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Živočišný průmysl je 
zabiják číslo jedna ze všech 
zabijáků na této planetě. 
Zapomeňte na války, 
zapomeňte na terorizmus, 
to jsou jen malá čísla 
ve srovnání 
s masným průmyslem. 
Masný průmysl je 
zabijákem číslo jedna, 
je vrahem číslo jedna 
a legálním vrahem – 
a my ho podporujeme! 
My to akceptujeme! 
Jsou to všechno naše přečiny, 
jsou to všechno naše chyby. 
Jestli naše planeta zmizí 
napořád, nemůžeme 
obviňovat nic jiného, 
nikoho jiného, 
jen nás samotné, 
pokud neuděláme nic, 
abychom to změnili. 
Navíc, není 
to jen Amazonský prales. 
NASA uvedlo, 
že jediným největším 
přímým důvodem 
odlesňování pralesů 
je chov dobytka. 
Na chov dobytka 
pro lidskou spotřebu se 
využívá nejvíc půdy. 
Máme jen 30 % pevniny, 
která pokrývá Zemi. 
Zbytek, 70 % – je voda, 
jsou to oceány. 
Máme jen 30 % 
pevniny, 
a z těch vzácných 30 % 
je jedna třetina používána 
ne pro naše skutečné přežití, 
ale na pastviny pro dobytek 
nebo k pěstování tun zrn 
k nakrmení zvířat – 
to vše, abychom získali 
několik kusů masa. 
A zhltnete ho 
za dvě vteřiny. 
A těch několik vteřin 

vám přinese velké množství 
nemocí, potíží, 
utrpení a trápení, 
i vám. 
I kdybychom neměli 
soucit 
se zvířaty, prosím, 
mějme ho 
se sebou. 
Nejezte jedy 
a netrpte stále 
v nemocnicích 
při různých léčbách 
s tím souvisejících. 
Ve skutečnosti 
ztrácíme 55 čtverečních 
metrů pralesů za každý 
hovězí hamburger. 
Každý malý hovězí 
hamburger 
stojí 55 čtverečních metrů. 
Je to škoda, 
protože máme lepší, 
chutnější, 
výživnější, 
zdravější 
a bezpečné alternativy 
za hamburgery, abychom 
se vyživili. 
Jak si to můžeme, 
jako inteligentní bytosti 
sami sobě dělat? 
Nemluvě 
o krutosti, 
kterou pácháme na zvířatech, 
která nás degraduje 
na tuto úroveň. Je mi líto, 
že vás urážím, mám ale 
jako lidská bytost za to 
tady na této planetě 
taky odpovědnost – 
za všechny věci, o kterých 
jsem dříve nevěděla, 
za všechny ty věci, 
které dělám s vámi, 
které jsem dělala 
s vámi, v této souvislosti. 
Proto, prosím, odpusťte mi, 
že jsem přímá, 
upřímná 

a říkám jen fakta. 
Nejvyšší Mistryně, 
je pravda, že existuje 
spojení mezi velkochovy 
zvířat a 
globálním oteplováním? 
A jaký to má skutečný 
vliv na změnu klimatu? 
Ano, ano, 
jednoznačně, Louise. 
Vazba mezi 
velkochovy hospodářských 
zvířat a globálním 
oteplováním byla jasně 
definovaná. Ve skutečnosti 
začátkem tohoto roku 
zvažovala irská vláda 
vytvoření daní za krávy, aby 
dodržela nové striktní cíle 
Evropské Unie. 
Irská společnost pro ochranu 
životního prostředí (EPA) 
ve zprávě uvedla, 
že hospodářský sektor 
je největším producentem 
skleníkových plynů 
v zemi. 
Chov hospodářských zvířat 
je udáván jako 93 % 
irského zemědělského 
sektoru, Louise – 
chov hospodářských zvířat 
ve vaší zemi znamená 
93 % irského 
zemědělského sektoru – 
je velmi důležité, 
že chov zvířat 
je označen, aby zastavil 
globální oteplování. 
Vědci ve světě 
se obávají, že pokud 
překročíme určitý bod zvratu, 
nebude další stádium změny 
klimatu jen rychlé, 
ale nevratné 
a katastrofické, Louise. 
Již se objevují známky 
blížící se nebezpečné 
doby, když 
pozorují jezera, 
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všude vybublává 
metan, který býval 
bezpečně uchováván pod 
zamrzlou vrstvou Země. 
Nikdo neví, kdy 
může nadejít den, 
kdy se enormní množství 
neovladatelně uvolní, 
způsobí náhlou špici 
v teplotě, 
která pak může uspíšit 
nesmírně rychlé oteplování. 
To by pro nás bylo 
katastrofické, 
Louise. 
Další devastující vlivy 
změny klimatu 
se již objevily: 
teplo odrážející 
arktický ledovec je na cestě 
k naprostému zmizení 
ve velmi blízkém létě, 
rostoucí hladiny moří 
a desítky potopených 
nebo ohrožených ostrovů, 
oblasti v oceánech, které 
jsou bez života s mrtvými 
zónami začínají být příliš 
kyselé, aby se tam dalo žít 
kvůli extrémní úrovni CO2, 
častější smrtelné 
požáry, celé druhy 
divoké zvěře vymírají 
100 krát rychleji než 
normálně, vyskytují se 
intenzivnější a destruktivnější 
bouře, hmyz přenášející 
nemoci se šíří 
v oteplených oblastech, 
mizí ledovce 
ve světě, 
vysychají nebo mizí 
jezera a řeky 
v desítkách tisíc 
a rozšiřování pouští. 
Následkem těchto 
enviromentálních vlivů 
čelí 2 miliardy lidí 
nedostatku vody 
a 20 milionů lidí 

se nachází v zoufalé situaci – 
jako uprchlíci, jen nemají 
žádnou oficiální ochranu. 
Jsou to velmi smutné věci. 
Všechny tyto věci 
se zhoršují a zhoršují 
a nepřestanou, dokud 
skutečně nezměníme způsob 
našeho života. 
Co tedy musíme udělat? 
Řešení je docela jednoduché: 
jednoduše přestat jíst maso. 
Prostě přestat jíst maso – 
to je nejlepší řešení. 
Je to teď naléhavé, 
protože naše planeta je 
v nebezpečném stádiu 
a máme omezený čas. 
Zastavení produkce masa 
sníží emise skleníkových 
plynů nejrychlejším 
možným způsobem 
a zastaví nevýslovné 
ničení životního prostředí, 
v rozsahu od 
změny klimatu 
k špatnému využívání půdy a  
vody, znečištění, ztrátám 
zvěře a hrozbám 
lidskému zdraví. 
Každá nová vědecká studie 
zjišťuje, 
že chov hospodářských zvířat 
zabíjení zvířat na maso, 
přináší narůstající 
množství zodpovědnosti 
za krize změn klimatu 
naší planety. 
Ve skutečnosti, poslední 
kalkulace uzavřely, 
že hospodářská zvířata 
vydávají nejméně 51 % 
skleníkových plynů 
zodpovědných 
za globální oteplování. 
A brzy po této nové 
zprávě oznámili vědci 
z NASA, že jen 
metan, účinný 
skleníkový plyn, kterého 

největším lidmi 
vytvořeným zdrojem 
je živočišný průmysl, 
poutá stokrát víc   
tepla než oxid uhlíku 
v období 20 let. 
Udivujícím způsobem 
narostla aktualizovaná 
předchozí čísla, 
72 krát. 
Dosud používala 
většina studií fakt, 
že metan zachycuje 
23 krát víc CO2 
za období 100 let, což 
poskytuje méně přesný 
obrázek o metanu 
v jeho aktuální životnosti. 
Proto 
je ve skutečnosti mocný 
metan větší příčinou 
oteplování 
než se dříve odhadovalo. 
Dobrá zpráva je, 
že metan 
se z atmosféry vytratí 
přibližně za 12 let, 
zatímco oxidu uhlíku 
to trvá tisíce let, 
aby zmizel. 
Pokud teď chceme 
udělat rapidní, efektivní 
rozdíl, musíme zastavit 
tvoření metanu 
u jeho největšího 
zdroje – kterým je 
živočišný průmysl. 
Živočišný průmysl je taky 
největším zdrojem dalšího, 
hlavního skleníkového 
plynu – oxidu dusného. 
Šedesát pět procent všemi 
lidmi vyprodukovaného 
oxidu dusného se nachází 
v hnoji a hnojivech 
na krmiva, zachycuje 
289 krát víc tepla 
za období 20 let, 
což je velmi ničivé. 
Dále, živočišný sektor 
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je jediný největší nárokovatel 
půdy, lidmi používaný 
a největší síla, která stojí 
za ničením pralesů. 
Jen v amazonském pralese 
přes 90 % odlesněné půdy 
od roku 1970 
má na svědomí dobytek. 
Stromy jsou důležité pro 
absorbování skleníkových 
plynů, když se lesy ale 
vypálí, také vypouštějí, 
místo toho, aby absorbovaly 
skleníkové plyny, 
tím problém 
zhoršují. 
Vypalování lesů 
na pastviny je taky 
velkým zdrojem 
černého uhlíku, což jsou 
saze, částečky schopné 
poutat 2 000 krát 
více tepla než CO2. 
Och, Bože! Věříte tomu? 
Tyto velmi horké částečky 
končí na čepicích 
ledovců světa 
a urychlují jejich tání. 
Živočišný průmysl 
způsobuje značnou část 
eroze půdy ve světě. 
Je to vůdčí síla 
desertifikace, 
ztrát biologické rozmanitosti, 
plýtvání vody 
a znečištění vody – 
přesto, že je vody 
každým dnem méně 
díky globálnímu oteplování. 
Navíc, živočišný sektor 
neefektivně odčerpává 
naše fosilní paliva 
a zdroje potravy. 
V krátkosti, vyhazujeme 
12 krát víc obilovin, 
alespoň 10 krát víc vody 
a 8 krát víc 
energií z fosilních paliv, 
abychom vyprodukovali 
porci hovězího ve srovnání 

s nutričně podobným 
nebo dokonce výživnějším 
veganským jídlem. 
Mimochodem, rybolov 
je také strašný 
pustošivý a vražedný. 
Hlavní studie předpovídají, 
že všechna lovená zvířata 
budou z 90 % mrtvá do roku 
2050, kvůli vychytání a toho, 
co při chytání vyplýtvají. 
To znamená, že ryby 
a další mořské živočichy, 
které nepotřebují, 
během chytání jiných ryb 
také zabíjejí, 
po milionech. 
Navíc, je to tak 
alarmující obraz, když 
se zamyslíme 
nad miliardami zvířat, 
které jsou každý rok zabíjeny 
jako tzv. jídlo: 
55 miliard, v kterých 
dokonce nejsou započítány 
ryby a jiné druhy! 
Je to 8 krát víc 
nevinných bytostí 
zavražděných každý rok 
než je lidí na Zemi. 
Jak může naše planeta 
a naše svědomí podporovat 
tak neudržitelné, 
ničivé 
a kriminální praktiky? 
A to vše pro kus 
mrtvého masa každý den, 
o kterém dnes víme, 
že není ani zdravé 
a ve skutečnosti nás zabíjí. 
Modlím se, aby vůdci 
našeho světa 
rychle jednali a zakázali 
produkci ničivého 
masa a místo toho 
použili dotace na bio 
rostlinné zemědělství, které 
pomáhá pohlcovat emise. 
Pak budeme moci mít 
okamžitý vliv 

na změnu klimatu 
a budeme mít víc času 
vyvinout a zdokonalit  
naše zelené technologie, 
abychom zatočili s CO2. 
Vyzývám média, aby 
také pomohla 
a děkuji vám a irskému 
Dog Journal za jejich podíl. 
A co je nejdůležitější, 
že jednotlivci musí přejít 
na planetu zachraňující, bio 
veganský životní styl, 
protože nebezpečí narůstá 
a čas letí. 
Kdyby každý z nás 
přešel zrovna teď, 
zajistili bychom budoucnost 
našim dětem 
a dalším generacím. 
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