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Ľad - podklad vhodný pre život a pohyb ľadových medveďov a iných ľadových tvorov 
a potvoriek (tučniaky, mrože, tulene a pod.) 

Ľadová voda - 1. životné prostredie ľadových medveďov; 2. návyková látka ľadových 
medveďov aplikovaná externe  

Ľadovica - priezračný potužujúci nápoj ľadových medveďov s príchuťou a zápachom ovocia 
(sliviek, hrušiek a pod.) slúžiaci  spravidla po výstupe z ľadovej vody na vyrovnanie tlaku, 
teploty a rosného bodu (tzv. vazodilatácia); poľadovica - 1. náročný vstup do ľadovej vody 
po nemiernom požívaní ľadovice (neodporúčame skúšať); 2. nepríjemný stav, pocit po 
nadmernom požívaní ľadovice (v nemedvedej reči „kocovina“, v medvedej aj „ľadovina“);   
3. prípravok, nápoj rôzneho zloženia  (najčastejšie na báze vody), aplikovaný po nadmernom 
požívaní ľadovice; náľada, naľadenie, naľadený - stav po požití ľadovice, môže sa privodiť 
aj bez ľadovice dlhším pobytom v ľadovej vode; náľadový - ľadomedveď zvláštnym štýlom 
našľapujúci na ľad 

Ľadovodka -  priezračný potužujúci  nápoj ľadových medveďov bez príchute (nie bez 
zápachu) slúžiaci spravidla po výstupe z ľadovej vody na vyrovnanie tlaku, teploty a rosného 
bodu (tzv. vazodilatácia) 

Ľadoviny - 1. správy o ľadových medveďoch; 2. slovník ľadových medveďov; 3. výroky 
slávnych ľadových medveďov 

Ľadovné - 1. štartovné na podujatí zimného plávania; 2.  príchodné pri vstupe, resp. nováčika 
medzi ľadové medvede (tučniaky, mrože, tulene a pod.); 3. zriedkavo môže ísť aj o odchodné  

Ľadný, ľadná - označenie ľadových medveďov pre niečo pekné (spravidla pre peknú 
medvedicu) 

Ľadopád - mäkký pád ľadového medveďa na tvrdý ľad 

Ľadosť - radostný stav ľadových medveďov po výstupe z vody 

Ľadovec – 1. predmet súvisiaci z ľadovým medveďom; 2. vnútorná záležitosť ľadových 
medveďov 

Ľadovanie - oddávanie sa ľadovej vode (sú aj iné skryté významy) 

 

Pod vplyvom ľadovej vody spísal (vymyslel, vyprovokoval, odpozoroval, od ľadomedveďov zozbieral):  

(Mac)Milan Lichý - Slovenské ľadové medvede, Klub otužilcov Banská Bystrica,                        
podklub  (pohotovostná ľadová jednotka) SALAM (Sásovské ľadové medvede)  


