
 

 
Světový den vody 2014: Voda a Energie 
 
Voda a energie jsou úzce propojeny a jsou na sobě 
vzájemně závislé. Výroba a přenos energie vyžaduje 
využití vodních zdrojů, zejména pro vodní a jaderné, 
ale i tepelné elektrárny. Na druhou stranu, okolo 
8 % celkové světové produkce energie se využívá k 
čerpání, úpravě a rozvodu vody jejím různým uživa-
telům. 
V roce 2014 OSN v úzké spolupráci s členskými 
zeměmi a dalšími zainteresovanými organizacemi 
zaměří svou pozornost na propojení vody a výroby 
energie. Zvláště pak na nerovnoměrnosti distribuce 
vody a přístupu k ní především z pohledu miliardy 
lidí, která žije ve slumech a venkovských oblastech 
bez rozvodů elektrické energie, která dosud nemá 
přístup k bezpečným zdrojům pitné vody, odpoví-
dajícím hygienickým podmínkám, která přežívá bez 
dostatečných zdrojů potravin a energií. Světový den 
vody 2014 se zaměřuje na podporu vytváření poli-
tických nástrojů a průřezových rámcových projektů 
či aktivit propojujících různé sektory, které pove-
dou k energetické bezpečnosti a udržitelnému 
užívání vodních zdrojů v rámci udržitelné ekonomi-
ky. Zvláštní pozornost pak bude věnována nalezení 
nejlepších postupů, které pomohou realizovat efek-
tivní ekonomiku jak z hlediska její energetické ná-
ročnosti, tak šetrné spotřeby vodních zdrojů. 
 
Cíle Světového dne vody v roce 2014 
• Zvýšit povědomí o propojení mezi vodou a 

energií. 
• Přispět k politickému dialogu zaměřenému na 

široký rozsah propojení vody a energie. 
• Prostřednictvím případových studií demon-

strovat odpovědným rozhodujícím osobám v 
energetickém a vodním sektoru skutečnost, že 
společné postupy a řešení v otázkách vody a 
energie mohou přispět k dosažení pozitivních 
ekonomických a sociálních dopadů. 

• Identifikovat oblasti formulace politických 
nástrojů a rozvoje lidských zdrojů, v nichž může 
systém Spojených národů, zejména UN-Water 
a UN-Energy, nabídnout významný příspěvek. 

• Identifikovat klíčové zainteresované strany v 
systému voda – energie a aktivně je zapojit do 
dalšího rozvoje propojení vody a energie. 

• Přispět k relevantním diskuzím o vztahu vody a 
energie v agendě Post-2015. 

 
World Water Day 2014: Water and Energy 

Water and energy are closely interlinked and in-
terdependent. Energy generation and transmission 
requires utilization of water resources, particularly 
for hydroelectric, nuclear, and thermal energy 
sources. Conversely, about 8% of the global energy 
generation is used for pumping, treating and 
transporting water to various consumers. 

In 2014, the UN System – working closely with its 
Member States and other relevant stakeholders – 
is collectively bringing its attention to the water-
energy nexus, particularly addressing inequities, 
especially for the 'bottom billion' who live in slums 
and impoverished rural areas and survive without 
access to safe drinking water, adequate sanitation, 
sufficient food and energy services. It also aims to 
facilitate the development of policies and crosscut-
ting frameworks that bridge ministries and sectors, 
leading the way to energy security and sustainable 
water use in a green economy. Particular attention 
will be paid to identifying best practices that can 
make a water- and energy-efficient 'Green Indus-
try' a reality. 

Objectives of World Water Day in 2014 

• Raise awareness of the inter-linkages between 
water and energy 

• Contribute to a policy dialogue that focuses on 
the broad range of issues related to the nexus 
of water and energy 

• Demonstrate, through case studies, to deci-
sion makers in the energy sector and the wa-
ter domain that integrated approaches and so-
lutions to water-energy issues can achieve 
greater economic and social impacts 

• Identify policy formulation and capacity devel-
opment issues in which the UN system, in par-
ticular UN-Water and UN-Energy, can offer 
significant contributions 

• Identify key stakeholders in the water-energy 
nexus and actively engaging them in further 
developing the water-energy linkages 

• Contribute as relevant to the post-2015 dis-
cussions in relation to the water-energy nexus. 


