
 

 

 

Kulatý stůl na téma 
„20. květen, Světový den včel – příležitost pro všechny“ 

12. březen 2016 
 

Závěrečné komuniké 

 

Na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské 

republiky se 12. března 2016 v Celje uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců 

odpovědných za oblast zemědělství Rakouska, České republiky, Francie, Maďarska, Černé 

Hory, Slovinska a Srbska za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství 

a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika 

prostřednictvím iniciativy "Světový den včel“¹. 

 

Ministři zemědělství na setkání v Celje shrnuli svá stanoviska takto: 

 

Zdůrazňují význam včel a jiných opylovatelů pro udržitelnou zemědělskou produkci, 

potravinovou bezpečnost a výživu ve světě stejně jako pro udržování ekologické rovnováhy 

v prostředí a zajišťování druhové pestrosti v přírodě. 

 

Upozorňují na skutečnost, že v současnosti v důsledku lidských činností a jejich vlivů na 

prostředí stejně jako vlivem dalších faktorů, jakými jsou nové nemoci a škůdci včel a změna 

podnebí, jsou včely ve zvýšené míře ohroženy. 

 

Opakovaně potvrzují nezbytnost podpory činností zaměřených na zvyšování povědomí vlád 

a veřejnosti o důležitosti včel a včelařství a považují iniciativu "Světový den včel" za jeden 

z klíčových nástrojů v tomto ohledu. 

 

Vyzývají k mezinárodní spolupráci zejména s ohledem na posilování naší společné péče 

o včely, dosahování lepších výsledků při ochraně včel, jejich prostředí a současně i při 

podpoře udržitelného rozvoje včelařství. 

 

Jsou toho názoru, že společné úsilí může významně přispět k dosažení cílů udržitelného 

rozvoje zejména v boji proti hladu, v dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy 

stejně jako při podpoře udržitelného zemědělství, ochraně omezených přírodních zdrojů 

a zastavení úbytku druhové pestrosti přírody. 

 

V Celje 12. března 2016 

______________________________________ 
¹ Ve snaze vytvářet rostoucí povědomí vlád i veřejnosti o významu včel a včelařství navrhne 
Slovinsko na základě iniciativy Slovinského svazu včelařů Organizaci spojených národů 
(OSN), aby byl 20. květen vyhlášen Světovým dnem včel. 


