestru 1861/62.3 V této dobì spolu s Bla¾kem, Fingerem a Vaòausem zalo¾ili Spolek pro volné pøedná¹ky z mathematiky
a fysiky. Pøi prvních volbách, které probìhly 28. bøezna 1862, v¹ak Laun nezískal ve Spolku ¾ádnou významnou funkci. Èinnosti Spolku se pøíli¹ neúèastnil,
nepøednesl ¾ádnou pøedná¹ku; v letním semestru 1861/62 ze Spolku vystoupil
v souvislosti s ukonèením svého studia.4
1 Viz matrika narozených Knì¾eves, fara Knì¾eves M 21{2 (1784{1840), str. 157, Státní
oblastní archív Praha.
2 Ten se dne 21. èervna 1864 o¾enil s Franti¹kou Majerovou (1844{ ? ), dcerou knì¾eveského hospodského Antonína Majera a Marie ©váchové z Knì¾evsi. V man¾elství se narodili
synové Alfréd (1865{ ? ), Jakub (1867{1867) a Stanislav (1868{ ? ). Franti¹ka Launová se
dne 16. srpna 1870 (ètyøi mìsíce po man¾elovì smrti) provdala za knì¾eveského rolníka Václava Cedla. Syn Alfréd hospodaøil na rodinném statku è. 43, o¾enil se dne 26. dubna 1887
s Antonií Èebi¹ovou (1862{ ? ) z Pøílep è. 45, dcerou rolníka Jana Èebi¹e a Antonie rozené
Hacmanové. V man¾elství se narodilo osm dìtí. Stanislav se stal lékaøem, dne 26. záøí 1896 se
o¾enil s Jitkou Patrákovou z Knì¾evsi, dcerou rolníka Franti¹ka Patráka a Vincencie rozené
Cedlové, ¾ili ve Veveøí Bytý¹ce na Moravì. Více viz matriky narozených Knì¾eves, fara Knì¾eves M 21{2 (1784{1840); I{8 (1840{1861); I{22 (1861{1881); VI{23 (1881{1899); matrika
oddaných I{14 (1784{1840); 15 (1840{1869); 33 (1869{1914); matrika zemøelých I{20 (1784{
1870) a index zemøelých 1840{1899. V¹echny zmiòované matriky jsou ulo¾eny ve Státním
oblastním archívu v Praze.
3 Viz katalogy posluchaèù lozo cké fakulty pra¾ské univerzity 1858{1862, Archív UK.
4 Více viz [1], str. 10.
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Laun studoval i na pra¾ské polytechnice, zapsal se zde v roce 1858. Ve ¹kolním roce 1858/59 nav¹tìvoval pøedná¹ky z vy¹¹í matematiky (profesor K. Jelinek) a v¹eobecné chemie (profesor C. Balling), ve ¹kolním roce 1859/60 studoval praktickou geometrii, fyziku, speciální chemii a analytickou mechaniku,
v následujícím roce opìt speciální chemii a zemìdìlské hospodáøství.5
Josef Laun patrnì neusiloval o doktorát lozo e, nestal se dopisujícím èlenem
Spolku ani èlenem Jednoty èeských mathematikù.

Pedagogické pùsobení
Josef Laun se v roce 1864 neúspì¹nì ucházel o místo honorovaného docenta
vy¹¹í mathematiky a analytické mechaniky na pra¾ské polytechnice. V konkurzním materiálu byl uveden jako suplující profesor na gymnáziu v Rjece.6 V tomto
roce publikoval ve výroèní zprávì tohoto gymnázia èlánek Metoda najmanjih
èetvorinah (Metoda nejmen¹ích ètvercù ) [L1]. Na gymnáziu v Rjece pùsobil jen
do roku 1865; následující tøi ¹kolní roky 1865/66 a¾ 1867/68 uèil na královském
gymnáziu v Záhøebu.7
Na gymnáziu v Záhøebu vyuèoval Laun matematiku, pøírodovìdu a nìmèinu
takøka ve v¹ech tøídách, týdnì míval kolem 20 hodin. Navíc byl správcem
pøírodovìdného kabinetu. V roce 1867 publikoval ve výroèní zprávì ¹koly èlánek
Nametnici èovìèjega tìla (Cizopasníci lidského tìla ) [L2]. V následujícím roce
ze Záhøebu ode¹el a de nitivnì opustil pedagogickou dráhu.8

Dal¹í ¾ivotní osudy
Dne 1. øíjna 1867 se Josef Laun v Rakovníku o¾enil s Annou Klapkovou
(nar. 1846), dcerou rakovnického mlynáøe Václava Klapky a Marie rozené
Kundelové z Radonic.9 ®enil se je¹tì jako profesor na vy¹¹ím gymnasium
v Zahøebu; zajímavé je, ¾e se ¾enil v Rakovníku a v¹echny svatební ohlá¹ky
mìl v Záhøebu. V jeho man¾elství se narodily dvì dcery; první byla Marie
5 Viz katalogy posluchaèù pra¾ské polytechniky 1858{1861. Nìkteré seznamy pøedná¹ek
na polytechnice z doby Launova studia se nezachovaly.
6 Viz [3], str. 446{447.
7 V té dobì uèil matematiku a fyziku na gymnáziu v Záhøebu Jan (Ivan) Pexider (1831
Protivín { 1873 Záhøeb), který do chorvat¹tiny pøekládal nìkteré uèebnice. Zmínky o Janu
Pexiderovi viz J. Beèváø (ed.): Jan Vilém Pexider (1874{1914), Prometheus, Praha 1997,
str. 7, 28.
8 Viz Program kraljevske gimnazije u Zagrebu koncem ¹kolske godine 1866, 1867, 1868,
1869; Josef Laun je zde uvádìn jako Josip Loun. V programu roku 1868/69 je na str. 40 mo¾no
èíst: U profesorskom se je sboru ovo promìnilo: ... mìsto nam. uèitelja Josipa Louna, koji
je odstupio od uèitelstva, bude imenovan nam. uèiteljem Jovan Gvozdanovic'.
9 Viz VII. kniha oddaných mìsta Rakovníka 1865{1890, str. 15, Státní oblastní archív
Praha.
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Anna,10 druhá Anna Miláda.11
V roce 1868 se Josef Laun zapsal na právnické fakultì pra¾ské univerzity,
studoval zde dva roky, od zimního semestru 1868/69 do letního semestru
1869/70. Zajímal se o obecné právní vìdy (profesoøi J. F. Schulte, K. Czyhlarz,
W. Wessely, J. N. Schier, G. Güntner, C. Esmarch) a o dìjiny (profesor
W. W. Tomek).12
V letním semestru 1869/70 zemøel Launovi bratr a otec;13 patrnì z tohoto
dùvodu Laun svá studia na právech ukonèil a v dal¹ích letech hospodaøil na
svém statku è. 81 v Knì¾evsi u Rakovníka; zmiòuje se o tom i V. Posejpal.14
Josef Laun zemøel náhle dne 1. èervence 1915 v Rakovníku v Jungmannovì
ulici è. 372 (dnes Pra¾ská ulice). Pochován byl dne 3. èervence 1915 v Rakovníku.15
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10 Marie Anna se narodila dne 15. srpna 1873 v Praze, v domì è. 649{II (nyní roh
Øeznické a ©tìpánské ulice), viz matrika narozených sv. ©tìpán ©T N 30, str. 213, Archív
hlavního mìsta Prahy; v matrice je Josef Laun veden ji¾ jako bývalý gymnaziální profesor,
nyní soukromník. Marie Anna se dne 17. listopadu 1900 v Praze u sv. Jindøicha provdala
za Rudolfa Trejbala (1854{ ? ), uèitele hospodáøské a rolnické ¹koly v Plzni, viz matrika
oddaných Knì¾eves 33 (1869{1914), str. 131, Státní oblastní archív Praha.
11 Anna Miláda se narodila dne 25. prosince 1874 v Knì¾evsi na statku è. 81, viz matrika
narozených Knì¾eves I{22 (1861{1881), str. 118, Státní oblastní archív Praha. V matrièním
zápisu je uvedeno, ¾e otec Josef Laun je emeritní profesor gymnázia v Záhøebu, nyní
minimajitel hospodáøství v Knì¾evsi.
12 Viz katalogy posluchaèù právnické fakulty pra¾ské univerzity 1868{1870, Archív UK.
13 Dne 7. bøezna 1870 zemøel ve vìku 28 let Launùv bratr Jan, který hospodaøil na
rodinném statku v Knì¾evsi è. 43. Dne 19. dubna 1870 zemøel ve vìku 67 let Launùv otec
Jan, výminkáø v Knì¾evsi. Viz matrika zemøelých Knì¾eves I{20 (1784{1870), str. 186, Státní
oblastní archív Praha.
14 Viz [2], str. 4.
15 Viz matrika zemøelých ulo¾ená na Mìstském úøadu v Rakovníku; jako pøíèina smrti
je uvedena mrtvice. V matrièním zápisu je Laun zapsán jako bývalý gymn. profesor v. v. a
statkáø nyní.

