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turistická encyklopedie představuje rozsáhlý a
kompletně zpracovaný přehled turistických
pozoruhodností České republiky. Poprvé je
uvádí v logickém členění na jednotlivé kraje
a jejich souhrn v celkem čtrnácti dílech tak
přibližuje z pohledu turisty celé území naší
republiky. Psané slovo doprovází bohatý

obrazový doprovod, zahrnující jak současné
fotografie, tak i dokumentárně cenné

reprodukce obrazů z 19. století. V každém
dílu jsou v abecedním řazení uvedena ve

formě hesel jednotlivá sídla, geomorfologické
celky, vodstvo, lokality přírodovědné nebo
historické hodnoty, technické památky aj.
Pozornost se neupírá pouze na místa

všeobecně známá a hojně navštěvovaná, ale
přibližuje i ta dosud turisticky neobjevená či
opomíjená. Encyklopedie je svého druhu
originálním místopisem, seznamujícím u

významnějších sídel nejen s počátkem jejich
vzniku, ale i jejich vývojem historickým,

kulturním a hospodářským. U obcí nad 1 000
obyvatel je předznamenán jejich znak, pokud

existuje a byl obcí poskytnut. Hesla
rozsáhlejší jsou pro přehlednost členěna na
podkapitoly s jednotlivými okruhy informací.
U vybraných větších měst jsou připojeny
plánky s vyznačením nejvýznamnějších
památek. A právě těm je v celém textu

věnován značný prostor -- detailní přehled
zachovaných i zaniklých pokladů sakrální i
světské architektury a výtvarného umění činí
z encyklopedie zároveň jedinečného průvodce
po uměleckých památkách České republiky.
Pro milovníky hradů a hradních zřícenin jsou
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připojeny schematické půdorysy a stejně jako
u zámků, muzeí či skanzenů i otvírací doba.
Vodákům je určena kilometráž vybraných řek
a informace o vodácky nejpřitažlivějších
úsecích. Zájemci přírodovědného zaměření

najdou podrobné údaje o památných stromech
či příklady rostlin i živočichů vyskytujících
se na jednotlivých lokalitách; často jde o
organismy vzácné, leckdy se vyskytující
právě jen na tomto jediném místě v rámci

České republiky. Různé zajímavosti, které se
vážou k jednotlivým heslům -- etymologie
názvů, medailonky významných rodáků,
slavné bitvy, mýty a pověsti, postřehy ze
života obyvatel v minulých dobách apod. --
jsou podány volnější formou a čtivě osvěžují
jinak střídmý encyklopedický ráz publikace.
Návěští ve formě rámečku u rozsáhlejších

hesel upozorňují na skvosty hodné
pozornosti. Na regionální abecedně řazená
hesla navazují hesla speciální, která se věnují
fenoménům charakteristickým pro daný kraj

(ve Středočeském kraji jsou jimi např.
tramping či rekreační oblasti). V samém

závěru se dostane na výběr "top" cílů. Vedle
objektivních přehledů (největší města, vodní
plochy aj.) jde také o žebříčky subjektivní, v
nichž se autoři snažili postihnout to hlavní,
nejzajímavější a nejcennější. Rozhodující

výběr, kam se podívat, však záleží na čtenáři
samém.
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