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Kniha přibližuje čtenářům neobyčejně pestrou geologickou stavbu východní části České republiky, na níž se podílí dvě významné geologické jednotky: Český masiv a Západní Karpaty. Na
konkrétních příkladech 71 lokalit z Moravy a Slezska je v textu popsána geologická stavba území,
jsou uvedeny ukázky konkrétních geologických jevů, rozmanitých typů hornin, minerálů nebo fosilií. Jednotlivé lokality jsou zpracovány na základě odborné literatury, ve které často najdeme více
názorově různorodých pohledů na zpracovávanou problematiku. S ohledem na omezený rozsah
celé knihy je v textech prezentován většinou jen jeden, odbornou veřejností nejčastěji přijímaný
názor. Popisované skutečnosti jsou hojně doplněny originální fotografickou dokumentací.
Autoři byli vedeni snahou přiblížit jednotlivé lokality jak odborníkům, tak i studentům geologie nebo zájemcům o neživou přírodu z řad širší veřejnosti. Proto byly do publikace ve většině případů zařazeny lokality, které nejsou součástí aktivního dobývacího prostoru činných lomů a kam je
tímto umožněn bezproblémový přístup. Některé lokality se nacházejí v chráněných územích nebo
vykazují jistý stupeň státní ochrany a je na nich třeba zachovávat platná pravidla. Autoři jsou si
vědomi, že na území Moravy a Slezska existuje mnoho dalších zajímavých a významných lokalit,
které však s ohledem na omezený rozsah knihy, nebylo možné do textu zařadit.
Jednotlivé lokality jsou v knize rozděleny do pěti graficky odlišených kapitol v závislosti na
éře jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. V některých případech lze však toto zařazení chápat jako čistě účelové s tím, že stáří
některých hornin nebo geologických jednotek je předmětem neustále probíhajících výzkumů a odborných diskusí.
V záhlaví každé lokality je vždy uvedeno několik základních údajů: stručná anglická anotace,
poloha lokality z hlediska krajského členění, schématické zařazení v rámci regionálně-geologických jednotek, GPS souřadnice lokality a její přibližná poloha v edici nejběžnějších turistických
map vydávaných Klubem českých turistů. Poloha každé lokality je navíc zakreslena do mapy,
kterou je možné individuálně generovat na serveru www.mapy.cz. Každá lokalita je doplněna přehledem vybraných citací odborné literatury. Pro snazší orientaci je kniha opatřena rejstříkem.
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