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Předmluva 
Článek je součástí série "Ag-vokacie", na kterou se v MTS delší dobu podrobně a aktivně zaměřujeme. 

Použitý termín vychází z anglického označení pro faktickou, argumentační obranu zemědělství "Agriculture 

Advocacy --> Agvocacy". Delší články jako tento publikujeme na webu, avšak kratší zprávy, rychlé 

komentáře atp. můžete najít především na naší Facebookové stránce.  

 

Ve veřejném prostoru se stále častěji setkáváme s útoky na živočišnou výrobu, které ovšem velice 

zřídkakdy stojí na pravdivých, faktických základech. Chovatelé jsou pod narůstajícím tlakem nejen laické 

veřejnosti, ale dokonce i zemědělsky zaměřených organizací a společností, které se ve vlastním, sobeckém 

zájmu snaží pouze udržet dobrý image. Názory odborníků jsou buď upozaděny a nebo dokonce zcela 

opomíjeny. Chovatelé nemají časovou kapacitu a nebo dostatek argumentů, aby mohli útokům efektivně 

čelit. Média se honí za senzacemi a obě strany v nich rozhodně nedostávají stejný prostor. Střední školy, 

univerzity a chovatelské svazy v tomto ohledu také bohužel selhávají, ačkoliv by to pro jejich budoucnost 

mělo být jasnou prioritou. Přesto máme v zahraničí i ČR odborné zdroje, odkud můžeme čerpat 

protiargumenty na obranu živočišné produkce. Zemědělství sehraje v blízké budoucnosti zcela zásadní roli 

v uživení rostoucí lidské populace. Prozatím si ale bohužel společnost spíše podkopává vlastní nohy... 

 

http://www.fao.org/partnerships/leap/overview/the-partnership/en/


Úvod 
Když byla v Paříži v listopadu 2015 ukončena konference COP21 o globální změně klimatu, celkem 196 zemí 

dosáhlo společné dohody o snížení fosilních paliv a emisí, vzniklých při výrobě a spotřebě energie. A to 

dokonce až do té míry, kdy by potenciálně došlo k úplnému vyřazení fosilních paliv. Energetický a dopravní 

průmysl jsou největší antropogenní (člověkem zapříčinění) producenti skleníkových plynů (SP), které mají 

částečně na svědomí probíhající klimatickou změnu. I přesto, že existuje všeobecná shoda odborné 

veřejnosti na následcích spalování fosilních paliv, tak proti-zemědělští aktivisté soustavně obviňují 

živočišnou produkci, že to je ona, kdo má lví podíl na celkovém množství emisí skleníkových plynů.   

 

Jako jeden z nejčastějších argumentů zaznívá, že produkce SP hospodářskými zvířaty je srovnatelná s 

emisemi celého dopravního sektoru, tedy z aut, kamionů, vlaků, letadel atd. V souvislosti s tím je 

navrhováno omezení spotřeby masa díky tzv. "bezmasým pondělkům", které mají výrazně snížit podíl 

celkových emisí.  

 

Ovšem po oddělení zpolitizovaných fikcí a aktivistických nařčení od vědeckých faktů dojdeme při analýze 

produkce skleníkových plynů k poněkud jiným výsledkům. Přední odborníci v USA, včetně organizace pro 

ochranu životního prostředí (U.S. Environmental Protection Agency - EPA), kvantifikovali vlivy živočišné 

produkce v USA a došli k číslu 4,2 % celkových emisí SP. To se výrazně liší od často zmiňovaných 18 %, 

které znějí z úst odpůrců chovu dobytka (někteří dokonce uváděli neuvěřitelných 51 %). Když těchto 4,2 % 

SP pocházejících z živočišné výroby porovnáme s 27 % z dopravního sektoru nebo 31 % z energetického 

sektoru, dostáváme najednou zcela jiný obrázek, který je založený čistě na nejnovějších vědeckých 

poznatcích. Vcelku po právu se tak pozornost konference COP21 upřela na kombinaci těchto dvou odvětví, 

které jsou největšími spotřebiteli fosilních paliv a dohromady produkují celou polovinu skleníkových plynů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při podrobném nahlédnutí do statistik EPA uvádějících 4,2 % emisí se jednotlivé druhy hospodářských zvířat 

na tomto souhrnu podílejí následovně: masný skot 2,2 %, mléčný skot 1,37 %, prasata 0,47 %, drůbež 0,08 

%, ovce 0,03 %, kozy 0,01 % a ostatní (koně a další) 0,04 %. Není úplně jednoduché tyto čísla dostat do 

https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#agriculture


perspektivy, avšak, pokud by všichni Američané začali praktikovat "bezmasé pondělky", došlo by ke snížení 

emisí skleníkových plynů v USA o pouhých 0,6 %. Pravidelné bezmasé pondělky by tak ročně ušetřily jen o 

0,3 % SP. Nikdo nemůže objektivně popírat fakt, že chov dobytka produkuje skleníkové plyny, avšak tvrdit, 

že se jedná o srovnatelnou porci, jakou produkují hlavní zdroje emisí, by nás výrazně odklonilo od správné 

cesty, jak tento globální problém řešit. Hlavní pozornost by měla směřovat především k redukci 

antropogenní uhlíkové stopy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes už tak relativně nízké emise SP dosáhnul sektor živočišné výroby v USA za poslední dekády velkého 

pokroku. To vše při vědomí, že v cestě snižování uhlíkové stopy se musí dále pokračovat. Důvody změn 

jsou především následky stále se rozvíjejícího výzkumu a výrazném posunu ve šlechtění, výživě a péči o 

zdravotní stav zvířat.  

 

Tabulka: Kontinuální pokrok v užitkovosti u mléčného a masného skotu v USA 

 1950 2015 

Počet dojených krav 22 mil. ks 9 mil. ks (-59 %) 

Mléčná produkce 117 mil. tun 209 mil. tun (+79 %) 

Uhlíková stopa  o 2/3 menší, než v roce 1950 

 1970 2015 

Počet masných krav 140 mil. ks 90 mil. ks (-36 %) 

Produkce masa 24 mil. tun 24 mil. tun 

  

V celosvětovém porovnání má sektor živočišné výroby v USA relativně nejmenší uhlíkovou stopu na 

jednotku vyprodukované živočišné potraviny (maso, mléko, vejce,...). Hlavním  důvodem je výrazně vyšší 

efektivita produkční užitkovosti těchto komodit. Na výrobu stejného množství živočišného proteinu je 

dnes v USA potřeba mnohem méně zvířat, což dokládá i srovnání mléčné produkce s jinými státy. Zatímco 

průměrná americká dojená kráva produkuje 10 091,5 kg mléka/rok, tak její kolegyně v Mexiku dojí v 

průměru 4 763 kg/rok, z čehož jednoduchou matematikou vychází, že by v Mexiku bylo potřeba pro výrobu 

stejného množství mléka dvojnásobně více kusů dojeného skotu. Průměrná mléčná užitkovosti v Indii činí 

dokonce 1 134 kg mléka/rok a pro dosažení stejného množství mléka by zde byla produkce metanu 

devětkrát vyšší v porovnání s USA. Emise skleníkových plynů pro výrobu stejného množství mléka jsou tudíž 

výrazně nižší v USA oproti Mexiku nebo Indii. Produkční efektivita je kritickým faktorem v udržitelnosti 

výroby živočišného proteinu, který je pro lidskou stravu nenahraditelný. 

= 2x 

Přechod obyvatel USA z klasických 
žárovek na úsporné = pokles 1,2 % SP 

Zavedení "bezmasých pondělků" v USA 
u všech obyvatel = pokles 0,6 % SP 



 

 

Výrazný pokrok v efektivitě živočišné výroby má přímé následky na snížení dopadů na životní prostředí. 

Mezi produkční efektivitou a emisemi SP je přímá negativní korelace - když jedna roste, druhá klesá.  

 

"Výzva 2050" 
Jen během našeho života se lidská populace celosvětově ztrojnásobí ze tří na více než 9 miliard obyvatel. 

To vše se avšak stane, aniž by se stejnou měrou zvětšovaly přírodní zdroje pro dostatečnou výrobu 

potravin. Dostupné zdroje půdy, vody a minerálů (hnojiv) potřebné pro zemědělskou produkci se nezvětšují 

- ba naopak. Je tak naprosto klíčové, aby se zemědělství jako celek stalo celosvětově mnohem 

efektivnějším sektorem, pokud má splnit úkol uživení naší populace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více mléka/krávu = menší produkce skleníkových plynů 

CH4 

Americká kráva Mexická kráva Indická kráva 
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Zdroj: OSN, World Population Prospects 2017 



Jak lze přesně a objektivně měřit emise SP tak, abychom určili jasnou cestu k jejich snížení? 

Ve své snaze identifikovat udržitelnou na vědeckých poznatcích založenou cestu k naplnění budoucí 

celosvětové poptávky po potravinách vytvořila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food Agriculture 

Organization - FAO) projekt mezinárodního partnerství, jehož cílem je vyvinutí a zavedení metodiky 

hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assassment - LCA) tzv. "zlatých standardů" pro každý druh 

hospodářských zvířat a sektor výroby krmiv. Výsledný projekt (Livestock Environmental Assessment and 

Performance Partnership - LEAP) zapojil více než 300 vědců z celé řady nejprestižnějších akademických 

institucí na celém světě. Cílem je rozvíjet toto bezprecedentní úsilí ve vývoji globálního systému tzv. 

"benchmarkingu", což je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a 

metod vlastní organizace s ostatními podobnými subjekty za účelem zlepšování vlastních aktivit. První, 

tříletá fáze projektu byla uzavřena v prosinci roku 2015 s šesti veřejně dostupnými směrnicemi "zlatých 

standardů". Tato globálně harmonizovaná metodika kvantifikace umožní nejen přesné měření 

hospodářských zvířat a produkčních regionů po celém světě, ale také má za úkol identifikovat příležitosti 

pro zlepšení daného regionu do budoucnosti.  

 

Souhrn 
Pro úspěšné splnění "Výzvy 2050", která požaduje potravinové zásobování drasticky rostoucí lidské 

populace, je zcela kritické a nutné se zaměřit na intenzifikaci živočišné produkce. Ta nabízí velké 

příležitosti ke zmírnění klimatické změny a může snížit související změny ve využívání půdy, jako je např. 

odlesňování. Vyšší produkční účinnost snižuje uhlíkovou stopu na jednotku vyrobeného produktu.  

 

Celý sektor živočišné výroby v USA patří mezi nejefektivnější oblasti výroby s nejnižším dopadem na životní 

prostředí. Vědecké poznatky, nové technologie a postupy, které byly vyvinuty a zavedeny, mohou být 

vodítkem hodným následování po celém světě. Tyto významné přínosy pro životní prostředí navíc 

prokazatelně přispívají ke zdraví člověka začleněním zdrojů živočišného proteinu do jídelníčku. 

 

Odvětví chovu hospodářských zvířat se zavázalo neustále zlepšovat svůj dopad na životní prostředí a 

podílet se na přenosu znalostí, technologií a osvědčených postupů s cílem zvýšit důležitou roli živočišné 

produkce. Přišel čas bojovat proti nepravdivým útokům proti zemědělství, oddělovat trpělivě fakta od 

fikcí a nacházet řešení pro uživení planety. 

  

Zdroj: Mitloehner, F., Livestock's Contributions to Climate Change: Facts and Fiction. 2016. UC,Davis. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 
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