Po stopách Sidonie Nádherné k zámku Vrchotovy Janovice
Základní charakteristika:
Délka: 35km
Převýšení: 450 metrů
Největší sklon stoupání: 6%
Obtížnost: lehká, jednodenní výlet
Typ kola: trekové, horské

485m n.m.
336m n.m.

336m n.m.

Trasa:
Tvoršovice – Nesvačily – Petrovice – Radošovice – Tožice - Božkovice – Slavkov – Vrchotovy Janovice – Podolí –
Olbramovice – Božkovice – Tožice – Radošovice – Petroviče – Nesvačily - Tvoršovice
Popis:
Celodenní výlet, kterým příjemně skloubíte pohyb v malebné krajině přírodního parku Džbány – Žebrák s kulturním
zážitkem plynoucím z návštěvy zámku Vrchotovy Janovice a jeho parku. Krása krajiny a bohatá historie tohoto
regionu je podchycena v naučné stezce „Po stopách Sidonie Nádherné“. Dýchne na vás atmosféra doby i osobnosti
baronky Sidonie Nádherné z Berutína (1885-1950), poslední šlechtické majitelky zámku.
Okruh začíná jižním výjezdem z Tvoršovic, kde musíte překonat 6% stoupání. Na první křižovatce odbočíte doleva a
dojedete do obce Nevačily. Tady, před kostelem sv. Kříže, odbočíte doprava dolů a napojíte se na cyklostezku č.0076.
Ta je velmi dobře značena a vede mírně zvlněnou zemědělskou krajinou, přes obce
Petrovice, Radošovice a Tožice do Božkovic. Před Tožicemi budete po levé straně míjet
zalesněný vrcholek s pozůstatky terasovitého hrazení slovanského hradiště z 10.-11. století.
V Božkovicích na křižovatce s hlavní cestou odbočíte doleva a dáte se směrem na
Olbramovice. Po necelém 1 km nesmíte minout odbočku doprava na cyklostezku č. 0095
směrem na Slavkov. Krajina kolem této vesničky byla zařazena do evropsky významných
lokalit soustavy Natura 2000. Budete totiž míjet řadu rybníků lemovaných hrázemi s vrbami a
olšemi, které byly ušetřeny větším zásahům člověka. Díky tomu se zde dochovala specifická
flóra i fauna, především celá řada obojživelníků. Ti jsou pokládáni za indikátory čistého
životného prostředí.
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Ze Slavkova se po asfaltové cestě horší kvality dostanete na křižovatku s hlavní cestou, na které
odbočíte doleva a podél rybníku Zrcadlo se dostanete do Vrcholových Janovic. Po návštěvě
zámku a zámeckého parku se vydejte po naučné stezce. Je dobře
značena tmavě oranžovými ukazateli s logem naučné stezky. Má 7
zastavení s informačními tabulemi zobrazující historii i přírodu
tohoto regionu a úryvky ze života Sidonie Nádherné a osobností,
s nimiž se přátelila. Přes Olbramovice nebo Podolí se pak napojíte na
cyklostezku č 0076 a tou se vrátíte zpátky do Nesvačil a posléze do
naučná stezka
Tvoršovic.

Sidonie Nádherná z Berutína (1885-1950), poslední šlechtická majitelka zámku, byla velmi vzdělaná a kultivovaná dáma, která ve své
době učinila z Vrchotových Janovic centrum kultury a vzdělanosti. Její salón byl pravidelně navštěvován celou řadou významných
osobností konce 19. a začátku 20. století. Mezi její přátele patřili, mimo jiné, malíř Max Švabinský, architekti Adolf Loos a Camilio
Scheinder, chorvatská hudební skladatelka Dora Pejačevič, lékař Jan E Zoul nebo kníže JUDr. Maxmilián Lobkowicz, diplomat a
ministr exilové vlády v Londýně. Vnučky prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka Anna a Herberta měly v zámku dokonce vyhrazeny
vlastní pokoje. Krása a elegance Sidonie Nádherné uchvátily básníka Rainera Maria Rilkeho i spisovatele a novináře Karla Krause,
jímž oběma byla múzou. Společně se zahradním architektem Schneiderem se velkou měrou zasloužila o současný vzhled zámeckého
parku. Ten je pro svoji krásu a zajímavou historii jedním s nejvíce obdivovaných parků středních Čech a chráněnou kulturní

památkou.
Osud Sidonie Nádherné však byl velmi pohnutý. Po ztrátě rodičů v časném mládí, krachu půlročního manželství s výstředním hrabětem Maxem Hunem
a brzkém úmrtí všech jejich sourozenců byla nucena sama čelit dějinným zvratům 20. století. Poprvé musela zámek opustit za německé okupace, kdy
zámek sloužil jako kasárna a v hospodářských budovách byla zřízena opravna tanků. Podruhé zámek opustila po znárodnění československým státem.
Zemi opustila tajně 11. září 1949 s malým kufříkem a přes Bavorsko se za pomoci Maxmiliána Lobkowicze a jiných přátel dostala do Velké Británie. Tam
zemřela 30. září 1950. Až v roce 1999 byly její ostatky převezeny zpět a uloženy do jejího milovaného parku, přesně na místo, které si vybrala ještě za
svého života. Je to místo vedle dvojčete Karla, na rameni pomyslného kříže, který tvoří hroby členů rodiny. Návštěvu skromné hrobky v zámeckém
parku si určitě nenechte ujít.

