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Po úspěchu publikace Utajené hrady a zámky I. (aneb Prahou po stopách panských sídel) se Otomar Dvořák a Josef
Pepson Snětivý znovu vydali do pražských ulic a zákoutí, pod povrch moderní zástavby i do archivů – a představují
další skryté skvosty na místech, kde by je často nečekal ani poučený čtenář (vždyť kdo zu0026#xa0;dnešních
milovníků památek ví například to, kde stával krásný zámeček Sakrabonka?). Pravda, některé zu0026#xa0;nich už
naneštěstí najdeme jen pod zemí nebo vu0026#xa0;dobových pramenech. To ale přece neznamená, že bychom je
měli

obestřít

„věčným

vu0026#xa0;místních

mlčením“.

názvech,

Vždyť

srovnání

jejich

nynějších

krása
a

uchvacovala

tehdejších

areálů

současníky,

paměť

je

zajímavé,

navýsost

věků
byť

přežívá
leckdy

smutné…u003cbr /u003e
Zvláštní pozornost autoři věnovali letohrádkům, na něž se vu0026#xa0;minulé knize prakticky nedostalo. Vylíčí je jako
pozoruhodná místa vzestupu a pádu, zaniklé i dochované krásy, ale také milostných příběhů. A třeba dnešní Smíchov,
to dnes už „utajené město“ jménem Břeh Panny Marie, jimi byl doslova protkán. Další přebohatou oblastí je okolí
Botiče,

kde

propátráme

zajímavosti

existujících

sídel,

ale

rovněž

si

představíme

zbořený

zámek

su0026#xa0;rozsáhlým parkem ve čtvrti, vu0026#xa0;níž o něčem takovém netuší ani místní. Odlehlejší části Prahy,
na jejím jihu, jihozápadě, jihovýchodě, východě a severu, nejsou na pozapomenutá panská sídla o nic chudší; budeme
se však muset vydat i pod povrch země a hluboko proti proudu času – a naše nálezy nebudou vždy šťastné. Nakonec
si, stejně jako vu0026#xa0;předchozím počinu, dopřejeme malý úkrok za hranice Prahy: tentokrát do obce Zdiby, na
jejímž území najdeme hned tři zámky.u003cbr /u003e
Kniha Utajené hrady a zámky II. je třetím svazkem nové edice Skrytá krása naší země.
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