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Podle titulu by se zdálo, že jde o publikaci, jejíž recenze patří do turistického nebo sportovního časopisu, ale již název jedné z úvodních kapitol této útlé knížky „Zvířata a rostliny pod ledem“ nasvědčuje, že jde o dílko, kde si na své přijde i přírodovědec nebo geograf. To se pak v plné míře projeví při líčení jednotlivých tras v popisné části, které nás zavede po zamrzlých hladinách našich řek, potoků, rybníků, přehrad i zatopených štěrkoven do nejrůznějších koutů naší vlasti v roční době, kdy obvykle nevycházíme do terénu a kdy se nám místní příroda ukáže ve zcela novém, nezvyklém světle.
Při mnohakilometrových túrách po hladinách velkých přehradních nádrží, především na Vltavě, se nám otevře jedinečný pohled na geologickou stavbu údolních svahů nejen díky tomu, že stromy a keře jsou holé, ale i díky možnosti zblízka si prohlédnout jinak těžko přístupné skalní výchozy, které nám v létě zakrývá zeleň a k nimž se můžeme přiblížit jen po vodě. Kniha nám zároveň nabízí vedle popisu bruslařské trasy i odborný přírodovědecký výklad, jaký bychom v běžných turistických průvodcích marně hledali. Přitom neopomíjí ani výhledy do krajiny a upozorňuje na kulturní památky i různé zajímavosti a děje, které se odehrávaly na březích vodního toku.
Zvláště zajímavé a cenné jsou popisy z Polabí, počínaje rozlehlým Žernoseckým jezerem s jedinečnými výhledy na Středohoří přes soutokovou oblast s Vltavou až do klasických polabin na Malém Labi nad Mělníkem se starými rameny, tůněmi i zatopenými štěrkovnami. Zde najdeme nejen podrobné návody k bruslařským túrám, ale i mapky, které zachycují současný stav těchto vod do podrobností, jaké bychom nenašli v žádné topografické mapě. Podobně je tomu i s některými rybničními soustavami, třeba v Jabkenické oboře nebo v podtroseckých údolích v Českém ráji. A všude se dozvíme i kus historie okolní krajiny a jejích kulturních památek.
Originální jsou pozorování života pod ledem, především zimujících a nezřídka přimrzlých ryb, a místy dokonce želv – např. americké želvy nádherné – jichž se zbavili akvaristé a které dnes stále častěji přežívají v našich vodách.
Kniha v každém případě stojí za přečtení i pro nebruslaře, jelikož poskytuje nový pohled na naši přírodu, zavádí nás do málo známých končin, a navíc je vzornou ukázkou, jak lze skloubit turistické a sportovní aktivity s citlivým poznáním přírodního dění i kulturního dědictví


