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Zaměstnává přes 1.6 milionu lidí 

Vydělává ročně pro USA na exportu 31.8 bilionu $ 

Umožňuje recyklovat 47.6 mil. tun lidmi jinak 

nevyužitelných vedlejších produktů při výrobě 

potravin, vlákninu a biopaliva 

 

Výroba lepidel, keramiky, kosmetiky, hnojiv, 

germicidů, textilií, mastí, umělých srdečních 

chlopní atd. 

Umožnuje využít jinak lidmi nevyužitelnou 

půdu, a z ní získat jinými přirozenými postupy  

nevyrobitelné potraviny 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Metan a další plyny produkované skotem ničí  planetu!  

Vegetariáni mají menší zdravotní problémy! 

V roce 2050 nebude dost potravin pro lidstvo! 

Jedinou záchranou je přechod na vegetariánství! 

Chov skotu může za znečištění vody a vzduchu, 

erozi půdy, spotřebovává stále cennější vodu! 

Chov zvířat může i za odlesňování! 

Příklady ideologických manipulativních tvrzení:  

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Veškeré přírodní jevy jsou ale provázané, vše 

souvisí se vším a nelze dělat rozhodnutí „od stolu“ 

Příroda je extrémně složitý přirozený systém, 

který dodnes nemáme zcela prozkoumaný  

Stav, ve kterém jsme dnes, se vytvářel jako 

nejefektivnější varianta pro lidstvo, po staletí 

Jeho udržitelnost v čase je závislá na udržení 

rovnováhy mezi všemi jeho faktory 
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Vše běží v koloběhu a provázanosti: 



Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



V USA je 69.9 milionu psů, 74.1 milionu koček,  

8.3 milionu domácího ptactva, 89.4 milionu dalších 

zvířat - domácích mazlíčků, 10.2 milionu koní.  

Tato zvířata a vše co souvisí s péčí o ně a produkcí 

potravin pro ně, v pojetí správného světa aktivistů, 

naší planetě neškodí a lidstvu potraviny neubírají?   

Ve skutečnosti domácí mazlíčci ročně spotřebují 

660 milionů kg bílkoviny a 130 milionů kg tuku, 

pocházejících z živočišné výroby. K produkci sena 

se využívá 4.39 milionů akrů zemědělské půdy. 

Tento objem výroby lze využít jako rezervu 

pro výživu rostoucího počtu lidí.  

Ale nelze to bez živočišné výroby! 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Téma: „dopady vyjmutí živočišné výroby z procesu produkce 
potravin a z pohledu normovaných nutričních požadavků“ 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



 Základní východisko - Nutriční norma USA pro lidi 

a jednotlivé věkové kategorie 

 

 Celkové nutriční požadavky pro 316 milionů lidí 

(dnes) 

 

 Souhrn ročních nutričních požadavků pro lidi,  

    podle norem FAO/USDA 

 

 Kvalitativní a kvantitativní potřeba u 36ti(!) 

nezbytných nutrientů lidské výživy 

 

 Bez ohledu na biologickou dostupnost 

 (což je další argument proti aktivistům)   

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Pastviny 

Lesy 

Zemědělství 

Speciální 

(nezemědělská) 

Ostatní 

Města 

Využití půdy v USA 

Celkem k dispozici 1 milion akrů 

 

 Pastviny (35%) 

 

 Lesy (28%) 

 

 Zemědělství (21%) – využito pro 

současnou výrobu potravin 

 

 Speciální užití (9%) 

 

 Města (4%) 

 

 Ostatní (4%) 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



56.2 milionů akrů obdělávatelné půdy ve 

formě pastvy, produkce sena a objemných 

krmiv, využíváno ve prospěch výživy 

obyvatel přes produkci živočišných potravin  

415.3 milionu akrů ve formě permanentních 

pastvin (nevyužitelných pro živočišnou výrobu) 

Půda relokovaná přednostně pro produkci 

89ti hlavních plodin 

Přídavek 1.76 milionů akrů pro ovoce, 

zeleninu a produkci ořechů 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



 USA importují 51% ovoce a 39% zeleniny 

 

 Odlišné počasí/klima/teploty vzhledem k 

velké rozloze země velmi odlišné podmínky 

 

 Odlišná kvalita půdy, sklon, nadmořská výška 

 

 70% zemědělské půdy v USA je zavlažováno 

 

 Existují i oblasti s plýtváním vody 

 

 Poměr ziskovost/riziko 

 

 Teoretická možnost přidat další půdu 

 a zvýšit produkci potravin o 2.5-4% 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Celosvětové ztráty a plýtvání potravinami dle FAO 

 

 Cereálie 28.4% 

 

 Kořenové a hlízové produkty 45.4% 

 

 Olejniny, luštěniny 23% 

 

 Ovoce, zelenina 49.6% 

 

 Maso 22.1% 

 

 Ryby a seafood 34.9% 

 

 Mléko 18.5% 

Příčinou ztrát nejsou 

zemědělci, ale: 

- zpracovatelé 

- obchod 

- konzumenti  

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Charakteristiky současného složení potraviny: 

 

 26 živočišného, 89 rostlinného původu 

 

 Zkrmování části obilovin hospodářským zvířatům. 

 S vyloučením průmyslových obilovin, osiv a 

kukuřice s aflatoxiny apod. 

 

 Orná půda pro potřeby živočišné výroby již slouží 

 pro výrobu potravin.  

 

 Maximalizace produkce ve prospěch poživatin. 

 

 Živiny vyráběny primárně pro potraviny, ne pro 

výživové doplňky. 

 

 Důraz na nízkonákladové složení naší výživy.  

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



 9% skleníkových plynů je ze zemědělství 

 Z toho polovina ze živočišné výroby 

 Snižování stavů zvířat by zákonitě 

přineslo nutnost velkého rozšíření ploch 

plodin pro rostlinnou výrobu 

 A syntetická hnojiva na úkor statkových? 

 Spalování pro obživu lidí nevyužitelných 

vedlejších produktů, využití P a K pro 

hnojiva 

Sekundární přínos ŽV?  

Miliony tun z hnoje: 

Dusíku 4.42 

Draslíku 2.07 

Fosforu 1.86 

Síry 0.31 
O které bychom přišli.. 

Zemědělství 

Průmysl 

Doprava 

Obchod 

Ostatní Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Zemědělství 

Průmysl 

Doprava 

Obchod 

Ostatní 



Produkce skleníkových plynů USA by přitom klesla o 

pouhých 2.6%... 

Z toho v zemědělství o 28%, tedy ne o 50% 

připisovaných z toho samotné živočišné výrobě 

Statková hnojiva, nutná pro zabezpečení 

rostlinné produkce, navíc do značné míry 

nelze nahradit umělými hnojivy, nemluvě 

o vyšší finanční náročnosti a 

ekologickému aspektu - parciálnímu 

nárůstu uhlíkové stopy z této příčiny..  
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Živočišná výroba 

Obiloviny 

Zelenina 

Ovoce 

Cukrovary 

Luštěniny 

Olejniny 

Ořechy 

Jen rostlinná výroba: 

 Nutnost zvýšení objemu 

produkce potravin o 23% 

 Z toho kukuřice by byla tvořila 

77% z obilovin 

 Luštěniny: z 92% sója a sójová 

moučka  

Aktuální původ živin 
Bez živočišné výroby 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Argument: bez 

živočišné produkce 

by bylo více 

potravin pro lidi.. 

Realita? Ano, ale už 

se nezmiňujete 

jakých, z pohledu 

nutriční kvality… 



Při „pouze rostlinné stravě“: 

 

 By byla potřeba mnohem 

větší produkce aminokyselin, 

vitamínů, minerálních látek, 

než dosud  

 

 U řady živin nebude 

dostatečná produkce (viz. 

graf vpravo) 

 

 Lidé navíc neřeší svoji výživu 

přes potřebu živin, ale přes 

chuťové priority.   
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Nutno porovnat každou 

živinu dnes / bez ŽV a 

dopady na lidskou výživu. 



V kruhovém grafu je aktuální složení komponentů 

lidské stravy v USA, dle zdroje:  

 36% z živočišné výroby 

 23% ze zeleniny 

 22% z ovoce 

 8% z obilovin 

 11% ostatní 

Největší problém je dnes jen se zabezpečením 

potřeb vitamínu D. Dále pak s nedostatkem, 

pro lidskou potřebu ve využitelné formě, 

vápníku a cholinu. 

Viz graf vpravo.  
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Současný ekvivalent 

potravin je 3.29kg CO2 

Cena jsou 4 dolary 

Hrubá hmotnost 1.492 kg 

Pevné látky 448 gramů 



Kruhový graf vlevo – aktuální systém, 

směřující k trvalému mírnému nárůstu 

živočišné výroby, za účelem uživení lidstva. 

Kruhový graf vpravo – systém, směřující 

k trvalé náhradě živočišné výroby 

rostlinnou, za účelem uživení lidstva a 

„tzv. minimalizace uhlíkové stopy“. 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Aktuální původ živin Bez živočišné výroby 

Porovnání základních zvažovaných parametrů: 

CO2 ekvivalent  1.43 kg  0.95 kg 

Cena 1 dávky   2.81 $  2.05 $ 

Hrubá hmotnost  1.746 g  1.457 g 

Pevné složky      631 g  1.153 g 



Ohledně dostupnosti mikroprvků (graf vpravo) vyplývá: 

 u vitaminu D se stav ještě výrazně zhorší 

 u vápníku se stav výrazně zhorší 

 u cholinu se nedostatek ještě místně zhorší 

 U dalších parametrů, s výjimkou vit. E, se stav zhorší 

(vit. A, vit K), či zásadně zhorší (B12, omega mastné 

kyseliny EPA+DHA a Aracha)  

Tzv. nízkouhlíková strava je možná, ale lze ji 

charakterizovat jako mnohem problematičtější 

z pohledu nutričních požadavků. Navíc, pokud 

by měla znamenat udržení současné úrovně 

kvality stravování, nutnost zvýšit příjem kalorií 

o 145 až 230% (tedy sníst mnohem více). 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



 Existují studie o řešení 

velikosti stravovacích 

porcí a obsahu bílkoviny 

přes rostlinné 

mikronutrienty, ale: 

 

 Rostliny mají obecně nižší 

koncentraci některých 

živin 

 

 Jaká by byla navíc 

biologická dostupnost 

živin, vzhledem k jejich 

celkové potřebě? 

Omega-3: EPA & DHA 
U dětí:  

vliv na rozvoj kognitivních a 

vzhledových vlastností 

U dospělých:  

na srdeční onemocnění 

Omega-6: Arachidonika 
U dětí: vliv na tělesný vzhled 

Vápník: kosti, mateřské 

mléko, elektrolyt. Mnoho 

fyziologických funkcí. 

Vitamin B12: mozek, 

nervová soustava, funkce 

červených krvinek 



Vegetariánský svět? 

Doplněno MTS… 



Je zcela nedostatečně zvažována klíčová otázka 

poměru množství zkonzumovaných potravin / 

množství lidským organismem z toho využitých živin 

Např. nutrient železo (Fe) 

Současný systém výživy disponuje 14-18% Fe, dobře 

dostupného v krmné dávce. 

Vegetariánský systém je schopný se dostat na 12%.. 

Naprosto diametrální je využitelné množství 

např. vápníku (Ca) v mléku (96.3 gramu), 

oproti zvažovaným rostlinným náhražkám jako 

fazole (11.9 g), kapusta (30.1 g) či brukev 

čínská (42.5 g). 

Mléko je navíc biologicky dobře dostupné… 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



X 

Stravitelnost aminokyselin ve střevě závisí na 

přítomnosti příslušného typu bílkoviny.. 

Nedostatek mléčné bílkoviny u dětí do 6 měsíců 

znamená kvantitativně i kvalitativně nedostatečný růst 

Dále negativní vliv na kvalitu tvorby kostí, 

rekonvalescenci tkání, svalů, imunitu, 

mentální vývoj, spánek, odbourávání toxinů 

a chemických látek v organismu  
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

Opět otázka skutečného množství využitelných 

živin, ve vztahu ke zkonzumovanému množství: 

DIAAS – skóre stravitelných nepostradatelných aminokyselin 



Kvalita bílkoviny – nutriční hodnoty DIAAS: 

 

Pšenice 40.2 

Kukuřičné zrno 42.4 

 Sója 99.6 

Hrách 64.7 

 Sušené mléko 115.9 

Hovězí maso 111.6 

Vejce 116.4 Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Vynucená změna z ideologických důvodů by 

měla řadu řetězových dopadů: 

 

 Potřebu produkce mnohem více potravin 

 

 Deficit celé řady živin, nutných pro výživu 

lidstva, současně přebytek (plýtvání) kalorií 

 

 Nepoužitelnost veganských doporučení pro 

skutečné zabezpečení zdravých lidských 

potřeb, bez doplňkové výživy (náklady) 

 

 Efekt? Jen malý pokles skleníkových plynů  
Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Skokové změny v systémech, které jsou 

vybalancované vývojem tisíciletí nemohou 

přinést pozitivní výsledky. 

ADEKVÁTNÍ, VYBALANCOVANÁ VÝŽIVA  

VYROVNANÁ NABÍDKA A POPTÁVKA POTRAVIN 

EKONOMICKÝ A SPOLEČENSKÝ EFEKT 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

ZÁKLADNÍ POTRAVINY x VÝŽIVA PŘES DOPLŇKY  



 Rezerva v množství nevyužitých potravin (odpad) 

 

 Efektivnost zdrojů elektrické energie 

 

 Optimální využití a distribuce vody 

 

 Využívání půdy pro jiné než zemědělské využití 

 

 Doplňkové alternativy? Cena? 

 

 Ekonomické dopady 

 

 Dopady mimo prosté snížení skleníkových plynů 

 

 Životaschopnost, opakovatelnost výsledků 

rostlinné produkce 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



 Kvantifikace souhrnu nutričních požadavků, při 

možnostech produkční výkonnosti zemědělství. 

Jiné alternativy? 

 

 Ekonomické dopady každého kroku? 

 

 Udržitelnost produkčních schopností půdy 

 

 Dopady na životní prostředí 

 

 Využití a využitelnost všech dostupných technologií 

 

 Skutečná proveditelnost různých teorií. GMO? 

 

 Nutné? Vyloučit ideologické aspekty 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 



Klíčem je pokračovat v dosavadních 

postupech – nechávat nové poznatky 

prosadit se do praxe přirozeně, jen 

svojí kvalitou, ne násilně, ideologicky 

 

Lidé ve městech a na venkově se musí 

opět naučit vážit si jeden druhého, 

práce toho druhého a respektovat se… 

Plné znění: 

https://www.youtube.com/watch?v=p7zP0vkZMO4 

Jsou hodnoty, 

které Vám  

dává jen MTS 

MTS spol. s r.o. 

www.mtssro.cz 

 


