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ČČo sa stalo  v jo sa stalo  v j úúli 1998 na Bachurnili 1998 na Bachurni



ČČo sa stalo v novembri 2004 vo Vysokých Tatro sa stalo v novembri 2004 vo Vysokých Tatr áách ch 



ČČo sa stalo v auguste 2010 v Levoo sa stalo v auguste 2010 v Levo ččských vrchochských vrchoch



ČČo sa stalo v povodo sa stalo v povod íí Labe a Dunaja v jLabe a Dunaja v j úúli 2012 li 2012 



H
or

H
or

úú
ci

 v
zd

uc
h 

z 
ci

 v
zd

uc
h 

z 
A

us
tr

A
us

tr
áá l

ielie
H

or
H

or úú
ci vzduch 
ci vzduch 

z z ČČ
íí ny
ny

Prečo super tajfún na Filipínach 



Prečo Súper búrka 
na východnom pobreží USA v novembri 2012

South DakotaSouth Dakota



Toky slne čnej 
energie v krajine



TepelnTepeln éé ostrovy nepustia mraky do vnostrovy nepustia mraky do vn úútrozemia trozemia 



Lebo daž ďová voda odteká z poškodenej krajiny 



VysuVysu ššovanie spriemyselovanie spriemysel ňňovanovan íím m 
popo ľľnohospodnohospod áárskej krajiny rskej krajiny 



KanalizovanKanalizovan íím vodných tokov m vodných tokov 



VysuVysu ššovanie peovanie pe ččatenaten íím zemskm zemsk éého povrchuho povrchu



Vplyv odles ňovania, spriemysel ňovania 
poľnohospodárskej i urbannej krajiny 

•• ZniZni žžuje zuje z áásoby soby 
vody na vody na 
kontinentoch a kontinentoch a 
zvyzvy ššuje hladiny uje hladiny 
vody v ocevody v oce áánochnoch

•• Viac ako Viac ako 3377.000 .000 
mld.mld. m3 m3 vody sa vody sa 
stratilo z stratilo z 
kontinentov a kontinentov a 
pribudlo v pribudlo v 
oceoce áánoch za noch za 
poslednýchposledných 770 0 
rokov rokov –– stst úúpnutie pnutie 
hladhlad íín o 10 cmn o 10 cm

Free surface

Paved surface



Vplyv vysuVplyv vysu ššovania kontinnetov  na zmenuovania kontinnetov  na zmenu
tlakov v zemskej kôretlakov v zemskej kôre

•• OdOdľľahahččenie zemskej kôry kontinentov o 37.000 mld. tonenie zemskej kôry kontinentov o 37.000 mld. ton
•• ZaZaťťaažženie zemskej kôry oceenie zemskej kôry oce áánov o 37.000 mld. ton nov o 37.000 mld. ton 

PPotenciotenci áálne pohyby v citlivých zlne pohyby v citlivých z óónach nach 
geolgeol óógie zemskej kôrygie zemskej kôry
• podpora zemetrasení
• vznik tsunami v ĺn s devasta čným vplyvom na pobrežné

zzóónyny





DESTRUCTION DESTRUCTION AND RENEWAL AND RENEWAL 
OF SMALL WATER CYCLEOF SMALL WATER CYCLE



Viac horizontViac horizont áálnych mrakov    lnych mrakov    

Vyššie zásoby vodných zdrojovVyVyšššš ie zie záásoby vodných zdrojovsoby vodných zdrojov

VyVyšššš ia vlhkosia vlhkos ťť vzduchu vzduchu 

Viac jemnejViac jemnej šíších dach da žďžďovov

VyVyšššš ia reia re áálna evapotranspiracia lna evapotranspiracia 
Viac vegetViac veget áácie a biodiverzitycie a biodiverzity

Novov áá vodnvodn áá paradigma paradigma 



BudovaBudova ťť vodoholdingov v povodoholdingov v po šškodenej krajine kodenej krajine 



Zbieranie daZbieranie da žďžďovej vody do vodoholdingov ovej vody do vodoholdingov 



Výpar vody z vodoholdingov Výpar vody z vodoholdingov 



Obnova vody v malých vodných cykloch   Obnova vody v malých vodných cykloch   



Zmena vyschnutej neZmena vyschnutej ne úúrodnej pôdy na rodnej pôdy na úúrodnrodn úú



ModrModr áá alternatalternat ííva va -- TICHÝ POTOK, 1996TICHÝ POTOK, 1996



19951995 19961996

20092009

19971997

ModrModr áá alternatalternat ííva va 

20122012



Vodný les Slovenskej sporiteVodný les Slovenskej sporite ľľne Vysokne Vysok éé Tatry (2005)    Tatry (2005)    



Vládny program Revitalizácie krajiny v 488 
obciach (2011-12)









THE THE SLOVAK SLOVAK NEW WATER DEALNEW WATER DEAL

1.More than 
100.000 
measures in 488 
communities 

2.More than 10 mil. 
m3 of 
waterholdings

3.More than 8.000 
jobs for poor 
people



Ozdravovanie klímy vodou 

LIFE11 ENV/SK/1019, 



Sumár v roku 2013
1.1.Zrealizovaných Zrealizovaných 758 758 opatrenopatren íí
2.2.58 58 pracovných prpracovných pr ííleležžitostitost íí pre chudobných pre chudobných ľľudud íí
3.3.V 8V 8--mych obciach a jednom povodmych obciach a jednom povod íí



JednJedn áá obecobec -- SLOVENSKSLOVENSK ÁÁ VOLOVVOLOVÁÁ

••142 142 vodozvodoz áádrdr žžných opatrenných opatren íí
••8 8 nezamestnaných nezamestnaných 
••5 5 mesiacov mesiacov 



DaDažďžďovov éé zzááhrady, Ondavka, 2014hrady, Ondavka, 2014



ĎĎAKUJEM !AKUJEM !
www.vodnaparadigma.sk g

EE--mail: kravcik@ludiaavoda.skmail: kravcik@ludiaavoda.sk


