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KUŘATA
V jediné hale jsou za otřesných
hygienických podmínek namačkány desítky
tisíc kuřat, tzv. brojlerů. Čpavek uvolňující
se z výkalů způsobuje popáleniny kůže a
bolestivé infekce očí a dýchacího
ústrojí. Vlivem genetických zásahů
rostou dnes kuřata dvakrát rychleji
než před 30 lety,3 což vede
k častým infarktům, selhání plic a
zlomeninám. V šesti týdnech jsou
odvezena na jatka, o mnoho
déle by při těchto podmínkách
a zdravotním stavu nepřežila.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA:
PRŮMYSLOVÁ KRUTOST
Naprostá většina živočišných potravin pochází
dnes z tzv. velkokapacitních chovů, v nichž
jsou drženy tisíce zvířat v přeplněných
klecích, kotcích nebo stísněných stájích.
Zacházeno je s nimi jako s komoditami a
jejich nejzákladnější životní potřeby jsou jim
odepřeny. Intenzivním šlechtěním jsou jejich
těla manipulována často až k hranici přežití.
Za celý svůj krátký život nevdechnou čistý
vzduch, neuvidí slunce a nepoznají nic jiného
než znečištěné betonové podlahy či klece.
Většina z nás by zvíře nedokázala zabít nebo
trápit, naše schopnost soucitu je však
utlumena zvykem a nevědomostí. Kvůli naší
chuti zvířata v živočišné výrobě prožívají
každodenní utrpení a zbytečnou smrt.

VEGANSTVÍ, ŽIVOTNÍ STYL BEZ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

Kuřata trpí chronickou bolestí kloubů,které neunesou tíhu znetvořeného těla.

V roce 2007 bylo v ČR zabito odhadem 109 milionů kuřat a slepic.4

Průměrný Čech sní za svůj život 5,5 tuny masa.
Jsou to dohromady asi dvě krávy, téměř třicet

prasat a přes tisíc kuřat. (Český svaz zpracovatelů masa)
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V ČR platná směrnice1 předepisuje plochu
550cm2 pro jednu slepici – méně než plocha
formátu A4. Takto je u nás drženo 97% slepic
ve velkokapacitních chovech.2



"Asi málokdo z nás by na celý život zavřelslepici do krabice od bot, ale prakticky každýz nás kupuje krásně zabalená ‘čerstvá vejce‘z bateriových chovů."
The Economist, "What Humans Owe to Animals" 1995

PRASATA
Ve snaze zabránit agresi z deprimujících
podmínek bývají týden starým selatům bez
umrtvení uřezávány ocasy a zuby. Spolu s
tím jsou bez utišení bolesti kastrována.
Tento krvavý zákrok podstoupí jen v zemích
EU 100 milionů prasat ročně.6 V prostředí
znečištěném od rozkládajících se výkalů
prasata trpí chronickými průjmy,
záněty dýchacích cest a bolestivými
parazitickými onemocněními. Mnoho jich je
v důsledku nadměrné produkce svalstva
chromých.

1 1999/74/ES2 Ministerstvo zemědělství ČR, 20083 Poultry Science, 20034 Český statistický úřad5 Důvodová zpráva ČNR pro r. 1955 + Český statistický úřad, 20046 Pig International, 20067 Ochodnický, Poltárský: Ovce, kozy a prasata, 20038 Zemědělec, 48/20039 Vegan Society

SLEPICE
Slepice jsou držené v řadách tzv.
bateriových klecí, v nichž nemohou ani
roztáhnout křídla. Nemají kam uniknout
před ostatními; jediné, co mohou, je
přijímat krmivo z jednoho pásu a snášet
vejce na druhý. Před padesáti lety slepice
snesly v průměru 95 vajec za rok, nyní je
to více než tři sta.5 Po roce až dvou jsou
zcela vyčerpané zabity na jatkách.
Podmínky chovu na podestýlce nejsou o
mnoho lepší – zcela se podobají chovu tzv.
brojlerových kuřat.

"Na prasnici je zapotřebí nahlížet jako nazákladní výrobní prostředek, cílevědomě od nízískávat za co nejkratší období co nejvyššípočet životaschopných odstavených selat." 7

Prasnice leží na betonových nebo kovových roštech a v kotcích se
téměř nemohou hýbat. Takto znehybněné stráví většinu svého
života. Jsou udržovány permanentně těhotné pomocí umělé

inseminace. Trpí silným psychickým stresem.
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ČLOVĚK NEMUSÍ K PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU VYUŽÍVAT A NIČIT ŽIVOTY CÍTÍCÍCH BYTOSTÍ.



Mezi lety 1950 a 2007 narostla
díky genetickým manipulacím prů
měrná produkce mléka z 1 630 na
6 548 litrů na krávu za rok.
Důvodová zpráva ČNR z r. 1970 a Českomoravská společnost chovatelů

Hlavní příčiny vyřazování skotu v roce
2005 představovaly u jalovic poruchy
končetin (54,8%), druhým hlavním
důvodem byla onemocnění dýchacího
ústrojí (16,9%).
V roce 2007 byly hlavními důvody vy
řazování krav nízká užitkovost
(12,1%) a ze zdravotních důvodů
(celkem 83,2%) poruchy plodnosti,
těžké porody a mastitida.
Ročenka Chov skotu v České republice, 2005 a2007, Českomoravská společnost chovatelů.

Asi čtyřicet procent krav končí buď na nucené
porážce nebo v kafilériích.
Pavel Novotný, Komise pro chov skotu při Agrární komoře ČR 8

4

KRÁVY
Kráva může produkovat mléko, jen když porodí
tele. Během několika hodin po porodu je krávě
tele odebráno, přestože jejich vzájemné pouto
je velmi silné. Narození samci jsou v mléčném
průmyslu vedlejším produktem a do jednoho
roku jsou zabiti pro maso. Krávy držené pro
mléko bývají celý život uzavřeny ve stájích. Asi
3 měsíce po porodu jsou znovu uměle
oplodněny – musí tak tvořit obrovské množství
mléka a zároveň živit nenarozené tele. Tato
zátěž devastuje jejich zdraví. Po zhruba pěti
letech jsou vyčerpané a často chromé krávy
zabity na jatkách.



JATKA
Za účelem snadné manipulace mají být zvířata
omráčena. Krávy střelou do mozku z jateční pistole,
prasata a kuřata elektrickým proudem. Nedostatečné
omráčení je však kvůli rychlému tempu časté, zvířata
jsou pak podřezávána při plném vědomí.

Odhadem bylo v roce 2007 na celém světě pro lidskou konzumaci zabito více než 62
miliard zvířat. Vodní zvířata započítána nejsou. 54,3 miliard kuřat a slepic, 3,9 miliard
kachen, krocanů a hus, 1,3 miliard prasat, 324 milionů krav, 967 milionů ovcí a koz,
1,1 miliard králíků. (Statistická databáze FAO, 2007)

Ta prasata ke mně přicházela, olizovala mě a čenichala
ke mně jako štěňata. O dvě minuty později jsem je musel zabít.
Nemůžu s nimi soucítit.
Ed Van Winkle, zaměstnanec jatek (z knihy Gail A. Eisnitz: Slaughterhouse)

KŮŽE
Ačkoli zabíjení zvířat pro kožešiny
považuje mnoho lidí za nepřijatelné,
kůže je stále běžně přítomná
v oblékání a doplňcích. Není však
jen vedlejším produktem masného
průmyslu. Tržní cena kůže tvoří až
10% celkové ceny zabitého zvířete.9
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RYBY
Oceány nezvládají nápor rybolovu: Organiza
ce OSN pro výživu a zemědělství klasifikuje
75 % světových mořských populací jako zcela
vyčerpaných.

BIOCHOVY?
Ačkoli mohou být podmínky v tzv. biochovech lepší než v chovech intenzivních, nejsou
dobré. Například11 kuřata a slepice mohou být dvě třetiny života drženy v halách po
tisících s hustotou až 16 zvířat na m2; předepsaný prostor pro jedno prase ve stáji
1,3 m2. Selata mohou být stále
kastrována bez tišení bolesti,
běžné je násilné odebírání mláďat.
I v biochovech jsou zvířata zabita
na jatkách v okamžiku, kdy
přestanou být produktivní. Stejně
tak jsou zabíjeni kohoutci a
telata – nechtěné vedlejší
produkty výroby biomléka a
biovajec.

11 Nařízení Komise č. 889/2008

FAO (Organizace pro výživu a zemědělství při OSN), The State of theWorld Fisheries and Aquaculture, 2006
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Na našich ulicích jsou před
Vánoci každoročně zabity asi
dva miliony kaprů.
Tato tradice je stará sotva sto
let a míjí se s tradicí svátků
lásky a míru stejně jako
spotřební horečka. Původní
česká vánoční jídla bývala
bezmasá – např. houbový kuba.

Ryby při vytahování z hlubin utrpí těžkázranění a jsou na palubě ponechánydlouhotrvající smrti udušením neborozdrcením.

BIOCHOVY?
Ačkoli bývají podmínky v tzv. biochovech lepší než v chovech intenzivních, nejsou
dobré. Například11 kuřata a slepice mohou být dvě třetiny života drženy v halách po
tisících s hustotou až 16 zvířat na m2; předepsaný prostor pro jedno prase ve stáji je

Ryby nesporně vnímají bolest ve srovnatelné
míře jako savci.



Podle FAO/OSN má živočišná výroba také
největší podíl na znečištění zdrojů vody.12
Celosvětově vyprodukují zvířata ve
velkochovech odhadem 8 miliard tun
výkalů ročně.18 Ty pronikají do podzemních
vod, znečišťují půdu i vzduch.
Chov zvířat pro lidskou konzumaci je podle
zprávy FAO/OSN také jednou z hlavních
příčin změn klimatu  v ekvivalentu CO2
produkuje více skleníkových plynů (18 %)
než tolik kritizovaná celosvětová doprava
(13 %).19 Velkochovy jsou také
zodpovědné za 64 % lidmi vyvolaných
emisí čpavku, který je hlavní příčinou
kyselých dešťů.15

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Intenzivní chovy podle FAO (Organizace pro výživu a zemědělství při OSN) představují
"jednu z hlavních příčin těch nejvážnějších problémů životního prostředí." 12

Poptávka po krmivu a pastvinách je též
jednou z hlavních příčin (v Amazonii až
70%)17 ničení deštných pralesů. Země
Latinské Ameriky jsou největšími světovými
producenty masa krav.14

Zatímco asi 840 milionů lidí trpí na
Zemi podvýživou, zhruba 80 % světové
produkce kukuřice a soji13 a třetina
světové sklizně obilnin14 jsou užity ke
krmení tzv. hospodářských zvířat. Jen
zlomek potravy však zvířata přemění
na produkty našeho zájmu. K získání
jednoho kilogramu masa je tak
zapotřebí až 16 kilogramů krmiva.15

Plýtvání potravou jde ruku v ruce
s plýtváním vodou. Na 1 kg masa je
zapotřebí až 3 700 litrů vody, na 1 kg
pšenice pak pouze 120 litrů.16 Více než
miliarda lidí přitom nemá dostatečný
přístup k pitné vodě.

Problémem není nedostatek potravin, alejejich využívání. Kdybychom místo krmiva prozvířata používali rostlinnou stravu přímo pro svouobživu, získali bychom takové množství potravy,kterým by bylo možné nasytit všechny lidi na světě.Při našem současném životním stylu je tonemožné.

12 FAO, Livestock impacts on the environment, 200613 World Watch Institute14 FAO, Livestock and the Environment: Finding a Balance, 199815 USDA (Ministerstvo zemědělství USA)16 Beckett J., Journal of Animal Science, 199317 Alex Kirby, BBC: Amazon forest could vanish fast, 200118 DEFRA (Ministerstvo životního prostředí UK)19 FAO, Livestock's Long Shadow, 2006
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VEGANSTVÍ A ZDRAVÍ
Přední světoví odborníci na výživu potvrzují, že
správně sestavená veganská strava je nejen
naprosto bezpečná, ale i zdravá a pomáhá v
prevenci či léčbě některých civilizačních nemocí.

Dobře rozvržená veganská i vegeta
riánská strava je vhodná pro
všechna životní období, včetně tě
hotenství, kojení, dětského věku i

dospívání.
Stanovisko Americké dietetické
asociace a Kanadských
dietologů, 2003

Za předpokladu vyvážené rostlinné stravy člověk skutečně k
uchování svého zdraví nepotřebuje konzumovat maso ani jiné
živočišné produkty.

Stanovisko Britské lékařské asociace

Příčinou přibližně poloviny veškerých
úmrtí v Evropě20 jsou
kardiovaskulární choroby. Ty jsou
přímo spojeny s nadměrnou
spotřebou živočišných produktů.
Stejně tak je tomu u mnoha dalších
tzv. civilizačních nemocí – vysoký
tlak, většina typů rakoviny, obezita,
cukrovka...
20 Evropská charta pro zdraví srdce, 2007

SPORTOVCI
Mnozí vrcholoví sportovci dokazují svými výkony, že vyvážená

veganská strava je navzdory předsudkům vhodná pro každého.
Jeden z nejúspěšnějších atletů historie, Carl Lewis, prohlásil, že nejlepších
výsledků kariéry dosáhl v roce 1991 díky přechodu na veganskou stravu.
(Carl Lewis, předmluva k Jannequin Bennett: Very Vegetarian)

Alexander Dargatz,mistr světa v kulturistice2005 v kategorii fitness.Devět let vegan.
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Více informací osprávně sestavenéveganské stravě nawww.goveg.cz



K mléčným výrobkům existují chutné a zdravé alternativy.
 mléko : sojové, rýžové, ovesné
 sýry : tofu, rostlinné pomazánky, lahůdkové droždí
 jogurty : sojové jogurty a dezerty, sojová smetana
 máslo : kvalitní rostlinné margaríny a másla

Vejce můžete ve většině receptů
skutečně zcela vynechat.
Případně použijte:
 půl rozmačkaného banánu
 lžíci sojové mouky a lžíci vody
 50 g rozmačkaného tofu
Trojobal: smíchejte hladkou
mouku s vodou a pokládejte do
strouhanky.

CO JÍST?
Přechod na veganskou stravu nemusí znamenat
omezení pestrosti jídelníčku. Rozmanitá škála
chutných veganských výrobků je již dostupná ve
většině supermarketů a jejich sortiment se stále
rozšiřuje. V prodejnách s biopotravinami a zdravou
výživou pak objevíte poklady neznámé vašim
chutím i veganské varianty běžných potravin.
Nebojte se neznámého a vyzkoušejte je – nejspíš
budete mile překvapeni.
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Pokud postrádáte chuť masa:
 sojové salámy, párky, paštiky, burgery
 seitan (pšeničná bílkovina)
 tempeh (indonéské fermentované sojové boby)
 tofu (měkký pokrm vysrážený ze sojového mléka)



Jako společnost si často zakládáme na
mnoha hodnotách, nespravedlnost na
zvířatech, které se dopouštíme, však v
naprosté většině opomíjíme. Často
zdůrazňujeme svou lidskost, a zároveň
svými volbami způsobujeme obrovské
utrpení a smrt.
Každý z nás má však možnost změny.
Vyloučením živočišných výrobků ze své
stravy  veganstvím  můžeme dát jasnou
přednost životu před zabíjením.

Zvířata nejsou zboží, nejsou prostředky k
našim potřebám. Jsou nám rovna ve
schopnosti cítit bolest, strach, radost i lásku a
jejich touha žít je stejně silná, jako naše. Bez
ohledu na to, jakou cenu jim přisoudíme my.
Život má stejnou hodnotu pro každého z nás.

ZMĚNA JE NA NÁS

ZVÍŘATA NEJSOU ŽÁDNOU SUROVINOU K

NAŠEMU ZNEUŽITÍ. NE SMILOVÁNÍ, ALE

SPRAVEDLNOST DLUŽÍME ZVÍŘATŮM.

ARTHUR SCHOPENHAUER

ZVÍŘATA JSOU NA SVĚTĚ PRO SVÉ VLASTNÍ

DŮVODY. NEBYLA STVOŘENA PRO LIDI, STEJNĚ

JAKO ČERNÍ NEBYLI STVOŘENI PRO BÍLÉ A

ŽENY PRO MUŽE.

ALICE WALKER

10



Vegetariánství je účinná pomoc
pro mnoho prasat, kuřat a ryb,
nechává ale bez řešení situaci
slepic a krav uvězněných pro svá
vejce a mléko. Protože
bezohlednost výroby a její
podstata jsou vždy stejné, netrpí
tato zvířata o nic méně než zvířata
primárně držená kvůli masu.
Všechna zvířata, která přežijí
podmínky velkochovů, skončí na
jatkách. Například 80% všech krav
zabitých pro maso jsou právě
krávy dříve držené pro mléko.21

Veganství je komplexní a logické
řešení tohoto problému.

21 Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

O životech zvířat rozhodujeme nad každým
jídlem. Každé zmenšení poptávky znamená
méně utrpení a je pozitivním vykročením
správným směrem.

Slepice zachráněné z české drůbežárny.Kvůli intenzivním podmínkám bývají slepiceodrané z peří, pohmožděné a mnohdy sezlámanýma nohama a křídly.
michalkolesar.net
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V NAŠEM VZTAHU KE ZVÍŘATŮM JE ZNAČNÁ SCHIZOFRENIE, V NÍŽ

SOUCIT EXISTUJE BOK PO BOKU NEZMĚRNÉ BRUTALITY. POLOVINA
PSŮ V AMERICE DOSTANE K VÁNOCŮM DÁRKY, A ZATÍM SE

TÉMĚŘ NIKDO NEZASTAVÍ NAD ZOUFALOU EXISTENCÍ PRASETE –
ZVÍŘETE STEJNĚ INTELIGENTNÍHO JAKO JE PES – KTERÉ SE STANE

NAŠÍ ŠUNKOU.

THE NY TIMES, “AN ANIMAL’S PLACE”, 2002

VŠECHNY FOTOGRAFIE Z FAREM A JATEK POCHÁZEJÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY
(MICHALKOLESAR.NET/REALITA.TV) A NĚMECKA (SOYLENT-NETWORK.COM).

DATUM VYDÁNÍ: DUBEN 2010
DALŠÍ FOTOGRAFI E BYLY POSKYTNUTY TĚM ITO: FARM SANCTUARY,

USDA, VEGAN BODYBU I LDING, VEGANYUMYUM.

LETÁK KE STAŽENÍ NA WWW.OTEVRIOCI.CZ, RÁDI ZAŠLEME POŠTOU K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ

KONTAKT: INFO@OTEVRIOCI.CZ, ČÍSLO ÚČTU: 4274846001 /5500 – O.S. OTEVŘI OČI

ŽÍT VEGANSKY JE JEDNODUCHÁ CESTA JAK ZMENŠOVAT NÁSILÍ.
ZKUSTE TO PŘI PŘÍŠTÍM JÍDLE TAKÉ.

PŘÍPADNÉ KONTAKTNÍ INFORMACE:

SKUTEČNÁ DOBROTA ČLOVĚKA SE MŮŽE PROJEVIT V NAPROSTÉ ČISTOTĚ A

SVOBODĚ JEN VŮČI TOMU, KDO ŽÁDNOU SÍLU NEPŘEDSTAVUJE.
SKUTEČNÁ MRAVNÍ ZKOUŠKA LIDSTVA, TA NEJZÁKLADNĚJŠÍ

(ULOŽENÁ HLUBOKO, ŽE UNIKÁ NAŠEMU ZRAKU) ZÁLEŽÍ

V JEHO VZTAHU K TĚM, KTEŘÍ JSOU MU DÁNI NA POSPAS

- KE ZVÍŘATŮM. A ZDE DOŠLO K ZÁKLADNÍMU

DEBAKLU ČLOVĚKA, TAK ZÁKLADNÍMU, ŽE PRÁVĚ Z

NĚHO VYPLÝVAJÍ VŠECHNY OSTATNÍ.

MILAN KUNDERA,
NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ, 1984

WWW.GOVEG.CZ




