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Záffiekve \/rChotových Janovicích spalu s parkem

ie zvláštnírn prastcreft} s nenápadným' ale silným
a osobitým kouzlem'

PůVodnikamenná tvrz pánů z Janov c' pozděj renesančně přestavěná. se

V 18' sto|eti pÍoměnja Víěprezen1ai Vni sld o Votických hrabat z Vriby' Pak

přiš i Vraiis|avové z Mitrov]c a s nimi pos|edni Ve|ká přestavba' V po|oviné

19. sto|etiziska ceý areá|sVoL] soLrčasnou novogotickoU podobu'

V době Nádherných z BorL]tlna by zámek místem, kde se se s\^im] hosty

setkáVa|a s]donie Nádherná' Mez ně patři]i Rai|er l,4aria Rilke, Kar| Kraus'

Antonin Pod aha, Ado]f Loos' Viktor stretti, caÍni| o schne der' knÉe Max

Lobkowicz' Anna Masaryková - co ]meno' to osobnost

Ve spráVě Národnlho muzea ie zámek od konce 50' ]ei 20. století' stálé

expozice ',spo 
ečnost V Óechách 19' sto|eti.' a ,,R |ke, Kraus a Vrchoto\y

Janovice.. př]b|iŽuji Živoi V cechách předrninu|ého sto etia !^/práVéjípříběh

rod'ny pos|ednc' "ouklo./'n r aj:le|u' F'oo7.é '.os.e zvorar.v ''

umístěná V prostorách pŮVodnÍ středověké tvrze. seznamuje s h]storil

zvonařského řemesa l s dí|y \4;znamných m strú zvonarů.

současná podoba zámeckého parku se utvářela dé e než 2o0 |et a je

\^is|edkem šťastného setkáVáni osobiých maji1e|ů ]akým by|i hrabě

Arnošt FraniiŠek z Vrlby, hrabě Josef Vrat]s|av z Miirovic a zejména

baronka sidonie Nádherná z Borutina se zahradnimi odborníky, přédevšim

s cami||o schneiderem' sVoU neve kou p|ochou patřl k menším zámeckým

parkůnr' diky harmon]i, která V ném panuje' schopnosti zapůsobt' diky

|idským osud ůÍn , které jsou s ním spo]e ny' je jedn im z nejvíce obdivovaných

paÍkŮ siředn[ch Čech'

Pořtřéi bařonk}r sidonie l.|ádheřné 2 Bořutína,
|ýar Š\/eb ]:sky (1E73. ]962)
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