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Čo sa skrýva za spokojným životom ľadového medveďa ! 

 

Aj tohto roku k nám príde naozaj poriadna  zima, pri ktorej sa dá poriadne 

vyšantiť.  Tak sa staň na chvíľu vo svojej fantázii  skutočným otužilcom- 

ľadovým medveďom  a spoznaj, ako sa dá plávať v ľadovej vode, alebo 

pochodovať v miestnosti pri mínus 120 stupňoch Celzia. 

Otužuj sa ako ľadový 

medveď 

 

Ale predstav si ľadové kryhy, studenú vodu a teplotu pár stupňov 

pod nulou. Možno sa ti to zdá nezmyselné, ale ľadové medvede na 

chladnú vodu nedajú dopustiť a odporúčajú ju ako recept na 

zdravie. Prví milovníci otužovania skočili do ľadovej vody údajne 

už v 19. storočí. Aj na Slovensku a v Česku sa od 70.-tych rokov 

Maximaclub.net 



organizovali rôzne súťaže tohto druhu. A že sa potom budeš 

triasť od zimy? Správni otužilci z radov vyznávačov plávania a 

otužovania zo spolku Ľadových medveďov tvrdia, že po otužovaní 

musí prísť aj zima, to je potom ten správny pocit.  

 

Základom otužovania je domáce otužovanie. Začiatočníci sa majú 

denne sprchovať studenou vodou. Najlepšie je začať vlažnou 

vodou a postupne ju ochladzovať. So sprchovaním v studenej vode 

môžu začať už dvojročné alebo trojročné deti. Ak sa budeš 

otužovať vytrvalo niekoľko mesiacov, všimneš si, že odolávaš 

chorobám omnoho lepšie, a ak aj ochorieš, vyzdravieš omnoho 

skôr.  

 

Veria tomu aj tisícky ľudí nielen u nás, ale napríklad aj v Rusku, 

aby zo seba zmyli svoje hriechy. Podľa pravoslávnej tradície 

kňazi v týchto dňoch svätia vodu cez diery v ľade v tvare kríža a 

potom sa vo vode vykúpu veriaci. Ľudí neodradia ani extrémne 

teploty, ktoré v niektorých častiach Sibíri dosahujú až mínus 5O 

stupňov Celzia. Veria totiž, že otužovaním v ľadovej vode si 

upevňujú zdravie a získajú odolnosť voči chorobám. 

Zdroj informácií: www.magimaxclub.net 

1. Akú teplotnú stupnicu  použili výskumníci zaoberajúci sa životom 

ľadového medveďa ? 

2. Pri akej teplote sa začínajú vytvárať ľadové kryhy? 

3. Aké podmienky doporučujú ľadové medvede ako recept na 

zdravie? 

4. Aké podmienky musia byť splnené, aby nastal pocit zimy ? 

5. Podľa obrázku  popíš čo chráni ľadového medveďa pred zimou, 

opíš čo spôsobuje topenie ľadovcov. 

 

http://www.magimaxclub.net/

