Wander- & Naturführer Böhmisches Mittelgebirge
Právě před rokem spatřil v Drážďanech světlo světa průvodce avizovaný nadpisem a svou
titulní stránkou. Mezi českou veřejností je knížečka víceméně neznámá, protože je v němčině.
Její uspořádání, aktuální a pestrý obsah s nádhernými barevnými fotografiemi nicméně stojí zato,
abychom se o ní zmínili. Po obecných kapitolách (osídlení, geologie, příroda) následuje přehledný
popis 22 výletů začínající u kopců se stepní vegetací (Oblík, Raná a Milá) a pokračující přes Bořeň
u Bíliny, zříceninu Kostomlaty a kuželové kopce Milešovky a Lovoše až po údolí Labe ke Střekovu,
Vrabinci a dále na východ k Sedlu. Tak rozsáhlé a pestré území vměstnat do jednoho svazku nutně
vyžaduje omezit se na několik oblastí. Proto řadu lokalit v průvodci vůbec nenalezneme. Do popisu
jednotlivých výletů jsou zařazeny krátké vstupy („exkurze“). Tak zde najdeme botanickou „exkurzi“
na Oblík, Milou, Milešovku, Radobýl a Lovoš. Dovíme se podrobnosti o syslech na Ranné, o fauně
na Lovoši, o hradních zříceninách Kostomlaty, Opárno, Házmburk a Střekov. Jedno pojednání se
týká romantických malířů Českého středohoří (např. Ernst Gustav Doerell).
Přes komunikační bariéru se hlavnímu redaktorovi Petru Rölkemu podařilo získat výborné znalce
z regionu. Petr Bauer, Borek Franěk a Roman Hamerský se zabývají flórou a faunou. Regionální
dějiny a vlastivědu zpravoval Jiří Kinský. Geologii čedičových a znělcových kopců se věnuje profesor Klaus Thalheim z Drážďan. Do této kapitoly je včleněna složitelná přehledná geologická mapa.
Alfred Rölke zhotovil pro jednotlivé výlety mapy, jejichž kvalita je místy lepší než kvalita známých
zelených map z edice Klubu českých turistů.
Knížka má 272 stran, 190 barevných fotografií, 22 historických fotografií, dokumentů, obrazů a
27 kreseb. Vyšla v nakladatelství „Berg- & Naturverlag Rölke“ v prosinci 2008. Lze ji objednat
přímo na drážďanské adrese service@bergverlag-roelke.de (cena: 16,90 EUR) nebo zakoupit v
informačním středisku na zámku v Děčíně za 400,- Kč. Zájemce o turistické průvodce jiných oblastí
upozorňujeme, že v nakladatelství Petra Rölkeho vyšel ještě průvodce Böhmische Schweiz (České
Švýcarsko), svazky o Saském Švýcarsku a německých částech Krušných a Lužických hor (viz internetovou adresu www.bergverlag-roelke.de).
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