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EUROPSKA UNlA
EUROPSKY FOND

REGlONÁLNEHO ROZVOJA

Projekt spolufnancouany Európskou niou z prostriedkov

Európskeho Jondu regonálneho rozvola u rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Pokko - Slovenská republika 2007 2013

Album;e vydany v rámci pro.jektu
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Albunry u znlmnjtch rytisovatel'ou a publicistou - osobnostil{ys c a Žywca



brat Ludouíta Cyrila J anotu

N aro dil s a 9. 8. 1 896 u Čailci.
Zomrel 2 1.6. 1957 u Žiline.

b r at Mil an a Vo jtech a J an otu

Narodils0 12.10.1888 u Čailci.
Zomrel 1 S.1 0. 1 968 u Bratislne.



Ludouit CyrilJanota s matkou

Annou abratomMilanom.

Ludouít Janota a anglická misia pósobiaca v Turzouke.

Fotografa na stanici u Čadcí, 1919,

Ludovít Janota s manželkou a priatelmi v Turzovkg 1918



Iludovít |anota a Anna Janotoud s dcerami, synmi a uruičatami.

manžrlka Ludouíta C4rila |anotu

- Anna Barbora Janotovó ( l aX - OZ a)

L. Janota so švagrom E. Gaólom, 1965

^:::!::"š#;::;:il



|::a.'.

,

^,{r,.

L. Janota s mlnželkou na uylete v Cadci

Dušan |anota s manželkou ]renou

syn Ludovíta Janotu
- DušanMetodJanota (1922 1997)

Anna lanotová so synom Dušanom a un čatami u Bratislave



Igor |anota s manželkou Eleonórou

synViliama Janotu - vedec a pedagóg

lmrichJanota (ltoz - Oaz)syn Ludovíta Cyrila Janotu

- public*talgor |anota (1921 2008)



SLOVEl\SKÉ HRADY
NAPl sAL sosTAVl

/@35
N A K LA D AT E l] s TVo s Lo V E N s K E J LlG Y

VBR LAVE

Titulnil lkt trojzvazkouého diela pouestí (1935 - 1%S)
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Janotovci patria ku l1ysuclgrm rodom nedávnej minulosti, ktorí
rliznamne ovplyvňovali kulturne i spoločenské dianie.

Milan Vojtech ( l s96- 1 957) mal brata I-udovíta Cyrila ( t SS S-

l 968), ktorého synom bol Dušan Meto a QnZ-Vll).
Prostredn/ z janotovskej dynastie bol autorom literat ry faktu,

preldadatelbm i publicistom. Profesionálne zameranie a medziná-

rodné sk senosti mali nášho rodáka predurčovať na rysoké posty ďe

nestalo sa tak. Komunistickej diktature bol podozrir.} každj, vzdelan,
človek a zvlášť l.tedi1 ak predtyrn pósobil v zahraničí a vedel cudzie
j^ryW.Sám Janota ovladal madarčinu, ukrajinčinu, taliančinu, ru-

munčinu, franc zštinu, angličtinu, španielčinu a škandinávske juyW.
Komunisti z tohto vzdelaného a rozhladeného novinárE hoci prelo-
žil z nemčiny do slovenčiny aj Komunistick/ manifest Karola Marxa
(tlZl),urobili v páťdesiatych rokoch nepriatela l'udu a reloralifikovali

ho na pomocného robotníka. Najskór však musel prejsť komunistic-
l9rni koncentračn/mi pracovnl.rni tábormi v pardubiciach a chru-
dimi (tt+l-Sl). Ýátll sa s podlomen/m zdravím na rodné Kysuce.

Zomrel2.|. juna 1957 nažilinskej stanici, vracaj c sa do Kysuckého
Nového Mesta, kde v tom čase žil. TVoril"y' osud bol priaznivejšie nak-

loneryi jeho bratovi. Tento pamiatkár začal publikovať ešte pred prvou
svetovou vojnou. Pričom jeho diela vyšli medzi vojnami, z nich roz-

siahle trojzvázkové Slovenské hrady ( t lSS- t laS) obsahuju Janoto-
ve vlastné povesti o slovenslqich hradoc[ ale v poslednej časti su aj

povesti prebraté od róznych slovenslo.ich autorov V jeho pozostalosti
zostali rukopisy diel Slovenské zám\q a Monografia hornotrenčian-

skeho drotárstva.Vroku 19l9 bol tajomníkom SNRpre homé Kysu-

ce.Zhromazdbval staré tlače, rukopisy rytiny a patrí medzi priekopní-
kov modernej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Najmladší z tohto rodu je doteraz na Kysuciach najviditelhe]ší,

a to vdaka tomu, že sa v Čadci nachádza Obchodná akadémia Du-
šana Metoda Janotu. Publicistická tvorba dalšleho z v,znamnych
mužov roduJanotovcov je velmi bohatá. A to nielen rozsahom, viac
než 30 kniZnYch publikacii a 250 vedeclo.,,ich i populárno-náučn.ich
publikácií, ale aj širokym tematick/m záberom. Od otázok pol-
nohospodárstva a lesov, cez ochranu prirody, až po problematiku
pamiatkarstva a slovenskIch dejín,

P eter Kub i ca, sp is o u atel'


