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Kniha je první seriozně zpracovaný průvodce po vhodných místech pro bruslení na přírodním ledě v České republice. Autoři do knihy vložili vlastní zkušenosti a rozhodli se seznámit naši bruslící i o bruslení uvažující veřejnost nejen s místy kde bruslit, ale i jak si zajistit základní bezpečnost. 
V úvodní kapitole nás seznamují se základy dálkového, nordického či severského bruslení, název asi není zatím ustálený. V této zimě, když zamrzly nejen rybníky a jezera, ale i většina řek a potoků a mnohé bruslaře přírodní led lákal k vyzkoušení, je správný čas na tuto knihu. Úvod patří bezpečnosti, které zatím málokdo v ČR věnoval dost pozornosti. Autoři vysvětlují základní bezpečnostní pomůcky a jak nejlépe postupovat, dojde-li k nějaké nehodě. Jsou tam i rady jak si tato pomůcky vyrobit.
Vybavení bruslaře na přírodním ledě by nemělo být hokejové nebo krasobruslařské, proto jsou zde ukázány správné brusle i vázání na boty, které jsou mnohem vhodnější pro tuto aktivitu. Brusle jsou delší, užší bez žlábku a jsou většinou, díky vázání a botám na běžky, s volnou patou. Kdo to nezkusil, asi bude váhat, zkušenosti však mluví pro tuto výbavu. Stejně jako na běžkách, i při bruslení se někdo zaměří na sportovní cíle, jiný na turistiku a poznávání nových zajímavostí. Brusle se snadno sundají a v turistických běžkových botách snadno přejdeme i nesjízdné úseky, nebo přejdeme na jinou vhodnou ledovou plochu. 
Jedna kapitola je také věnována bruslení s dětmi, z vlastních zkušeností autorů, která ostatním rodičům může poradit jak nejlépe děti zabavit, co zajímavého se dá vidět apod. Zejména menší děti musí mít každou vyjížďku zajímavou a samozřejmě i bezpečnou.
V knize je podrobně popsáno 56 tras, ve dvanácti oblastech ČR. Výlety jsou doplněny i přehlednými mapkami, popisem přístupu k ledu a dopravním možnostem. Některé trasy jsou i dost náročné, jiné jen krátké a jednoduché, vybrat si proto může každý. Ilustrační fotografie také určitě zaujmou a inspirují možná i k následování. Fotit ze zamrzlé vodní hladiny určitě nabízí zcela nové pohledy na svět u vody. Život pod ledem, na něm a v těsném okolí je také pro většinu z nás zatím neznámý.
V letošním roce se příznivcům dálkového bruslení u nás dokonce podařilo uspořádat závod na 60 km a chystal se ještě závod orientační. Někteří naši bruslaři vyjíždí i na zahraniční závody, odkud přinášejí nové zkušenosti a informace, nebo jen zajímavé aktivity v mrazivé a bezsněžné zimě. Doufám, že brzy budou i naši bruslaři nepřehlédnutelnou skupinou v Evropě, stejně jako to je nyní naše rychlobruslařka Sáblíková, která ostatně prý také začínala na rybnících Vysočiny. 
Kniha by měla zaujmout každého pravého outdooráka, popisuje často místa kolem kterých jezdíme, ale vlastně je neznáme, protože jsou dostupné pouze z ledu. Knihu jsem proto celou četl se zájmem, na některá popsaná místa se určitě už brzy vypravím a mohu ji každému jen doporučit. Psána je lehkým, zábavným, ale dobře popisným způsobem a jen lituji, že tyto knihy nejsou u nás vydávány v kroužkovém vazači, abychom si další stránky mohli volně doplňovat, vyměňovat a udržovat tak všechny informace trvale aktuální. Věřím, že pokud budou mrazivé zimy pokračovat, bruslařů bude přibývat a další vydání této knihy bude ještě obsáhlejší, protože mnoho míst zůstalo ještě nepopsáno a čeká na své objevitele.
Dálkové bruslení v letošním roce rázně vykročilo vpřed a věřím, že se stane brzy známým mezi lidmi, kteří se rádi pohybují zimní přírodou. Kniha je velmi pěkné dílo, které k seznámení s možnostmi dálkového bruslení může hodně pomoci. Doufám, že autoři budou další informace brzy opět publikovat, aby uspokojili zájem všech začínajících bruslařů. Za redakci Světa outdooru jim k tomu přeji hodně úspěchů a pevný a bezpečný led. 
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