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Úvod 

Problematiku projektu Tři soutěsky jsem si jako téma bakalářské práce vybrala 

zcela záměrně. Již delší dobu se zajímám o ekologii a geopolitiku a domnívám se, 

že právě Čínská lidová republika (dále jen ČLR) hraje v současné době v obou 

oblastech významnou roli. V ekologii především z důvodu nešetrného zacházení 

s přírodními zdroji, což je vzhledem k vysokému procentu světové populace žijící 

v ČLR celosvětově diskutovaným tématem. V druhé jmenované oblasti proto, že 

si ČLR během posledních let vydobyla místo silného hráče ve světové politice a 

mezinárodních vztazích. Je dosti pravděpodobné, že její pozice bude i nadále 

posilovat, a to úměrně s ekonomickým růstem a stupněm rozvoje. 

Cílem mé práce je představit projekt Tři soutěsky jako téma, které je celosvětově 

předmětem mnoha diskuzí. Ráda bych ve své práci zachytila jednotlivé úhly 

pohledu. Cílem mé práce je rovněž zasadit existenci projektu Tři soutěsky do 

historických, politických a ekonomicko-energetických souvislostí. 

Na základě definovaných cílů jsem se rozhodla rozdělit práci na dvě základní části 

nazvané Tři soutěsky v souvislostech a Odlišné úhly pohledu. 

V části Tři soutěsky v souvislostech se zaměřím na představení celého projektu na 

pozadí energetické situace v ČLR a na popis projektu jako takového. Soustředím 

se na energetickou náročnost rychlého ekonomického rozvoje ČLR v posledních 

letech a zmíním energetickou koncepci země na pětileté období (2011-2015). 

V jedné z kapitol se rovněž budu věnovat historii Tří soutěsek.  

V části Odlišné úhly pohledu bych již ráda přistoupila k analýze různorodých 

názorů na projekt. Odlišná stanoviska se dají zkoumat z mnoha zdrojů. Pro účely 

mé bakalářské práce jsem vybrala články publikované v denním tisku.  Nejprve se 

zaměřím na články z čínských oficiálních zdrojů. K tomuto účelu budu používat 

především články pocházející z oficiální tiskové agentury ČLR Xinhua a periodika 

Renmin Ribao. Pokusím se rozpoznat a analyzovat možné propagandistické 

tendence a odhalit, jakými prostředky je jimi dosahováno. Bude mě rovněž zajímat 

vývoj oficiálního názoru na celý projekt v čase, a zda došlo k oficiálnímu uznání 

problémů, které výstavbu a existenci Tří soutěsek doprovázejí. 
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Do kontrastu s čínským postojem bych ráda postavila tři dobře známá západní 

média: deník The Washington Post a The New York Times ze Spojených států 

amerických a britský deník The Guardian.  Budu čerpat z elektronických verzí 

těchto periodik a zaměřím se především na jejich bohaté archivy.   

V případě zahraničních médií mě bude zajímat, zda byl projekt Tři soutěsky vždy 

nazýván kontroverzním a zda lze rovněž pozorovat určitou evoluci názorů a 

postojů v čase. Zaměřím se také na nejčastěji diskutované aspekty Tří soutěsek.  
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A) Tři soutěsky v souvislostech 

1. Energetická situace v ČLR 

1.1 Energetická náročnost ekonomického rozvoje 

Z ekonomického hlediska lze vývoj ČLR po druhé světové válce rozdělit na dvě 

období. Přelomovým rokem se stal rok 1979. V tomto roce se uskutečnily první 

reformy, které postupně vedly k otevírání země a zefektivňování národního 

hospodářství.  

Období před rokem 1979 lze charakterizovat jako období přísně centrálně řízené 

ekonomiky. Až tří čtvrtiny průmyslové produkce na konci sedmdesátých let 

pocházelo ze státem řízených podniků, které se řídily pravidelnými pětiletými 

plány. Země v té době zastávala politiku zavřených dveří, nezúčastnila se tedy 

mezinárodní zbožové směny. Cílem bylo povolit import zahraniční produkce do 

země jen pod podmínkou, že ČLR sama není schopna si tyto suroviny nebo zboží 

opatřit ze svých zdrojů. V září roku 1976 zemřel po dlouhé nemoci předseda 

ústředního výboru Komunistické strany Číny Mao Zedong.
1
  Nedlouho po jeho 

smrti, se ve společnosti začaly rodit reformní myšlenky, které by konečně naplnily 

jeden z cílů komunistické strany a cíl samotného Mao Zedonga – modernizovat 

Čínu a nastartovat tak ekonomický růst. 

V tomto směru lze za revoluční označit třetí plenární zasedání Ústředního výboru 

Komunistické strany Číny, které se konalo na konci roku 1978.
2
 Probírán byl 

především neutěšený hospodářský stav země a budoucnost celé republiky.  

Plenární zasedání v roce 1978 odstartovalo program čtyř modernizací. Zasedání 

zároveň definovalo povolené formy soukromého vlastnictví, dalo vzniknout 

komerčním bankám, uvolnilo regulaci cen, otevřelo Čínu zahraničnímu obchodu, 

technice a investicím a prolomilo tak do té doby přísnou doktrínu soběstačnosti 

dovolující obchodní spolupráci pouze se sovětským blokem. 

                                                           
1
 Bakešová, 2003, str. 142 

2
 Bakešová, 2003, str. 151 
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Program čtyř modernizací, představený v roce 1978, se týkal vědy a výzkumu, 

zemědělství, průmyslu a armády. Pomocí tohoto programu, který se stal součástí 

ústavy, se měla ČLR brzy postavit po bok nejvyspělejším ekonomikám světa.
3
  

Autorem programu čtyř modernizací, ve kterém se objevila i výstavba Tři soutěsek 

jako součást modernizace země, byl Deng Xiaoping.
4
 Ten se spolu s Li Pengem 

5
 

stal jedním z propagátorů výstavby přehrady. Naopak své pochyby nad stavbou 

přehrady několikrát vyjádřil Zhou Enlai.
6
  

Období po roce 1979 lze tedy charakterizovat jako počátek postupného otevírání 

země světu. Podél východního pobřeží byly určeny tzv. čtyři svobodné zóny, kde 

mohly západní mocnosti vyvíjet obchodní a podnikatelskou činnost. Díky 

ustanovení svobodných zón mohl do země začít proudit kapitál, nové technologie, 

nové výrobky, pracovní síla a know-how. V zemi rovněž započal proces 

dekolektivizace. Jednotlivým zemědělským družstvům a komunám byl ponechán 

prostor rozhodovat o velikosti a rozmanitosti produkce. Cena zemědělských 

produktů se v mnoha provinciích brzy začala řídit tržními silami. Důležitým aktem 

bylo vytvoření dvoustupňového bankovního systému. Jednotlivé komerční banky 

však ještě dlouho po roce 1979 zůstávaly ve vlastnictví státu.
7
 

Ani projekt čtyř modernizací se neobešel bez problémů. Prvotní plán modernizací 

navržený na deset let byl přehnaně smělý a ambiciózní. Jeho naplnění nebylo při 

současném zachování podmínek ve společnosti možné. Největším problémem byl 

především nedostatek volného kapitálu. V zemi rovněž chyběla kvalifikovaná 

pracovní síla se znalostí moderních technologií. Desetileté období tedy muselo být 

přerušeno obdobím konsolidace.  

Díky ekonomickým reformám došlo k výraznému zrychlení tempa růstu HDP. 

Zatímco v sedmdesátých letech dosahoval HDP ČLR průměrného ročního tempa 

5,1 %, v osmdesátých letech to již bylo 9,8 %. Pro srovnání je třeba uvést, že 

průměrné roční tempo HDP ve vyspělých zemích se po dané dvacetiletí 

                                                           
3
 Cihelková a kol. 2009, str. 232 

4
 Deng Xiaoping (1904-1997), Generální tajemník KSČ (1978-92) 

5
 Li Peng (1928-1998), Premiér ČLR (1988-98) 

6
 Zhou Enlai (1898-1976), Premiér ČLR (1949-76) 

7
 Cihelková a kol. 2009, str. 24 
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pohybovala okolo 3 %.
8
  Souhrnně za posledních 33 let díky koncepci reforem a 

otevírání se světu dosáhla ČLR průměrného ekonomického ročního růstu 9,9 %.
9
 

Pozoruhodné je, že si ČLR dokázala mimořádné tempo ekonomického růstu 

zachovat i během současné ekonomické krize. V prvních krizových letech 

dokonce jako jediná země světa vykazovala až dvouciferný růst HDP, a to i přesto, 

že světové HDP nejprve stagnovalo a následně klesalo.  

ČLR patří k nejdynamičtěji rozvíjejícím se zemím světa již tři desetiletí. 

Důležitým ekonomickým mezníkem se stal rok 2001, kdy ČLR vstoupila do 

Světové obchodní organizace. Čínský vývoz kvůli izolaci činil v roce 1979 14 

mld. USD. V roce 2005 dosáhl čínský vývoz hodnoty 762 mld. USD.
10

 Z Číny se 

tak stala obchodní velmoc a brzy se opravdu postavila po bok největších  

ekonomik světa. Podíl Číny na světovém HDP byl v roce 2007 10,8 %, podíl na 

světové populaci byl v témže roce 20,5 % a její podíl na světovém obchodu 

7,8 %.
11

  

Pro moji práci je důležitým faktem, že za nejdůležitější sektor národního 

hospodářství je považován energetický sektor.
12

 I v případě ČLR tvoří energetika 

páteř národního hospodářství. Bez dostatku energie by nebylo možné vykazovat 

růst HDP a ekonomika by stagnovala. Ruku v ruce s rychlým ekonomickým 

růstem a modernizací jde i energetická náročnost. ČLR dlouhodobě vykazuje 

vysokou energetickou náročnost a celá situace je ještě umocněna podílem, který 

Čína zaujímá na světové populaci. Rozvoj energetického sektoru však s sebou 

často přináší i významná negativa. Ekonomický růst v zemích třetího světa má 

často extenzivní charakter a vede k ničení životního prostředí a excesivnímu 

využívání přírodních zdrojů, zatímco ve vyspělých zemích není hospodářský 

rozvoj automaticky vykoupen zatížením životního prostředí a devastací přírodních 

zdrojů.  I přes tento fakt jsou vyspělé země stále z velké části zodpovědné za 

neudržitelnost současného rozvoje.
13

 

                                                           
8
 Cihelková a kol. 2009, str. 9 

9
 China Energy Outlook, 2012, str. 19 

10
 Cihelková a kol. 2009, str. 232 

11
 Cihelková a kol. 2009, str. 233 

12
 Energetická politika, 2000, str. 2 

13
 Moldan, 2003, str. 63 



10 
 

Až 63 % energie se v ČLR vyrábí v tepelných elektrárnách spalováním uhlí.
14

 

Ačkoliv se do roku 2015 očekává procentuální pokles spotřeby podílu uhlí, 

celková roční spotřeba se udrží na současných 3,8 miliardách tun. Celosvětový 

průměr podílu tepelných elektráren na výrobě energie se pohybuje kolem 28 %.
15

 

Očekává se, že ČLR bude v následujících letech nucena soustředit se více na 

alternativní zdroje energie. Tento fakt je pro moji práci rovněž důležitý. Do 

projektu Tři soutěsky jsou vkládány naděje i proto, že představuje alternativu 

získávání energie v zemi. Očekává se, že ČLR bude v příštích letech čelit mnoha 

problémům vzhledem ke své vysoké závislosti na uhlí. Stále vzrůstající poptávka 

po světovém uhlí ze strany Číny a stále menší čínský vývoz této suroviny 

způsobuje, že stoupají světové ceny uhlí.  

Podle Enrgey Watch Group se na rok 2015 předpovídá takzvaný „coal peak“ tedy 

maximální hodnota roční produkce uhlí. V následujících letech již bude produkce 

uhlí klesat. Do roku 2015 lze tedy i nadále předpovídat růst cen uhlí.
16

 

Energetická koncepce ČLR na pětileté období od roku 2011 do roku 2015 počítá 

s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie v zemi. 

Obnovitelné zdroje by se měly na produkci energie podílet do roku 2015 z 22,4 %, 

což je o 3,2 % více než v roce 2010.
17

  Mezi obnovitelné zdroje se samozřejmě 

řadí i vodní energie.  

Podle údajů IEA (International Energy Agency) vodní energie představuje 

momentálně nejpoužívanější formu obnovitelné energie na světě. Používání 

vodního zdroje k výrobě energie má veliký potenciál. Zatímco v současnosti je 

vyprodukováno ročně 3 288 TWh energie, odhadovaná disponibilní světová 

kapacita je až 16 400 TWh ročně. Vedoucí postavení ve světě si drží ČLR, která 

ročně vyprodukuje až 18 % celosvětové produkce energie pocházející z vodního 

zdroje. Na druhém místě se nachází Kanada s 12 %, dále pak Brazílie s 11 % a 

jako čtvrté USA s 9 %.
18

 Je zajímavé, kolik prostoru věnuje IEA otázce budování 

hydroelektráren, sociální šetrnosti a zodpovědnosti projektů. To je z hlediska 

zkoumaného problému významné, jelikož projekt Tři soutěsky byl silně kritizován 

                                                           
14

 China Energy Outlook, 2012, str. 22 
15

 China Energy Outlook, 2012, str. 22 
16

 Coal: Resources and Future Production, 2007, str. 27-30 
17

 China Energy Outlook, 2012, str. 21 
18

 Renewable Energy Essentials: Hydropower, 2010, str. 2 
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právě kvůli množství lidí, na jejichž životy měl silný dopad. Sama IEA upozorňuje 

na důležitost souhlasu veřejnosti a všech zainteresovaných osob s výstavbou 

projektů vodního inženýrství.
19

  Stejnému tématu se zřetelem na stejné aspekty se 

pak věnuje i WCD (World Commission on Dams).
20

 

V roce 2010 ČLR překonala hodnoty USA a stala se největším světovým 

konzumentem energie.
21

 V pětiletém výhledu pro energetický sektor se nicméně 

očekává pokles růstu energetické náročnosti Číny o dva procentní body oproti 

předešlému pětiletému období. Očekávaný růst energetické náročnosti země na 

období mezi lety 2011 a 2015 je 4,7 %.
22

 Podle dat energetické koncepce by 

rovněž měla klesat hodnota spotřeby energie na jednotku HDP.   

 

1.2 Ekonomický růst na úkor ekologie 

Zájem o životní prostředí a jeho ochranu se v institucionálním hledisku poprvé 

objevil v roce 1972. V tomto roce se konala konference Organizace spojených 

národů ve Stockholmu. Postupně se od definování problému a uvědomění si 

zodpovědnosti jedince dospělo k poznání, že životní prostředí je především díky 

špatně vymezitelnému vlastnictví záležitostí státu a nadnárodních organizací a 

není možné ho nechat jen na individuální zodpovědnosti soukromých subjektů. 

Důležitým se stalo setkání téže organizace v roce 1992 v Rio de Janeiru. Z této 

konference již vznikl konkrétní program - dokument Agenda 21, jejím podpisem 

jednotlivé země stvrzovaly svoji snahu dodržovat určité ekologické zásady.
23

 

V ČLR se zájem o životní prostředí probudil mnohem později. Ekologické 

legislativě a ochraně životního prostředí se intenzivněji věnuje až od počátku 

tohoto tisíciletí. Důležitým okamžikem především z pohledu projevení zájmu o 

ekologickou situaci se rovněž stalo připojení ČLR ke Kjótskému protokolu.     

Výrazný ekonomický růst, který Čína vykazuje především v posledních deseti 

letech, se odráží ve stále větší spotřebě energie. Autoři energetické koncepce 

                                                           
19

 Renewable Energy Essentials: Hydropower, 2010, str. 4 
20

 WCD, 2000, str. 61 
21

 China Energy Outlook, 2012, str. 19 
22

 China Energy Outlook, 2012, str. 20 
23

 Moldan, 2003, str. 32 
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popisují tento fakt následovně: „…Čína za roky rychlého ekonomického růstu 

zaplatila vysokou daň v podobě nadměrné energetické spotřeby a nejnověji 

v podobě ekologických problémů“
24

   

Struktura výroby elektrické energie v Číně je značně neekologická. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole Energetická náročnost ekonomického rozvoje, naprostá většina 

energie je vytvářena v tepelných elektrárnách spalováním uhlí. Spalováním uhlí se 

do ovzduší uvolňuje velké množství zplodin, které mají v případě tak obrovské 

země jakou je Čína celosvětové následky. Obecně lze tvrdit, že největší vliv na 

znečišťování životního prostředí má průmysl, energetika, doprava, zemědělství a 

domácnosti.
25

  

Statistiky ukazují, že největší světový emitent skleníkových plynů je ČLR. Ta tak 

vystřídala v roce 2007 Spojené státy americké, které si držely prvenství po dlouhá 

léta.
26

  Nejedná se však pouze o nečistoty nebo škodliviny vypouštěné do ovzduší. 

Nešetrným zacházením jsou v Číně zasaženy i lesy a samozřejmě pak zdroje pitné 

vody.  

Excesivní průmyslová aktivita způsobila v posledních letech výrazné zhoršení 

kvality čínských vodních zdrojů. James R. Gorrie ve své knize upozorňuje na fakt, 

že více než 90 % vodních z drojů v Číně je kontaminováno. Mnoho měst v Cíně 

nemá veřejnou kanalizaci a znečištěná voda z domácností a z továren tak proudí 

rovnou do říční sítě.
27

 

Odborníci z oblasti environmentalistiky upozorňují na určitou cykličnost, která 

v této problematice panuje. Devastace životního prostředí vzniklá excesivní 

ekonomickou aktivitou může mít krátkodobý pozitivní efekt například ve formě 

rychlejšího růstu HDP, nicméně nepříznivý vliv se později projeví na člověku 

samotném, který musí vynaložit dodatečné náklady na zmírnění těchto negativních 

efektů při současném udržení tempa hospodářského rozvoje. Ekonomický růst 

                                                           
24

 China Energy Outlook, 2012, str. 19 
25

 Moldan, 2003, str. 35 
26

 Eastbound.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-13]. Čína FAQs. Dostupné z: <http://eastbound.cz/2010/08 
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27
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dosažený na základě nekontrolovatelného ničení přírodního bohatství země se tak 

vlastně sám brzdí zápornou zpětnou vazbou.
28

 

Čínská energetická koncepce se zabývá rovněž myšlenkou energetické náročnosti 

světa jako celku. Problémem je fakt, že ve vyspělých zemích světa žije jen jedna 

miliarda lidí a v rozvojových a transformujících se ekonomikách žije kolem pěti 

miliard obyvatel. Zatímco u vyspělých ekonomik se dá očekávat tendence poklesu 

energetické náročnosti a zefektivňování procesu získávání energie, v případě 

zbytku světa je otázka energetiky složitější. Rozvojové země a transformující se 

ekonomiky budou v následujících letech čelit mnoha výzvám, změnám a 

reformám, což bude mít dopad na jejich energetickou náročnost. Podle ekonomů 

ze společnosti Goldman Sachs vstoupí každoročně v příštích dvaceti letech  70-90 

milionů lidí do střední třídy, Většina z nich bude pocházet z nově vznikajících 

silných ekonomik v Asii. Následkem toho se očekává razantní růst spotřeby 

energie.
29

 

 

2. Přehrada Tři soutěsky 

2.1. Historie pozadí projektu 

Podle informací WCD lidé stavěli přehrady už od nepaměti. První přehrady 

vystavěné za účelem získávání  elektrické energie se však objevily až po roce 

1980. Do roku 1900 na světě existovalo několik stovek vodních přehrad sloužících 

především jako zdroje pitné vody nebo jako zdroje vody pro zavlažování 

zemědělských ploch. Ve dvacátém století, především pak v období po druhé 

světové válce, nastal nebývalý rozvoj vodního inženýrství. Za vyvrcholení období 

intenzivní výstavby přehrad lze označit sedmdesátá léta dvacátého století, kdy se 

během jedné dekády vystavělo přes 5000 přehrad po celém světě.
30

 V Číně lze 
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29
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30
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v tomto směru za nejplodnější označit období Velkého skoku vpřed, kdy se 

výstavba přehrad stala součástí velkých kampaní.
31

 

Do konce dvacátého století bylo na světě vystavěno kolem 45 tisíc velkých 

přehrad (s hrází vyšší než 15 metrů ). Před rokem 1949 bylo v Číně jen 22 velkých 

přehrad. Za období po druhé světové válce se na čínském území vybudovalo přes 

22 tisíc velkých přehrad tedy téměř polovina celosvětového počtu!
32

 Na druhé 

místo v počtu velkých přehrad se pak s velkým odstupem řadí Spojené státy 

americké s 6390 přehradami a třetí v pořadí je Indie přibližně s 4000 velkými 

přehradami. Dvě třetiny všech velkých světových přehrad se nachází 

v rozvojových zemích.
33

 

Na konci dvacátého století se však objevuje zcela opačná tendence a to vyřazování 

přehrad z provozu. Nejcitelněji se tato tendence projevila v USA a v Evropě. Od 

roku 1998 je  v USA roční počet přehrad vyřazených z provozu vyšší než počet 

nově vzniklých přehrad.
34

 Tento trend rozpoutal diskuzi o další užitečnosti 

velkých přehrad. Někteří pak hovoří již o překonané éře v oblasti vodního 

inženýrství. Spojují pak období „boomu“ s mnoha změnami v politických 

systémech, ekonomikách a obecně se změnami ve společnosti, které se po druhé 

světové válce odehrály. Vždyť jen světová populace ve dvacátém století vzrostla 

z 1, 65 miliardy na téměř 6 miliard.
35

 

Návrh vystavět přehradu vzešel již před více než 80 lety od čínského 

revolucionáře a politického vůdce dr. Sunjatsena. Ten zmínil projekt Tři soutěsky 

v roce 1919 ve svém Jian guo fang lue 建国方略 (Plánu rozvoje průmyslu). Ve 

třicátých letech byly vypracovány první projekty proveditelnosti. V roce 1944 

bylo posláno na 50 čínských inženýrů da Spojených států amerických, aby se 

věnovali nejnovějším technologiím v oblasti vodních projektů.  

Kvůli ekonomické krizi a složité politické situaci v Číně po druhé světové válce, 

byl projekt následně na několik let odsunut do pozadí. Znovu se začalo o projektu 

diskutovat v roce 1954 po velkých povodních na Dlouhé řece. Mao Zedong začal 
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projekt výrazně podporovat. V roce 1958 pověřil Zhou Enlaie, aby se na přípravě 

projektu podílel. Zhou Enlai nesdílel Maovo nadšení a několikrát se vyjádřil pro 

přenechání realizaci projektu až dalším generacím a vyčkání na lepší 

technologickou vybavenost země.  V prosinci 1970 dokonce Maovi poslal dopis, 

kde ho nabádá ke znovuzvážení všech rizik, které by výstavbu přehrady 

provázely.
36

 

V roce 1970 se začala stavět přehrada Gezhouba, která měla sloužit jako zkouška 

před začátkem výstavby Tří soutěsek. Přehrada byla dokončena v roce 1989. Její 

výstavba trvala čtyřikrát déle a stála čtyřikrát více, než se původně předpokládalo. 

Ovšem velké povodně v roce 1991, při kterých zahynulo 3000 lidí, způsobily, že 

se projekt Tři soutěsky znovu dostal do centra dění.
37

 

Díky snaze tehdejšího premiéra Li Penga a Deng Xiaopinga se projektu dostalo 

masivní medializace. Dne 3. května 1992 proběhlo hlasování Všečínského 

shromáždění lidových zástupců.  Pro výstavbu hlasovalo 1767 zůčastněných, proti 

bylo 177 hlasů a celých 667 zástupců se nezúčastnilo! Projekt tedy nakonec jen o 

dvanáct hlasů získal potřebné dvě třetiny (1755).
38

 Výstavba začala v roce 1994 a 

byla rozdělena do tří etap. Celý projekt byl dokončen podle plánu v roce 2009.   

Domácí opozice projektu je málo početná. Jednou z nejvýznamnější aktivistek je 

investigativní novinářka Dai Qing. Dai Qing se narodila v roce 1941 a jako jedné 

z mála čínských žen té doby se jí dostalo vysokoškolského vzdělání.
39

Jako 

novinářka začala pracovat v roce 1982. V roce 1989 vydala knihu Yangtze! 

Yangtze!, která překvapila bezprecedentní mírou kritiky v té době tak veřejně 

vychvalovaného projektu Tři soutěsky. Kniha byla krátce po jejím vydání 

zakázána a všechny již existující výtisky byly páleny. 

Krátce po dramatických událostech na pekingském náměstí Nebeského klidu byla 

Dai Qing zatčena a uvězněna na dlouhých deset měsíců. Po propuštění na svobodu 

odcestovala do zahraničí. Pochopila však, že osud projektu je důležitější, než její 

vlastní bezpečnost. Zanedlouho tedy vydala další knihu plnou esejů od odborníků, 

novinářů  nebo dokonce členů vlády, kteří pod pseudonymem nebo veřejně 
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kritizovali výstavbu přehrady Tři soutěsky. Dai Qing získala hned několik 

mezinárodních ocenění.  Například v roce 1992 získala cenu Golden Pen for 

Freedom, v roce 1993 cenu Golden Environmental Award.
40

 

Rovněž Li Rui se postavil do opozice projektu výstavby obří přehrady. Li Rui byl 

v padesátých letech ředitelem Úřadu pro vodní energii. Během své kariéry 

publikoval několik článků, ve kterých polemizoval nad tím, zda by měl být projekt 

Tři soutěsky realizován. On sám ve svých článcích navrhuje nahradit výstavbu 

jedné ohromné přehrady větším počtem menších přehrad, které by mohly začít 

přinášet výsledky mnohem rychleji a navíc by v součtu nepředstavovaly tak 

velkou investici. V roce 1959 byl nálsedně obviněn z protinárodních aktivit a byl 

zbaven své funkce. 
41

 

 

2.2. Přínosy a problémy Tři soutěsek 

Přehrada Tři soutěsky je vybudována na čínské Dlouhé řece a nachází se u města 

Sandouping umístěného v okrese Yiling v provincii Hubei. Přehrada byla 

vybudována v přírodní úžině ze tří soutěsek: Xilingxia, Wuxia a Qutangxia. Tři 

soutěsky ještě před vybudováním přehrady tvořily jednu z nejoblíbenějších 

turistických atrakcí regionu.  

První elektřinu začala elektrárna generovat v roce 2003. Přehrada Tři soutěsky je 

téměř 200 metrů vysoká, má objem 40 milionů kubických metrů a vytváří 

obrovský rezervoár vody o délce až 600 kilometrů o celkové kapacitě až 40 

bilionů kubických metrů.
42

 

Výstavba vodní elektrárny byla dokončena v červnu 2009, kdy bylo poprvé 

v plném výkonu uvedeno do provozu všech 26 generátorů. Konečný výkon 

elektrárny by měl být při plném vytížení až 22 500 MW. Je však možné počítat i 

s dalším rozšiřováním výkonu elektrárny v budoucnu.
43
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Od samého počátku existuje na výstavbu přehrady celá řada kritických i 

pochvalných názorů.  Hlavní argumenty pro a proti lze shrnout  následujícím 

způsobem. 

Mezi hlavní přínosy existence přehrady se řadí prevence před povodněmi. 

Ochrana před povodněmi byla v oblasti Tří soutěsek zapotřebí již dlouhá 

desetiletí. Díky existenci přehrady se rovněž zlepšila a především prodloužila 

splavnost řeky a to až o tisíce kilometrů.
44

 Říční doprava na Dlouhé řece je 

v regionu přehrady Tři soutěsky velice důležitá a má bohatou historii.  

Ochrana před povodněmi je jedním z  přínosů obrovského projektu. V roce 1931 

utonulo 145 000 lidí a 300 000 hektarů zemědělské půdy bylo znehodnoceno. 

V roce 1954 zemřelo následkem povodní více než 30 000 lidí a více než 18 

milionů lidí bylo povodněmi postiženo na majetku. Povodeň z roku 1954 je 

považována za největší povodeň celého 20. století.
45

 Další povodně následovaly 

v letech 1981 a 1991 a naposledy v roce 1998, kdy povodeň způsobila mnoha 

milionové škody nejen na zemědělské půdě, ale i na majetku měst a vesnic.
46

  

Mark Ervin se ve své knize The Retreat of the Elephants rovněž věnuje povodním. 

Uvádí, že častým důvodem povodní v Číně je deforestace.
47

 Alarmující je, že 

v objemu disponibilních zásob dřeva na obyvatele se Čína nachází hluboko za 

celosvětovým průměrem.
48

 Samozřejmě, že nezpevněné břehy řek a obecně velké 

plochy bez stromového porostu v okolí řek hůře zachytávají vodu a usnadňují tak 

povodeň.  

Samozřejmě velice silným argumentem hovořícím pro výstavbu přehrady a vodní 

elektrárny je relativně velké množství energie vygenerované ekologickým 

způsobem, ačkoliv celkový ekologický efekt projektu je přinejmenším z níže 

uvedených důvodů sporný.   

Mezi silné argumenty hovořící proti výstavbě přehrady a elektrárny totiž patří 

množství ekologických změn v ekosystému na dolním i horním toku Dlouhé řeky. 

Dopady projektu na životní prostředí jsou nezanedbatelné. V dané lokalitě byl 
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zaznamenán obrovský dopad na generaci rybářů, kteří se živili lovem ryb z řeky. 

Množství ryb, které je od té doby každoročně vyloveno, je hluboko pod čísly, 

která byla vykazována před stavbou. Megalomanský projekt měl dopad i na říční 

faunu a flóru. Podle výzkumů žije 27 % čínských ohrožených živočišných druhů 

právě v Dlouhé řece. Tamtéž je rovněž zaznamenáváno 177 endemických 

živočišných druhů. 
49

 Přehrada nejen změnila chemické složení vody, teplotu, ale i 

celkové životní podmínky. Téměř úplně bylo zabráněno migraci ryb.
50

 

Nejznámějším případem je pravděpodobné vyhynutí endemického druhu čínského 

delfína, který v řece žil.   

Mezi další problematické rysy patří fakt, že rozlehlé vodní rezervoáry mohou v 

provincii způsobovat seismickou aktivitu v důsledku tlaku vodní masy na zemské 

desky.
51

 Tato dodatečná seismická aktivita se přidala k již existující seismické 

aktivitě v oblasti Tří soutěsek. Zatímco zvýšená seismická aktivita se prozatím 

nikterak neprojevila, další nepříjemný následek je citelný běžně.  Nedlouho po 

naplnění Tří soutěsek se začaly objevovat sesuvy půdy. První sesuvy po naplnění 

přehrady byl zaznamenány již 13. července 2003.
52

 

Přesuny a vysídlování obyvatel se stalo jedním ze symbolů výstavby Tří soutěsek. 

Oficiální čísla hovoří až o 1,13 milionech Číňanů, kteří kvůli vysídlování přišli o 

svůj domov. Reálná čísla však mohou být mnohem vyšší. Hovoří se až o 4 

milionech lidí, kteří museli být přesunuti v důsledku stavby a následného 

rozšiřování Tří soutěsek. Více než 100 měst bylo zaplaveno, mezi nimi například 

město Wanxian nebo Fuling a část Chongqingu. Města Wanxian a Fuling měla 

bohatou historii sahající až do počátku druhého tisíciletí po Kristu. Tato nucená 

migrace obyvatel má nedozírné následky na společnost v celé oblasti. Problémem 

je především prohlubující se chudoba obyvatel a stagnace ekonomického růstu.
53

  

Oblast přehrady Tři soutěsky je specifická i díky dalším faktorům, které 

znesnadňují úspěšné dokončení přesídlení obyvatel. Jedním z těchto faktorů je 

charakter okolní krajiny. Obyvatelé byli nuceni přesunout se dále od budoucí 

hladiny přehrady, což však znamená do vyšší nadmořské výšky. Půda není ve výše 
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položených místech tak úrodná a navíc bylo třeba změnit výběr plodin pro 

pěstování. Tento fakt s sebou přináší i další negativum a to, že je tím prohlubována 

deforestace oblasti a obdělávání strmých břehů přehrady vede k půdní erozi a 

usazování sedimentu na dně přehrady. Ročně spadá do přehrady 40 milionů tun 

sedimentu.
54

 

Dalším faktorem je nízká vzdělanost obyvatelstva. Obyvatelstvo této oblasti je z 

30 % negramotné a až 50 % obyvatel má jen základní vzdělání. Obživou těchto 

lidí bylo zemědělství nebo rybolov. Jsou-li obyvatelé odsouváni je měněn jejich 

způsob života a ve městech jim pak nezbývá než pracovat v továrnách.
55

 Situaci 

rovněž ztěžuje fakt, že v oblasti přehrady Tři soutěsky je vysoká hustota zalidnění 

(224 obyvatel na km
2
).

56
  

Je důležité uvést, že problematika nuceného vystěhování většího počtu obyvatel se 

zdaleka netýká jen čínského prejektu výstavby přehrady Tři soutěsky. Podle dat 

WCD bylo celosvětově během let 1986 až 1993 každoročně vystěhováno kolem 4 

milionů lidí.
57

 Čína  celkově za období od druhé světové války uvádí 10,2 milionů 

přesunutých obyvatel v důsledku výstavby přehrad. Například Indie pak eviduje 

dvakrát tak vysoký počet nuceně přesídlených osob.
58

  

Je velice těžké, ne-li nemožné, kvantifikovat celkové peněžní prostředky 

vynaložené na projekt Tři soutěsky. Vzhledem k tomu, že se nejednalo jen o 

náklady přímo spojené s výstavbou elektrárny, ale rovněž například o náklady na 

infrastrukturu, na vystěhování obyvatel z přilehlých oblastí, náklady obětované 

příležitosti plynoucí do té doby z průmyslu právě kolem této části Dlouhé řeky atd. 

Nicméně odhady stavebních nákladů vytvořené v polovině 90 let hovoří o rozpětí 

25 až 65 miliard dolarů. Pozdější odhady se přiklánějí spíše k horní hodnotě tohoto 

rozpětí.
59
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Podstatnou skutečností je rovněž fakt, že Tři soutěsky se staly z mezinárodního 

hlediska důležitým strategickým místem ČLR a tím i logicky extrémně 

zranitelným. Na možné ohrožení Tří soutěsek upozorňuje i novinář Da Bing. Ve 

své eseji pak vyjmenovává příklady z období druhé světové války nebo z korejské 

války, kdy se právě velké přehrady staly terčem bombardování nepřáteli.
60
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B) Odlišné úhly pohledu 

3. Postoj pevninské Číny 

Ráda bych se v této části zaměřila na autentické čínské články hovořící o 

problematice projektu Tři soutěsky. Budou mě zajímat především články 

pocházející z elektronické verze oficiální informační agentury Xinhua a z Renmin 

Ribao. Po prozkoumání většího počtu čínských článků jsem se rozhodla zaměřit se 

na tři nejdiskutovanější tematické okruhy.  

V čínském tisku je poměrně velký prostor věnován roli projektu Tři soutěsky 

v rámci povodňové ochrany oblasti, ekologickému a sociálnímu aspektu 

v nejširším slova smyslu a množství vygenerované energie. Pro účely této práce 

mě především budou zajímat články zachycující změnu postoje na danou 

problematiku v čase. Ráda bych se rovněž v jedné kapitole zaměřila na společné 

rysy čínských článků.  

 

3.1 Úloha Tří soutěsek v povodňové kontrole oblasti 

V padesátých a šedesátých letech minulého století byla protipovodňová funkce Tří 

soutěsek označována za primární. Velké povodně během druhé poloviny 

dvacátého století výrazně přispěly k urychlení procesu schválení projektu a k jeho 

následné rychlé výstavbě.
61

 Simon Winchester ve své knize The River at the 

Center of the World upozorňuje na fakt, že povodně byly v té době záměrně 

zveličovány, aby posloužily k propagandě budoucí výstavby Tří soutěsek.
62

  

Později se k protipovodňové kontrole přidaly i dvě další funkce, a to výroba 

elektřiny a zlepšení splavnosti řeky.  

Je logické, že lidé z měst ležících na středním a dolním toku Dlouhé řeky si od 

projektu slibovali efektivní řešení. Počáteční ambice se však časem ukázaly jako 

přehnané. Protipovodňová ochrana je sporným bodem. Na počátku existence Tří 
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 Dai, 1994, Chapetr 18 
62

 Winchester, 2004, str. 220-230 
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soutěsek se předpokládalo, že je přehrada schopná zadržet takové množství vody, 

které by způsobilo povodeň vyskytující se jen jednou za deset tisíc let. Časem však 

musely být tyto úvahy přehodnoceny a praxe ukázala, že povodňová ochrana je 

prozatím nevyřešeným tématem. 

Zmínka o důležitosti projektu v rámci protipovodňové ochrany se objevuje ve 

většině článků na téma Tři soutěsky. Článek z roku 2006: Sanxia gongcheng san 

da gongneng kaishi quanmian fahui 三峡工程三大功能开始全面发挥63
 (Projekt 

Tři soutěsky začal plnit své tři nejdůležitější funkce) vyjmenovává tři nejdůležitější 

funkce projektu Tři soutěsky. Jako vůbec nejdůležitější funkce projektu je pak 

uvedena protipovodňová kontrola: „ Nejdůležitější funkcí projektu Tři soutěsky je 

protipovodňová kontrola. “
64

 

Rovněž článek z roku 2008: Cao Guangjin: Sanxia gongcheng cunzai san da 

shengtai xiaoyi 曹广晶：三峡工程存在三大生态效益65
 (Cao Guangjin: existují 

tři hlavní ekologické přínosy Tří soutěsek) hovoří o důležitosti protipovodňové 

kontroly. Tak jako článek z roku 2006 uvádí tři nejpodstatnější cíle, kterých by 

mělo být po úplném dokončení projektu dosaženo. První z těchto cílů je dosažení 

účinné protipovodňové ochrany. 

Tento aspekt se nezměnil. I v letošním roce vyšly v elektronické verzi Xinhua 

články informující o důležitosti protipovodňové kontroly a o nepostradatelné roli 

Tří soutěsek v této problematice. 

Například článek z ledna letošního roku: Sanxia shuniu 2012 nian fadianliang 

chuang lishi zuogao da 981 duo yi qianwa shi 三峡枢纽 2012 年发电量创 

历史最高达 981 多亿千瓦时 (Tři soutěsky za rok 2012 vygeneravaly historicky 

nejvyšší hodnotu  elektrické energie 98,1 miliard kWh), který primárně informuje 

o množství vygenerované energie za předešlý rok, rovněž informuje čtenáře o 

zásluze Tří soutěsek na poli protipovodňové ochrany. V článku je patrný 

sentimentální tón sdělení: „Projekt Tři soutěsky hraje důležitou roli 

v protipovodňové kontrole a tvorbě elektřiny. Chrání klid na středním a dolním 
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 三峡工程三大功能开始全面发挥. Xinhuanet [online]. 2006, 27.10. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://news.xinhuanet.com/politics/2006-10/27/content_5258295.htm 
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 三峡工程首要功能是防洪。 
65

 曹广晶：三峡工程存在三大生态效益 . Xinhuanet [online]. 2008, 14.08. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-08/14/content_9303552.htm 
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toku Dlouhé řeky. Každou rozbouřenou povodeň přemění v klidný tok 

elektrického proudu.“
66

  

Ačkoliv představa o důležitosti projektu v otázce protipovodňové kontroly se v 

čase nezměnila, změnil se pohled na to, jak velké povodni může přehrada zabránit.  

Prvotní představy slibovaly ochranu až před „deseti tisíciletou“ povodní, která by 

mohla ochromit celou oblast. Článek z června roku 2003 v titulku hlásí: 

Sanxiadaba gu ruo jin tang, keyi didang wannian yiyu hongshui 三峡大坝 

固若金汤，可以抵挡万年一遇洪水67
 (Přehrada Tři soutěsky je neprolomitelná, 

může zastavit i desetitisíciletou povodeň). Článek je oslavou projektu Tři soutěsky 

jakožto triumfu čínského inženýrství.  

V dalších odstavcích článek pokračuje: „ Přehrada Tři soutěsky musí podle svého 

návrhu ustát i desetitisíciletou povodeň. Při takto ohromném převýšení a tlaku, 

který vyvíjí její obsah, musí mít hráz ocelovou kvalitu.
68

 

Postupem času se smělé odhady začaly zmenšovat. Článek z roku 2007: 

Sanxiabada jinnianqi ke fang qian nian yiyu hongshui 三峡大坝 今年起可 

防千年一遇洪水69
 (Od letoška může přehrada Tři soutěsky zadržet tisíciletou 

povodeň) již slibuje ochranu „jen“ před tisíciletou povodní. 

V článku je citováno prohlášení ředitele společnosti spravující projekt Tři soutěsky, 

že přehrada je připravena čelit až tisícileté povodni. Přehrada tak podle jeho slov 

plní hlavní cíl, pro který byla postavena: „Tři soutěsky mohou v tomto roce hrát 

obrovskou roli v protipovodňové ochraně tak, jak bylo předem plánováno.“
70      

                                                           
66三峡枢纽充分发挥防洪发电等综合效益，保卫了长江中下游的安宁，也将咆哮的洪水化作源源

不断的电流。 
67

 三峡大坝固若金汤，可以抵挡万年一遇洪水. Sina [online]. 2003, 01.06. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml l 
68按照设计，三峡大坝必须抵挡万年一遇的长江洪水。如此巨大的落差和库容压力，要求三峡大

坝必须具备钢铁般的质量。 
69三峡大坝 今年起可防千年一遇洪水. Sina [online]. 2007, 08.05 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: 

http://news.sina.com.cn/c/2007-05-08/085711774700s.shtml 
70三峡大坝今年可按预定目标发挥巨大的防洪效益。 

http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml
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Článek z roku 2008: Sanxiadaba ke diyu bainian yiyu teda hongshui 三峡大坝可

抵御百年一遇特大洪水 71
 (Tři soutěsky mohou zadržet velkou, až stoletou 

povodeň) hovoří již jen o stoleté povodni, kterou je přehrada Tři soutěsky schopná 

zachytit. Je jasné, že i slibovaná ochrana oblasti před tisíciletou povodní byla 

přemrštěná. Hovoří se tedy už jen o stoleté povodni. V článku se obecně hovoří o 

důležitosti protipovodňové ochrany a o nutnosti jejího vylepšení na středním a 

dolním toku Dlouhé řeky.  

V současné době se objevuje mnoho spekulací na téma, jak velkou povodeň může 

přehrada zastavit. Vzhledem k tomu, že se v tisku objevily články zpochybňující 

účinnost protipovodňové ochrany, reagovala Xinhua článkem: Sanxia jituan 

huiying zhuangjia suowei diyu “Nnian-yiyu“ hongshui shuofa 三峡集团回应 

专家所谓抵御“N 年一遇”洪水说法 72(Skupina Tři soutěsky reagovala na 

tvrzení odborníků ohledně schopnosti přehrady zadržet tzv. x-letou povodeň), ve 

kterém relativizuje veškerá předchozí sdělení a uvádí, že stoletá povodeň je 

v podstatě maximum, kterého může být dosaženo. 

 

3.2 Ekologický a sociální aspekt 

Ačkoliv je ekologický a sociální aspekt vůbec nejčastějším tématem v diskuzi 

ohledně Tří soutěsek, v samotné Ćíně zůstal dlouho opomíjen. Dai Qing ve své 

knize uvádí, že je tomu tak z důvodu jasné převahy inženýrů ve vedení 

komunistické strany. Strana podle jejích slov postrádá přítomnost odborníků 

z humanitních a jiných věd.
73

 Jedinečný projekt přesídlení více než milionu 

obyvatel, vyvolal ve světě velmi silnou reakci.  

Co se týká sociálního aspektu, nelze zcela přesně zachytit určitou změnu názoru 

v čase. Články z devadesátých let se často o této otázce jen zmiňují, anebo 

předkládají pouhá fakta bez subjektivního hodnocení. Nejčastěji se diskutuje o 

nucené migraci obyvatel z oblasti. Velice se rozcházejí informace o počtu lidí, 
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 三峡大坝可抵御百年一遇特大洪水. Sohu [online]. 2008, 21.10. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://news.sohu.com/20081021/n260148246.shtml   
72

 重庆全面清理核实三峡移民身份 杜绝弄虚作假. Xinhuanet [online]. 2011, 20.06. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/electricity/2011-06/20/c_121555503_2.htm 
73

 Dai, 1998, Foreword, str. XX 
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kteří museli být kvůli projektu přesunuti. Většinou čínské články informují o 1,2 

nebo 1,4 milionu obyvatel.  

Brzy se objevily zprávy o korupčním jednání úředníků v oblasti a o složitém 

procesu přerozdělování peněz mezi přesídlené obyvatelstvo. Například krátký 

článek z roku 2005: Sanxia chongqing ku qu ju tan yishen bei panxing 238 ming 

guanyuan fenfen luoshui 三峡重庆库区巨贪一审被判刑 238 名官员纷纷落水74
 

(V Chongqingské části přehrady Tří soutesky bylo prvoinstančně odsouzeno 238 

úředníků  za závažné korupční praktiky při spravování projektu Tři soutěsky) 

hovoří o přísném potrestání zkorumpovaných úředníků v oblasti a množství peněz, 

které zpronevěřili. Jiný článek ze stejného roku: Chongqing quanmian qingli heci 

sanxia yimin shenfen dujue nongxuzuojia 重庆全面清理核实三峡移民身份杜绝 

弄虚作假75 (Chongqing důkladně prověří místní příslušnost obyvatel k oblasti Tři 

soutěsky, aby předešel podvodům)  informuje o nutnosti přezkoumání, komu byly 

vyplaceny peníze z fondu na odškodnění nuceně vysídlených obyvatel. Článek 

upozorňuje na fakt, že odškodněny mohly být i rodiny, které na odškodnění 

neměly právo.   

Článek z května 2006: Sanxia gongcheng: jiujing wei yimin dailai zenyang de 

meihao xin shenhua 三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活76 (Projekt 

Tři soutěsky: jakého šťastného nového života se dostalo imigrantům) líčí život 

přesunutých obyvatel z oblasti přehrady. V článku je popsána nebývalá změna 

v kvalitě života nuceně přestěhovaných lidí: „Z chatky z hlíny do třípatrového 

domu z betonu, od pálení dříví a uhlí k plynovým kamínkům. Tan Fuzhu z vesnice 

Liulingcun v okrese Zigui ležícího v provincii Hubei je se svým novým životem 

velmi spokojený.“
77

 

Článek je mimořádně optimistický a jeho primárním účelem je oslava 

grandiózního čínského projektu. Jeden z odstavců článku informuje o faktu, že 
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 重庆全面清理核实三峡移民身份 杜绝弄虚作假. Xinhuanet [online]. 2005, 05.12. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.sd.xinhuanet.com/sdzfwq/2005-12/05/content_5738750.htm 
75

 重庆全面清理核实三峡移民身份 杜绝弄虚作假. Xinhuanet [online]. 2005, 13.11. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.hlj.xinhuanet.com/xw/2005-11/13/content_5572991.htm 
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 三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活. Xinhuanet [online]. 2006, 21.05. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.tj.xinhuanet.com/2006-05/21/content_7048005.htm 
77从“干打垒”土房到水泥三层楼，从烧柴、烧煤到烧沼气，湖北省秭归县刘岭村的谭复柱对移民

后的生活十分满意
。
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pěstitelé citrusů dostali jedinečnou šanci zbohatnout, jelikož v oblasti stoupla díky 

přehradě průměrná teplota o jeden stupeň, což citrusům nebývale svědčí.  

Výzkumy opravdu dokazují, že v okolí velkých přehrad se mohou lokálně měnit 

teploty vzduchu. Odborníci se domnívají, že lokální klimatické změny v okolí 

velkých přehrad mohou být způsobené mnoha organickými částmi, které 

v pomalých hlubokých vodách přehrady hnijí a rozkládají se mnohem pomaleji 

než by tomu bylo v říčních vodách. Tímto způsobem jsou do ovduší uvolňovány 

emise  CO2 a CH4.
78

 
79

 

Velice zajímavý je rovněž článek z 24. března 2008: Sanxia qiannian“xiuzhen 

gucheng“ bandan wangong 三峡千年“袖珍古城”搬迁完工80 (Přestěhování 

starobylého „kapesního městečka“ z oblasti Tří soutěsek dokončeno), který 

informuje o úspěšném přesunutí historicky cenného městečka z břehu Dlouhé řeky 

dál do vnitrozemí. Zmiňované město bylo vybráno jako jedna z mála památek, 

jejíž historická hodnota kvůli stavbě projektu zcela nezanikla. Přesun započal 

v roce 2005 a představuje investici 30 milionů yuanů. Postupně bylo přesunuto 35 

ze 48 starobylých domků.  

Článek vyzdvihuje jedinečnost projektu, kterému dokonce přiřazuje atribut 

zázračný: „Každá cihla, střešní taška i trám byly postupně přemístěny na nové, od 

toho původního pět kilometrů vzdálené, místo a byly znovu sestaveny přesně 

podle vzoru starobylého městečka. Na poli ochrany architektonických památek, se  

jedná o zázračný projekt kompletního přesunu historického městečka.“
81

 

Článek i v dalším odstavci pokračuje vyzdvihováním pozitivních následků 

přemístění: „Starobylé městečko bude i po přestěhování moci těžit z výhodného 
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 Greenhouse Gas Emissions from Dams FAQ. International Rivers [online]. 2007 [cit. 2013-07-04]. 

Dostupné z: http://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-
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 Ponseti,2006, str. 21 
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 三峡千年“袖珍古城”搬迁完工 . Sohu [online]. 2008, 24.03. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://news.sohu.com/20080324/n255868270.shtml 
81如今，古镇的每块砖、瓦和梁栋按原样复建在离古镇原址五公里外的新址上，在世界古民居保

护史上创下了一个古镇整体搬迁的奇迹。 
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krajinného umístění. Na malebném břehu řeky Daning může vytvořit jedinečnou 

ukázku souznění s okolní krajinou.“
82

 

V poslední větě článku se však podle mého názoru ukrývá pravý důvod přesunutí 

kulturní památky: „Místní starobylé, v budoucnu velké a prosperující, městečko 

bude spolu s okolní výstavbou tvořit významnou turistickou atrakci a místo 

k odpočinku. Bude tak podporovat ekonomický  rozvoj v oblasti a zaměstnanost 

přistěhovalců.“
83

 

„Kapesní městečko“ se stalo jednou z mála památek, které se podařilo zachovat. 

Podle ředitele archeologického muzea v Pekingu bylo v okolí Dlouhé řeky 

identifikováno na 1000 historicky a kulturně cenných míst. Ačkoliv je u 

podobných projektů podle jeho slov světovým standardem uvolnit 3-5 % rozpočtu, 

v případě Tří soutěsek bylo poskytnuto archeologům na záchranu historicky 

cenných míst méně než 1 %. 
84

 

Rozsáhlý článek: Yuanshi huiying Sanxia zhiyi: dizhi zaihai feimian xiaoying shu 

ciyao 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要 85
 (Akademici 

odpovídají na otázky týkající se Tří soutěsek: geologické katastrofy a další 

negativní jevy jsou podružné) z 29. října 2012 se věnuje mnoha aspektům a 

problémům projektu Tři soutěsky.   

Článek je rozhovorem s kapacitou v oboru panem Chen Zuyu. Co se týká 

sociálního aspektu, hovoří Chen Zuyi o existenci fondu na odškodnění nuceně 

přesídlených místních obyvatel. Článek se zdá být objektivní a upozorňuje na 

několik nedořešených problémů. Zajímavé je, že co se počtu přesunutých obyvatel 

týká, zmiňuje Chen Zuyi jen 89 100 obyvatel, především pak příslušníků 

nechanských menšin.  

Článek se rovněž postupně věnuje všem ekologických problémům v oblasti. Jejich 

možné spojení s přehradou je však v článku popíráno. 

                                                           
82搬迁后的古镇仍会利用地形地貌来巧妙布局，使大宁河穿流城旁，将小巧的古城与美丽的大宁

河融为一体，形成一个独特的地理环境。 
83当地将把大昌古镇和周边打造成著名的旅游景点和休闲之地，促进移民就业和经济发展。 
84

 Dai, 1998, Chapter  9 
85

 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要. Sina [online]. 2012, 29.10. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml 
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Článek z 1. ledna letošního roku: Yunnanshen jiji kaizhan duikou zhiyuan sanxia 

ku qu yimin gongzuo 云南省积极开展对口支援三峡库区移民工作86  (Provincie 

Yunnan aktivně rozvíjí činnost na podporu imigrantů z oblasti Tří soutěsek) 

optimisticky líčí projekt a jeho úspěšnost v rámci sociálního aspektu. Článek 

informuje o úspěšném dokončení projektu přesídlení obyvatel a s tím spojenou 

sociální harmonii a stabilitu v oblasti. 

Co se týká ekologických problémů, dlouho se o nich čínské články nezmiňovaly. 

V případě, že byly ekologické problémy v pozdějších letech zmíněny, nikdy 

nebyla jejich existence přímo spojena s existencí přehrady. Důležitá pak byla 

oficiální prohlášení z let 2007 a 2011, ve kterých je již existence ekologických 

problémů v oblasti přisuzována i realizaci projektu Tři soutěsky. Prohlášením se 

budu věnovat v samostatné kapitole. 

Pozdější občasné články hovoří o problémech jako například existenci zvýšené 

seismické aktivity v oblasti, útlumu a v některých částech povodí až likvidaci 

rybářství, představujícího tradiční způsob obživy místních obyvatel, sesuvech 

půdy atd. Přímé spojování těchto problémů s projektem Tři soutěsky se však 

v článcích mimo výše zmiňovaná prohlášení neobjevuje. 

V mnoha čínských článcích jsem našla zmínku o tom, jaké množství emisí CO2 a 

SO2 bylo „ušetřeno“ díky produkci „zelené“ energie v rámci projektu Tři soutěsky. 

Tyto zmínky mě zaujaly, především proto, že se domnívám, že je tím do určité 

míry demonstrován počínající zájem čínského obyvatelstva o ekologii. Například 

v článku: 三峡电站 2012 年发电 981.07 亿千瓦时  创历史新高 87
 (Vodní 

elektrárna Tři soutešky vygenerovala za rok 2012 rekordních 98,107 miliard kWh)  

z ledna letošního roku se objevuje následující informace: „Ke konci roku 2012 

dosáhne celkové kumulativní množství energie vyprodukované od počátku 

existence Tři soutěsek 6 291,4 miliard kWh, což je souměřitelné s 496 miliony tun 
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 云南省积极开展对口支援三峡库区移民工作. Xinhuanet [online]. 2013, 09.01. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://yn.xinhuanet.com/gov/2013-01/09/c_132090143.htm 
87

 三峡电站 2012 年发电 981.07 亿千瓦时 创历史新高. Xinhuanet [online]. 2013, 07.01. [cit. 2013-

07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/energy/2013-01/07/c_124198765.htm 
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CO2 a 5,95 miliony tun SO2. Tři soutěsky tak aktivně přispěly k redukci znečištění 

a k úspoře energie.“
88

 

V posledních letech se objevila řada výzkumů zpochybňujících status bezemisních 

projektů, který byl přehradám dlouho přisuzován. Bylo objeveno, že organický 

materiál a sediment, který ve stojatých hlubších vodách pomalu hnije, způsobuje 

zvýšenné emise CO2 a CH4.
89

 Do celkových emisí velkých projektů je rovněž 

třeba započítat emise, které byly vyprodukovány během mnohaletého procesu 

budování projektu.
90

 Emise jsou produkovány při výrobě materiálu na stavbu, 

v důsledku výstavby infrastruktury v okolí přehrad atd. 

 

3.3 Energetická výkonnost projektu 

Tak, jak se v čase měnil názor na důležitost projektu Tři soutěsky v rámci 

povodňové ochrany, tak se měnily i představy o množství energie, kterou bude 

elektrárna schopná produkovat. Lépe řečeno selhaly především výhledy do 

budoucnosti, které slibovaly energii pro značnou část čínského obyvatelstva. Čína 

totiž za poslední dekádu prošla velmi silným rozvojem společnosti. Energetická 

náročnost rapidně vzrostla. 

Podle dat EIA spotřebovala Čína za rok 1991 „pouze“ 597,204 miliard kWh, za 

rok 2000 už tato cifra vzrostla na 1 178,033 miliard kWh. V roce 2009, tedy 

v roce, kdy byl projekt Tři soutěsky dokončen, činila tato hodnota 3 271,189 

miliard kWh. 
91

 Spotřeba energie tak během 19 let vzrostla 5,48 krát. 

V roce 2008, kdy byl projekt dokončen se všemi 26 generátory, informovala státní 

tisková agentura Xinhua článkem: Sanxia shuidian zhaoliang ban ge zhongguo 

                                                           
88截至 2012 年底，三峡电站历年累计发电量达到 6291.4 亿千瓦时，相当于减排二氧化碳 4.96

亿吨，减排二氧化硫 595 万吨，为节能减排做出了积极贡献。 
89

 Ponseti, 2006, str. 21  
90

 Greenhouse Gas Emissions from Dams FAQ. International Rivers [online]. 2007 [cit. 2013-07-05]. 

Dostupné z: http://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-

4064 
91

International Energy Statistics. EIA [online]. 2004 [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2&cid=regions&syid=1991&

eyid=2010&unit=BKWH 
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三峡水电照亮半个中国92
 (Vodní elektrárna Tři soutěsky rozsvítí polovinu Číny), 

že energie vyprodukovaná Třemi soutěskami teď rozsvítí polovinu Číny.   

Po zadání této informace do čínského internetového vyhledávače se objevily 

stovky odkazů na další elektronické zdroje, které zprávu od Xinhua převzaly a 

šířily dál. V jedné diskuzi pod čínským článkem jsem následně objevila, že ve 

skutečnosti tvoří elektřina vygenerovaná v elektrárně Tři soutěsky sotva 3 % 

národní spotřeby. Rozhodla jsem se tedy informaci ověřit. 

Za rok 2010 bylo přehradou Tři soutěsky podle zpráv Xinhua vygenerováno 84,37 

miliard kwh energie.
93

 Podle statistik Energy International Administration byla 

celková roční spotřeba elektřiny v Číně za rok 2010 3 633, 786 miliard kwh.
94

 

Třemi soutěskami vygenerované roční množství energie tedy v roce 2010 tvořilo 

méně než 2,5 % celkové roční spotřeby energie. 

I tak mě však zajímalo, odkud pochází údaj o polovině Číny rozzářené elektřinou 

z elektrárny Tři soutěsky. V jiné internetové diskuzi pod čínským článkem jsem 

nalezla informaci, že Tři soutěsky osvítí tak jedině Vnitřní Mongolsko a Tibet. 

Vyhledala jsem tedy celkovou rozlohu Číny (9 569 901,02 km
2
).

95
  Rozlohu Číny 

jsem pak vydělila dvěma, abych získala 50 %, tedy polovinu Číny. Následně jsem 

sečetla rozlohu největších a zároveň nejméně obydlených provincií, tedy Xinjiang, 

Tibet, Vnitřní Mongolsko, Qinghai a Hainan. Rozloha těchto pěti provincií 

opravdu tvoří 50 % čínské rozlohy.
96

 Po sečtení roční spotřeby elektrické energie 

těchto pěti oblastí mi pak vyšla roční produkce elektrárny Tři soutěsky.      

Zpráva o tom, že elektřina ze Tří soutěsek rozsvítí polovinu Číny, je tedy pravdivá. 

Nicméně Xinhua tak předvedla dokonalou ukázku manipulace s daty a statistikami. 

                                                           
92 三峡水电照亮半个中国 . Xinhuanet [online]. 2008, 30.10. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/30/content_10282363.htm 
93三峡电站 2012 年发电 981.07 亿千瓦时 创历史新高. Xinhuanet [online]. 2013, 07.01. [cit. 2013-

07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/energy/2013-01/07/c_124198765.htm 
94

 International Energy Statistics. U.S. Energy Information [online]. 2007 [cit. 2013-07-04]. Dostupné 

z: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2 
95

 Čína. Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky [online]. 2002 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ 
96

 An Introduction to China's Provinces, Municipalities and Autonomous Regions. China.org [online]. 

2004 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: http://www.china.org.cn/english/features/ProvinceView/ 

183227.htm 
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Na základě mého předešlého výpočtu je v následujícím článku z roku 2009: 

Sanxia dianzhan 26 tai fadian jizu suchan hou Sluci Manche fadian 三峡电站 26

台发电机组投产后首次满负荷发电97
 (Vodní elektrárna Tři soutěsky zapojila do 

soustavy dvacátý šestý generátor a poprvé tak vyrábí elektřinu při plném výkonu) 

patrné záměrné zveličování množství elektřiny, kterou Tři soutěsky generují.  

V článku je zmiňovaných 10 provincií, kam proudí elektřina ze Tří soutěsek. 

Zelená elektřina tak pronikne do jižní, východní i střední Číny: „Vedení 

společnosti Tři soutěsky informovalo, že vodní elektrárna Tři soutěsky, která je co 

do instalované kapacity největší světovou vodní elektrárnou, posílalá elektřinu 

středočínskou rozvodovou sítí do deseti provincií (měst a oblastí) severní, střední, 

jižní i východní Ćíny… “
98

   

        

3.4 Uznání problémů v oficiálních prohlášeních 

Prozatím dvakrát došlo k unikátnímu oficiálnímu uznání čínskou stranou, že 

projekt Tři soutěsky způsobil řadu ekologických a sociálních problémů. Způsobil 

je v tomto případě velice důležité slovo. Zprávy o ekologických problémech 

v oblasti se v tisku objevovaly již dříve, vždy  však byla popírána jakákoliv 

souvislost s výstavbou projektu.  

Poprvé se tomu tak stalo 26. září 2007 a podruhé 19. května 2011. Zatímco 

v prvním případě se jednalo o uznání autorit místní samosprávy v provincii Hubei 

a čínských expertů, v druhém případě se jednalo o uznání z čínských vládních 

kruhů. 

Dne 26. září 2007 vyšel v Renmin Ribao článek: Wo guo zhenshi sanxia 

gongcheng shenlai huanjing zhuduo wenti 我国正视三峡工程生态环境诸多 

问题 99
 (Země čelí řadě ekologických problémů způsobených přehradou Tři 

soutěsky). Článek informuje o setkání čínských expertů a provinčních autorit ve 
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 三峡电站 26 台发电机组投产后首次满负荷发电. Xinhuanet [online]. 2002, 30.06. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.hb.xinhuanet.com/zhibo/2009-06/30/content_16958373.htm 
98中国三峡总公司介绍说，三峡水电站总装机容量世界最大，所发电力输送范围广，目前通过华

中电网送往华北、华中、华南、华东的１０多个省（市、区）… 
99

 我国正视三峡工程生态环境诸多问题. People [online]. 2007, 26.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://env.people.com.cn/GB/6313382.html  
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městě Wuhan na semináři věnovanému právě projektu Tři soutěsky a pětiletému 

plánu na jeho vylepšení.  

Ačkoliv článek informuje o tom, že projekt Tři soutěsky s sebou přinesl i mnoho 

pozitiv a že oblast v okolí přehrady byla vždy náchylná na přírodní katastrofy 

všeho druhu, existuje mnoho negativních aspektů přímo spojených s přehradou. 

„Wang Xiaofeng uvedl, že problematicky přelidněná oblast Tři soutěsky byla vždy 

oblast ekologicky nestabilní s častým výskytem přírodních katastrof a půdních 

erozí. Další nerozumný rozvoj pak způsobil ekologickou degradaci a zejména 

rozsah půdních erozí je již do značné míry nevratný.“
100

 

Ze setkání rovněž vyplynul závěr, že je třeba urychleně vytvořit plán na vylepšení 

některých obzvláště palčivých problémů, jako je nedostačující kvalita vody 

v přehradě nebo půdní eroze břehů přehrady. 

Článek poprvé přímo uznává problémy spojené s přehradou, nicméně kritika je jen 

mírná a článek je psán v opatrném duchu. Rovněž je patrná snaha o vyrovnání 

negativ pozitivy.  

Druhý článek vyšel 19. května 2011: Guowuyuan: Sanxia gongcheng yingxiang 

zhong xiayou hongshui 国务院：三峡工程影响中下游供水 101
 (Vláda: Tři 

soutěsky ovlivňují dodávky vody na středním a dolním toku). Článek shrnuje 

informace ze setkání vysokých státních představitelů s experty. Během setkání 

byly probrány nejpodstatnější problémy týkající se projektu a bylo navrženo šest 

okruhů, na které je třeba se zaměřit  (mezi nimi prevence geologických katastrof, 

ochrana životního prostředí atd.) 

Opět je patrná snaha doplnit každou zmíněnou negativní informaci informací 

pozitivní. Jako například v následujícím odstavci: „Výstavba projektu Tři soutěsky 

podle prvotního plánu je dokončena. Projekt začal přinášet řadu výhod jako 

například protipovodňovou ochranu, výrobu elektrické energie, usnadnění 

splavnosti řeky, využívání vodního zdroje, zlepšení životních podmínek imigrantů, 

ochranu životního prostředí, prevenci geologických katastrof atd. Vedle řady 
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 汪啸风表示，三峡库区历来生态环境脆弱、自然灾害频发、水土流失严重，人多地少矛盾突

出，不合理的开发造成生态退化，水土流失加剧状况远未得到根本扭转。  
101

 国务院：三峡工程影响中下游供水. People [online]. 2011, 19.05. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://env.people.com.cn/GB/14682613.html 



33 
 

pozitiv však stále ještě existuje několik nedovyřešených problémů jako například 

splavnost středního a dolního toku Dlouhé řeky, zavlažování, dodávky vody atd., 

které  jistě budou mít negativní vliv.“
102

  

Tón je opět spíše mírný a daná informace bývá relativizována, nicméně 

problematika je přesně pojmenována. 

Nepodařilo se mi dohledat článek z roku 2011 v původním znění na portálu 

Xinhua, použila jsem tedy článek z elektronické verze deníku Renmin, který na 

Xinhua nicméně odkazuje jako na primární zdroj.  

   

3.5 Společné rysy článků 

Po přečtení mnoha článků z archivu Xinhua jsem nalezla několik společných rysů, 

které se opakovaly v případě většího počtu textů. Domnívám se, že i pomocí 

těchto společných rysů je dosahováno propagandistických tendencí.  

V minulosti bylo vedeno několik kampaní na podporu výstavby Tří soutěsek. Tak, 

jak uvádí Dai Qing se tyto kampaně objevovaly vždy jako následek povodní nebo 

jako nástroj přehlušení případných opozičních hlasů.
103

 

Zaměřila jsem se především na výběr lexika, výstavbu článku a na opakování 

určitých rysů v sémantické rovině.  

3.5.1. Používání superlativů, přirovnání a expresivních spojení 

V mnoha čínských článcích se objevuje přemíra superlativů. Téměř v každém 

článku se pak objevuje informace, že projekt Tři soutěsky je největší svého druhu, 

ve světě jedinečný a produkuje největší množství energie.  

Například v článku: Sanxiadaba quanxian dadao 2003 nian xushui fadian suoxu ba 

gao   三峡大坝全线达到 2003 年蓄水发电所需坝高104
 (Tři soutěsky dosáhly 
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 三峡工程初步设计建设任务如期完成，防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益开始全面

发挥。三峡工程在发挥巨大综合效益的同时，在移民安稳致富、生态环境保护、地质灾害防治

等方面还存在一些亟需解决的问题，对长江中下游航运、灌溉、供水等也产生了一定影响。 
103

 Dai , 1998, Chapetr 1, str. 13 
104 三峡大坝全线达到 2003 年蓄水发电所需坝高. Xinhuanet [online]. 2002, 13.01. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/fortune/2002-01/13/content_236236.htm 
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potřebné vodní hladiny určené pro rok 2003 a mohou tak  začít vyrábět elektřinu) 

z roku 2002: „Na výstavbu největší vodní elektrárny na světě bylo zapotřebí více 

než 18 milionů kubických metrů betonu…“
105

 

Dále například v článku z roku 2006: Sanxia gongcheng: jiujing wei yimin dailai 

zeyang de meihao xin shenhua  三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好 

新生活 106
(Projekt Tři soutěsky: jakého krásného nového života se dostalo 

imigrantům), který popisuje výrazné vylepšení života nuceně přestěhovaných 

obyvatel.     

I v tomto článku se objevují superlativy:  „Přehrady Tři soutěsky je nejen největší 

světovou gravitační přehradou z betonu, rovněž je i kvalitní, bezpečná a 

spolehlivá.“107 

V původních čínských článcích byly velmi často používány nejrůznější metafory a 

přirovnání. V článcích se rovněž nezřídka objevovalo expresivní vzletné výrazivo.  

Například v článku: Yuanshi huiying Sanxia zhiyi: dizhi zaihai deng furan 

xiaoying shu ciyao 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要 108
 

(Akademici odpovídají na otázky týkající se Tří soutěsek: geologické katastrofy a 

další negativní jevy jsou podružné) z roku 2012 jsem nalezla následující 

přirovnání: „Projekt Tři soutěsky je jako stará kráva, která ani trávu nespásá, jen 

na dojení slouží.“
109

 Článek v následujících ostavcích reaguje na zahraniční kritiku, 

která je podle autora článku často nespravedlivá a značně zveličovaná: „Západní 

svět projevil řadu pochyb ohledně projektů čínské hospodářské výstavby, projekt 

Tři soutěsky se tak naneštěstí ze staré krávy proměnil v obětního beránka.“ 
110

 

                                                           
105这座世界上最大的大坝要用１８００多万立方米混凝土浇筑而成… 
106三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活. Xinhuanet [online]. 2006, 21.05. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.tj.xinhuanet.com/2006-05/21/content_7048005.htm 
107三峡大坝不仅是世界上最宏伟的一座混凝土重力坝，也是一座质量优良、安全可靠的大坝。 
108

 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要. Sina [online]. 2012, 29.10. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml 
109三峡工程就像一头老黄牛，它连草都不吃，只挤奶。 
110在西方世界对中国经济建设成就的种种质疑中，三峡工程不幸从一头老黄牛又变成了替 

罪羊。 
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Jiný článek ze září roku 2010:  三峡百万移民完成安置 库区迈向致富新征途
111

 

(Miliony imigrantů z oblasti Tří soutěsek se již usadilo, oblast kolem přehrady 

směřuje ke zbohatnutí) přirovnává realizaci výstavby Tří soutěsek k bájnému 

Fénixu. 

Stejný článek pak popisuje Tři soutěsky jako splněný stoletý sen všech Číňanů, 

což lze jistě považovat za nadsázku: „Projekt Tří soutěsky postavený na Dlouhé 

řece poskytuje protipovodňovou ochranu a  přináší výhody v podobě výroby 

velkého množství elektřiny a zlepšení splavnosti řeky. Je stoletým snem všech 

Číňanů.“
112

 Obecně motiv stoletého splněného snu je ve spojení s projektem Tři 

soutěsky používán poměrně často. 

V článku: Sanxia gongcheng: jiujing wei yimin dailai zeyang de meihao xin 

shenhua  三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活 113 (Projekt Tři 

soutěsky: jakého krásného nového života se dostalo imigrantům) z roku 2006 lze 

pro změnu nalézt určitou nadsázku, při líčení dne dokončení projektu. 

„Je pátého května odpoledne, na přehradu Tři soutěsky dopadá sluneční svit. 

Obloha je modrá a na nebi jsou bílé mraky. Přihlížející lidé jsou dobře 

naladěni. …Všechno je již připraveno na jedinečný okamžik, na okamžik, kvůli 

kterému stavitelé Tří soutěsek bojovali 13 let.“
114

 

3.5.2. Nacionalismus 

Nacionalismus se stal jednou ze zbraní přívrženců přehrady. V čínském tisku 

proběhlo v minulosti několik intenzivních kampaní oslavujích projekt Tři 

soutěsky. Dai Qing se o nacionalismu vyjádřila takto: „Nacionalismus je 

v podstatě omezená, nerozumná a extrémně destruktivní síla, která se často staví 

proti lidskému rozvoji.“
115

   Nacionalistické tendence se projevovaly opakováním 

                                                           
111 三峡百万移民完成安置 库区迈向致富新征途. Xinhuanet [online]. 2010, 17.09. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/society/2010-09/17/c_12579112.htm 
112建设三峡工程，根治长江水患，并发挥其巨大的电力、航运效益，是国人的百年梦想。 
113三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活. Xinhuanet [online]. 2006, 21.05. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.tj.xinhuanet.com/2006-05/21/content_7048005.htm 
114

 5 月 15 日下午，三峡大坝艳阳高照，蓝天白云的景致令人神清气爽。…这一切，都在等待一

个特殊时刻的来临，为了这一刻，三峡建设者们已经奋斗了 13 个年头。 
115

 Dai , 1998, Chapetr 1, str. 13  
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slova národní, zmiňováním historických osobností, vyjmenováváním úspěchů 

čínského stavitelství atd.  

Příkladem těchto tendencí je pak článek: Yuanshi huiying Sanxia zhiyi: dizhi 

zaihai deng furan xiaoying shu ciyao 院士回应三峡质疑：地质灾害等 

负面效应属次要116
 (Akademici odpovídají na otázky týkající se Tří soutěsek: 

geologické katastrofy a další negativní jevy jsou podružné)  z roku 2012. V článku 

se objevují aluze na všeobecně uznávané  historické osobnosti. Nechybí ani krátké 

zvolací věty či opakování slov národní, čínský atd. 

 „Jsem si jist, že kdyby Sunjatsen, Zhan Tianyou
117

 a nespočet našich dalších 

předků mohlo vidět projekt Tří soutěsky, byli by dojati k slzám. Projekt Tři 

soutěsky, vlaková trať z Qinghai do Tibetu a velkolepý most přes zátoku 

v Hangzhou jsou ukázkou prvotřídního stavitelství. Čínští inženýři mohou hrdě 

prohlásit: Čínský lid povstal!“
118

 

V jednom z  následujících odstavců článku se pak objevuje i aluze na dvě mýtické 

osobnosti: císaře Yandího a Huangdího (rovněž nazývaného Źlutý císař). Číňani 

sami sebe někdy nazývají potomky těchto dvou císařů. V psané i mluvené podobě 

se pak toto spojení překládá jednoduše jako Číňané.  

„Ve zkratce, projekt Tři soutěsky lze ještě považovat za úspěšný, jeho pzitivní 

efekt přetrvá století.  Musíme však být k projektu tolerantní. Na závěr diskuze 

bych rád řekl jednu poslední větu: Nikdy nezapomeňte, že Tři soutěsky patří Číně, 

patří každému Číňanovi.“
119

 

V následujícím odstavci z článku: Sanxia gongcheng: jiujing wei yimin dailai 

zeyang de meihao xin shenhua 三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生120
 

                                                           
116

  院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要. Sina [online]. 2012, 29.10. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml 
117

 Zhan Tianyou (1861-1919), přezdíván otec čínské železnice 
118我想孙先生、詹天佑先生和无数的先辈如果能够看到今天的三峡工程，他们一定会热泪盈眶

。随着像三峡工程、青藏铁路、杭州湾大桥等无数一流工程的拔地而起，我们中国的工程师可

以骄傲地说：中国人民站起来了！ 
119总的来说，三峡工程还是好的，功在当代，利在千秋。我们应该给三峡工程更多的宽容。在

讨论三峡工程时，我最后要说的一句话是，“从来不要忘记：三峡属于中国，属于每一个炎黄子

孙。 
120 三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活. Xinhuanet [online]. 2006, 21.05. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.tj.xinhuanet.com/2006-05/21/content_7048005.htm 
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 (Projekt Tři soutěsky: jakého krásného nového života se dostalo imigrantům) se 

pak propojuje nacionalismus se superlativy, nadsázkou a již zmiňovaným motivem 

staletého snu čínského lidu. 

 „Projekt Tři soutěsky je největší vodní dílo svého druhu a největší vodní 

elektrárna na světě. Výstavba Tří soutěsek je snem několika generací Číňanů. 

Všichni jsou teď plni očekávání, jelikož se po složité bitvě začal náš sen plnit.“121 

 

4. Zahraniční úhel pohledu 
 

Vzhledem k tomu, že projekt Tří soutěsky vyvolal desetiletí trvající kontroverzi, 

musím ve své práci obsáhnout rovněž reprezentanty zahraničního tisku. Pro tyto 

účely jsem vybrala americké The New York Times a The Washington Post. Pro 

zachycení britského úhlu pohledu jsem čerpala z archivu periodika The  

Guardian. Vybrala jsem denní periodika, která mají v daných zemích sílu a tradici 

a jejichž články jsou denně ať už v tištěné nebo elektronické verzi čteny statisíci 

čtenáři. 

Budou mě zajímat první zprávy o projektu, které v daném periodiku vyšly a zda 

již tyto prvotní zprávy obsahují kritické hodnocení. Následně se pokusím 

vyhledat první článek, který o projektu informuje jako o kontroverzním. Dále mě 

budou zajímat reakce na prohlášení z let 2007 a 2011.  

Pokusím se zjistit, zda a popřípadě jak se liší postoje a názory v jednotlivých 

periodikách a zda existuje rozdíl mezi britským přístupem a přístupem Spojených 

států amerických. 

 

 

 

                                                           
121三峡工程是世界上最大的水利工程和最大的发电厂，建设三峡工程是几代中国人的梦想。如

今，通过艰苦奋斗，梦想得到初步实现，因此心情特别激动.
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4.1 The New York Times 

The New York Times je denní periodikum založené v New Yorku v roce 1851. 

The New York Times se orientuje na zahraniční dění a novinky ze světa. 

V minulosti získal 118 Pulitzerových cen, což je nejvyšší počet, jaký kdy 

obdobné periodikum získalo.  

Co se týká elektronické návštěvnosti, představuje The New York Times 

nejoblíbenější elektronickou verzi denního periodika s až  30 milionovou měsíční 

návštěvností. 
122

 

Deník The New York Times má na svých webových stránkách přístupný velmi 

štědrý archiv. Lze dohledat články od roku 1851. Některé články, především ty 

staršího data, jsou zpoplatněné. Každý čtenář má přístup na deset 

nezpoplatněných článků z archivu měsíčně, pak musí za jejich přečtení rovněž 

zaplatit. Za účelem této bakalářské práce jsem prohledala celý archiv. 

První zpráva z archivu The New York Times věnovaná výhradně projektu Tři 

soutěsky pochází z roku 1984 a nese název: „U.S. to Help China Build Largest 

Dam“
123

 (USA pomohou Číně s výstavbou největší přehrady) Jedná se o krátkou 

zprávu informující o tom, že USA se rozhodly finančně podpořit projekt Tři 

soutěsky. Výstavba Tří soutěsek byla nakonec finančně podpořena z mnoha 

externích zdrojů, mezi nimiž lze zmínit Kanadskou rozvojovou exportní 

společnost, Německou exportní-importní banku a mnoho investičních společností 

z USA jako Lehman Brothers, Morgan Stanley Co, a další.  

Poprvé bylo v souvislosti se Třemi soutěskami použito slovo kontroverzní v roce 

1992. V článku: „Chinese Aim to Harness Yangtze and Yellow River“(Čína 

smeřuje k výstavbě  ohromných přehrad na  Dlouhé a Žluté řece).
124

 V článku je 

rovněž patrný lehký obdiv k megalomanskému projektu: „…Čína započala  
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 About the Company. The New York Times Company [online]. 2013 [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: 

http://www.nytco.com/company/ 
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 U.S. to Help China Build Largest Dam. The New York Times [online]. 1984, 28.09. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1984/08/28/world/around-the-world-us-to-help-china-build-

largest-dam.html 
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 Chinese Aim to Harness Yangtze and Yellow Rivers. The New York Times [online]. 1992, 21.01. 

[cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-

yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm 
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program výstavby obrovských přehrad, který by mohl mít kolosální dopad na její 

rozvoj ve 21. století.“ 

Slovo kontroverzní pak bylo použito v článku v souvislosti s vysokou cenou 

celého projektu. Článek z roku 1992 pracoval s informací, že projekt bude stát 11 

miliard dolarů tedy zhruba polovinu toho, co se dnes uvádí jako jeho skutečná 

cena. 

V pozdějším článku, který pochází z 29. března roku 1999 je již jasně patrný 

negativní postoj k projektu. Článek s názvem: „Questioning Three Gorges 

Dam“
125

 (Diskuze ohledně Tři soutěsek) je plný pochyb ohledně projektu a 

upozorňuje na jeho možné negativní následky.  

Článek v jedné větě vyjadřuje nejistotu panující ohledně projektu ve světě: „Svět 

začíná měnit svůj názor na výstavbu velkých přehrad.“. Článek končí 

vyjmenováním jiných míst na světě, kde se rozhodli ustoupit od obdobných 

projektů, kvůli nejistým výhodám z nich plynoucím a obrovským nákladům.  

V posledním odstavci se objevuje odmítavý postoj k projektu: „Přehrada Tři 

soutěsky je návratem zpět k neúspěšným budovatelským strategiím let minulých. 

V tento důležitý okamžik je třeba ukázat čínským vládním představitelům, že 

mezinárodní komunita nesouhlasí s tímto ničivým, obludným projektem.“ 

Článek z roku 1999 je však stále velmi opatrný. Nazývá projekt kontroverzním 

především kvůli jeho ceně a kvůli faktu, že tím bude zničena obdivuhodná krajina 

v okolí řeky. Téměř veškeré hodnocení je vkládáno do úst externím zdrojům. 

V roce 2007 reagoval The New York Times na zprávu ohledně faktu, že čínští 

odborníci a vysocí představitelé oficiálně uznali problémy spojené s projektem. 

V článku z 27. září 2007: „China raises environmental concerns over Three 

Gorges Dam“ 
126

 (V Číně sílí obavy ohledně ekologičnosti přehrady Tři soutěsky) 

se objevuje obsah oficiálního článku vydaného čínským deníkem Renmin Ribao. 

Na začátku článku je patrný sarkastický tón sdělení: 
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 Questioning Three Gorges Dam. The New York Times [online]. 1999, 29.03. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://www.nytimes.com/1999/03/29/opinion/questioning-three-gorges-dam.html 
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 „Přehrada Tři soutěsky, ukázka čínského stavitelského triumfu a největší světová 

vodní elektrárna, byla vytrvale prosazována jako řešení ničivých záplav na 

Dlouhé řece a jako zdroj čísté energie pro národ, který se snaží zbavit těžké 

závislosti na uhlí.“ 

Článek v zápětí pokračuje informací, že Čína oficiálně uznala problémy spojené 

přímo s projektem. Následuje vyjmenování nejpalčivějších problémů, které byly 

na setkání v Číně probírány. 

Pozdější článek ze stejného roku reagující na stejnou událost je o poznání přímější 

v hodnocení projektu: „Chinese Dam projckt Critized for Their Human 

Costs“
127

(Výstavba přehrady v Číně kritizována za svůj sociální dopad)  

Rozsáhlý článek informující o všech problematických rysech projektu a o 

energetické situaci v zemi obecně  se speciálně zaměřuje na další nutný odsun 

obyvatelstva z oblasti. Kritizuje pak sociální situaci takto přesídlených obyvatel. 

Článek je ukončen pasáží, ve které se objevuje následné tvrzení: „Komunistická 

strana dnes jen doufá, že se přehrada nestane největší ukázkou čínské hlouposti.“ 

Na oficiální čínské prohlášení z roku 2011 reaguje The New York Times  

článkem: „China Admits Problems with Three Gorges Dam“
128

(Čína uznala 

problémy týkající se Tří soutěsek), který si však zachovává odstup a víceméně 

shrnuje článek z čínského zdroje. 

Obecně mohu po prostudování desítek článků z archivu tvrdit, že The New York 

Times se spíše méně často pouští do otevřené kritiky. Vzhledem k tomu, že se 

primárně zaměřuje na světové dění, dává článkům informujícím o zahraničních 

záležitostech velký prostor. Články jsou tedy delší a ucelenější než třeba 

v případě The Washington Postu.  
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4.2 The Washington Post 

The Washington Post nebo jen zkráceně The Post je denní tisk vycházející v 

hlavním městě Spojených států amerických. The Washington Post byl založen 

v roce 1877 a tradičně představuje konzervativní úhel pohledu. Je zaměřen 

především na politickou scénu a dobře se tak doplňuje s New York Times, který 

se zaměřuje na světové dění.  

The Washington Post je denní periodikum s jedním z největších pokrytí trhu. 

V roce 2009 si The Post denně přečetlo v papírové verzi až půl milionu 

Američanů. Zařadil se tak na páté místo v oblíbenosti. Důležitým počinem The 

Postu v minulosti bylo informování široké veřejnosti o aféře Watergate. The 

Washington post v minulosti získal 47 Pulitzerových cen a pro svoji objektivnost 

je respektovan širokou veřejností.   

Zajímavostí je, že The Washington Post je jeden z mála amerických periodik, 

který si udržuje široké zastoupení v zahraničí. Svoji zahraniční kancelář má 

například v Moskvě, Londýně a Káhiře. V Asii je pak zastoupen kanceláří v Hong 

Kongu a Tokiu.
129

 

Archiv The Washington Post je rovněž velice rozsáhlý. K dohledání jsou v něm 

články od roku 1877. Od tohoto data do roku 2005 jsou v archivu články 

k přečtení pouze po zaplacení nemalého poplatku. Od roku 2005 do současnosti je 

archiv přístupný zdarma. 

První zprávu věnovanou projektu Tři soutěsky jsem objevila v archivu The 

Washington postu už v roce 1979. Krátký článek nazvaný: „Chinese Builders 

Pursue Mao's Goal: To Dam Yangtze“
130

 (Čínští stavitelé usilují o Maův cíl: 

přehradit Dlouhou řeku)  informuje o diskuzi čínských stavitelů ohledně realizace 

záměru Mao Zedonga postavit přehradu na Dlouhé řece.  
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Velmi detailní článek o přehradě: Dam Could Alter Face of China; World's 

Largest Hydro Project Would Corral Yangtze's Waters 
131

(Přehrada by mohla 

změnit tvář dnešní Číny, největší světové vodní dílo přehradí Dlouhou řeku) vyšel 

31. prosince 1999. Článek hovoří o plánované výstavbě projektu, o jeho 

nákladech a o počtu lidí, které bude třeba přesunout.  

Článek je opatrný v hodnocení a vyhýbá se přímé kritice. V článku se však na 

mnoha místech objevuje sentimentalita: „I toto malé město ležící na břehu 

čokoládově hnědé vody Dlouhé řeky bude jako jedno z více než sta dalších 

součástí velkého plánu radikálně změnit tvář Číny. I toto malé město bude 

zaplaveno vodami rozsáhlého člověkem vytvořeného moře.“ 

Zároveň se v článku objevuje mnoho pochyb o následcích, které by stavba mohla 

způsobit. Již v tomto článku z roku 1999 je zmíněno, že projekt je součástí 

kontroverze: „Dopad na obyvatele z okolí přehrady je část  kontroverze, která se 

kolem projektu největší  a nejkomplexnější světové vodní elektrárny vynořila...“ 

Dne 15. prosince 1994 vychází o něco přímější článek: „China's Li Breaks 

Ground For Vast Dam on Yangtze ; Disputed Project Will Displace 1 Million 

People“
 132 

(Čínský premiér Li započal výstavbu obrovské přehrady na Dlouhé 

řece. Kvůli kontroverznímu projektu bude muset být přesídlen 1 milion obyvatel) . 

Článek hovoří o peremiérovi Li Pengovi, který projevil mimořádnou snahu, aby 

byl projekt schválen na všech úrovních rozhodovacího procesu. Hodnocení 

projektu nebo kritika je však vždy vyjádřena nepřímo: „Kritici projektu 

říkají…,Příznivci projektu tvrdí…,Zastánci výstavby přehrady rovněž říkají…“ 

Zajímavý článek vyšel 9. listopadu 1999: „The Yangtze Dam: Feat or Folly? 

Leaders Praise Huge Project; Critics Decry Damage“
 133

(Je přehrada na Dlouhé 

řece významný počin nebo spíše ukázka hlouposti? Vládní představitelé projekt 
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chválí a kritici zase odsuzují). Velice zajímavý je především úvod článku, který 

ukazuje mínění zahraničního média:  

„To, co býval v minulosti malebný nicméně záludný ohyb na Dlouhé řece 

v blízkosti první ze tří slavných soutěsek, dnes čínská vláda posunula blíž 

k realizaci svých vizí. Vizí, které spojují ambice faraonů stavějících pyramidy s 

destruktivní silou povrchových dolů.“ 

The Washington Post stejně jako ostatní zmiňovaná periodika reagoval na 

oficiální prohlášení v letech 2007 a 2011. Na prohlášení z roku 2007, které učinili 

čínští experti a vysocí státní představitelé reagoval The Post článkem:  „The Dam 

Breaks“
 134

 (Závady na přehradě) z 15. října 2007.  

Článek začíná sarkastickým tónem: „Až do roku 2004 pěl oficiální čínský tisk 

ódy na úspěchy v ochraně životního prostředí v oblasti.“ Dále pak pokračuje a 

stejným tónem sděluje, že se nakonec vyplnila varování odpůrců přehrady jako 

například Dai Qing. A čínské vládě tak nezbylo než uznat existující problémy. 

Článek končí ostrým ohodnocením jednání čínských státních představitelů. Podle 

slov The Postu budou Tři soutěsky v budoucnosti sloužit jako připomínka 

hlouposti a arogance čínské vlády. 

Na prohlášení z roku 2011 reagoval The Post mnoha články. Pro účel této práce 

jsem vybrala článek s titulkem: „Amid severe drought, Chinese government 

admits mistakes with Three Gorges Dam“
135

(Uprostřed období ničivých such 

čínská vláda uznává pochybení v případě Tří soutěsek). Článek vyšel 4. června 

2011 a informuje o vyjádření čínské vlády, ve kterém uvádí, že již nelze delší 

dobu popírat problémy, které realizace projektu Tři soutěsky způsobila. Informuje 

rovněž o vlně reakcí, kterou toto oficiální prohlášení způsobilo. Dokonce i lokální 

menší periodika otiskla rozhovory s experty. Článek čerpá z anglické verze 

Xinhua. 
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Mezi frekventovaná témata, kterým se The Washington Post věnuje ve svých 

článcích, patří problematika sucha a povodní. Například článek z roku 2010: „As 

economy booms, China faces major water storage“
 136

 (Ekonomický boom v Číně 

přináší zvýšené požadavky na zásoby vody) hovoří o narůstající náročnosti 

rychlého ekonomického růstu země na vodní zásoby. Zmiňuje fakt, že s rozvojem 

průmyslu rapidně vzrostla spotřeba vody. Článek rovněž hovoří o problému 

suchého severu, kde žije 42 % čínské populace, nicméně disponuje jen 8 % 

vodních zdrojů. Naopak čínský jih často trpí záplavami. Článek dokonce nazývá 

nedostatek vody jako možnou Achilovu patu čínského hospodářství.  

Dalšími často zmiňovanými problémy jsou zemětřesení a seismická aktivita v 

oblasti tří soutěsek obecně. Nejaktuálněji se hovoří o problematice odpadků, které 

se v blízkosti hráze přehrady hromadí v několikametrové vrstvě. Každoročně pak 

čínská vláda vynaloží statisíce dolarů na čištění vody v přehradě.  

Spíše okrajově nicméně často je zmiňována problematika násilného odsunu 1,4 

milionu lidí z okolí přehrady. Objevují se také zmínky o potírání opozice projektu 

Tři soutěsky. Jako například v již zmiňovaném článku „The Dam Breaks“ 

(Závady na přehradě) z roku 2007. V článku je zmiňovaná Dai Qing a její 

pohnutý osud. 

Tón sdělení článku z The Washington Post je o poznání otevřenější a přímější. 

Zatímco The New York Times je opatrnější ve svých hodnoceních, The Post se 

otevřené kritiky nebojí.   

 

4.3 The Guardian 

 The Guardian je britský středo-levicově orientovaný denní tisk. Od svého 

založení v roce 1821 do roku 1959 nesl název The Manchester Guardian. Od roku 

1959 je pak znám jako The Guardian.  
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The Guardian je třetím nejrozšířenějším deníkem na Britských ostrovech 

s denním prodejem přes 200 000 výtisků. Populárnější než The Guardian jsou jen 

The Daily Telegraph a The Times
.137 

Co se týká data založení deníku, je The Guardian nejstarší ze tří jmenovaných, ve 

svém elektronickém archivu však nabízí jen zlomek ze svých článků. 

K nahlédnutí jsou články od roku 1999 do současnosti. Na rozdíl od The Postu a 

The New York Times jsou všechny články dostupné zdarma. Opět jsem pro účely 

této práce prohledala celý archiv.  

Specifikem The Guardian je, že notná část článků věnovaná výhradně 

problematice Tří soutěsek je psaná jedním redaktorem, Johnem Gittingsem. Lze 

tedy do jisté míry předpokládat, že mnou vybraný reprezentativní vzorek článků 

je ovlivněn i jeho osobností. John Gittings žil mnoho let v Číně, kde pracoval jako 

šéfredaktor v Hong Kongské zahraniční divizi The Guardian. Dlouhodobě se 

zabývá Čínou a problematikou jaderných zbraní. Pracoval rovněž ve výzkumu na 

univerzitách v Chile a v Londýně.
138

 

První zprávy o projektu Tři soutěsky zachycené v archivu elektronické verze The 

Guardian pochází z 18. ledna  a  24. května 1999. Překvapivě již tyto první 

zprávy: „Corruption brings far for safety of China’s Three Gorges dam“
139

 

(Korupce zpochybňuje otázku bezpečnosti přehrady Tří soutěsky)  a „Great 

Yangtze dam in trouble“
140

 (Velká přehrada na Dlouhé řece v nesnázích), 

negativně hodnotí projekt Tři soutěsky. Obě zprávy se týkají problémů 

s přerozdělováním fondů na odškodnění lidí, kteří museli být kvůli projektu 

přesunuti. Bylo odhaleno několik korupčních praktik, které poukazovaly na to, že 

značná část peněz končí v rukou místních úředníků.   

První zmiňovaný je rovněž i první článek v archivu, který nazývá projekt 

kontroverzním. Slovo kontroverzní je pak použito v obecném významu.  
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První zprávy o projektu vedené v archivu The Guardian jsou psány spíše v 

opatrném duchu. Objevují se častěji pochyby než opravdová kritika. V článku: 

„Great Yangtze dam in trouble“(Velká přehrada na Dlouhé řece v nesnázích) 

upozorňují na faktory, které už v té době lze považovat za kritické, tedy na přesun 

velké masy obyvatel. Článek rovněž konstatuje, že ohledně projektu přesunu 

obyvatel existuje mnoho nezodpovězených otázek.   

Objevuje-li se v článcích z přelomu tisíciletí hodnocení, je často vkládáno do úst 

odborníků, místních obyvatel nebo jiných externích zdrojů, tak jako v případě 

raných článků o projektu v ostatních zmiňovaných periodikách.  

Postupem času se v archivu objevuje více článků zaměřených přímo na 

problematiku Tří soutěsek.  

Ačkoliv je problematika Tří soutěsek v článcích na počátku tohoto tisíciletí jen 

zmiňována a zřídka kdy se objevují články týkající se výhradně Tří soutěsek, 

v roce 2000 vyšel v The Guardian článek redaktora Johna Gittingse, který již 

jasně vyjadřuje kritiku projektu. Článek se jmenuje „To build and be damned“
 141

 

(Stavět a být zatracen) a hovoří o varování odborníků (i čínských), kteří se 

domnívají, že projekt by mohl způsobit řadu negativních efektů.  

V článku John Gittings uvádí, že čím větší chyba je způsobena, tím těžší je ji 

uznat a především pak v případě, že tuto chybu udělali vysocí státní představitelé. 

Dále říká, že monstrózní přehrada je již vystavěna a nyní nezbývá odborníkům 

nic jiného, než se modlit, aby se jednoho dne neproměnila v monstrózní 

katastrofu. 

V roce 2006 vyšel v The Guardian velice zajímavý článek, ve kterém se objevuje 

hodnocení čínských vládních představitelů. Článek se jmenuje: „Big dams, big 

problems “ 
142

 (Velké přehrady, velké problémy) a srovnává důležitost výstavby 

projektu pro čínské vládní představitele s důležitostí vlastnit jadernou zbraň pro 

britské vládní představitele.  
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 „Velké vodní přehrady jsou pro čínskou vládu to samé, co jaderná energie pro 

Tonyho Blaira – silné vysoce moderní řešení energetických otázek, které je 

dokonce tak lákavé, že opozice je ignorována (a v Číně často rovnou 

odstraňována).  Energie z vodních zdrojů je přece zelená, tak co?“  

V září 2007 The Guardian reagoval na zprávy pocházející z čínského oficiálního 

zdroje Xinhua hovořící o ekologických problémech, které Tři soutěsky způsobily. 

V reakci vydal článek: „Thrre Gorges Dam risk to environment, says China.“
143

 

(Čína tvrdí: Tři soutěsky představují roziko pro životní prostředí), ve kterém 

projekt ironicky nazývá: „triumf čínského stavitelství“. Článek upozorňuje na 

radikální změnu v hodnocení projektu samotnou Čínou. Zatímco do září 2007 

vycházely jen optimistické zprávy vyzdvihující pozitiva Tří soutěsek, znenadání 

se objevil článek, který popřel mnoho z předešlých informací. 

Silné hodnocení se objevuje v článku ze srpna roku 2010: „Floating debris 

theratens to block Three Gorges Dam“ 
144

(Kvůli plujícímu odpadu ve vodě hrozí 

zablokování přehrady Tři soutěsky), který se věnuje palčivému problému 

s odpadem, kterému přehrada čelí od svého dokončení. Projekt Tři soutěsky je 

v článku označen za enormně drahý. Dále je pak kritizován fakt, že kvůli projektu 

muselo být přesunuto 1,3 milionu lidí a bylo zaplaveno nespočet historicky a 

kulturně cenných míst. 

V květnu 2011, když oficiální čínská tisková agentura vydala vládní prohlášení, 

že projekt tři soutěsky není tak úplně úspěšný, jak se předpokládalo a ve 

skutečnosti způsobil řadu ekologických problémů, reagoval The Guardian 

článkem: „Three Gorges Dam has cuased urgent problems, says China“ 
145

 (Čína 

tvrdí: Tři soutěsky způsobily naléhavé problémy) a článkem „China warns of 
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„urgent problems“ facing Three Gorges dam“.
146

(Čína varuje před naléhavými 

problémy, kterým čelí přehrada Tři soutěsky.) 

Druhý zmiňovaný článek je uveden větou: „Vláda varuje, že vlajková loď 

čínských hydroenergetických ambicí ,přehrada Tři soutěsky, čelí naléhavým 

problémům.“  

Vzhledem k tomu, že archiv The Guardian je velice dobře uspořádaný, využila 

jsem situace a spočítala články zaměřené výhradně na projekt Tři soutěsky. 

Zatímco v letech 1999-2002 se objevilo dohromady jen 6 článků na téma Tři 

soutěsky, v letech 2007 a 2011 jich bylo dohromady 22. Je tak dobře 

pozorovatelný vzrůstající zájem o téma a vlnu reakcí, kterou způsobila oficiální 

čínská prohlášení v letech 2007 a 2011. 
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Závěr 
 

Projekt Tři soutesky je téma, které je celosvětově předmětem mnoha diskuzí. Ve 

své práci jsem postupně skrze vybrané články představila oficiální čínký postoj, 

dále pak britské a americké stanovisko. Ačkoliv je domácí opozice projektu 

nepočetná, pokusila jsem se mnoha citacemi a příklady z knih Yangtze! Yangtze! 

a River Dragon Has Come představit i názor této nevelké domací skupiny 

oponentů. Nebylo překvapením, že názory a postoje prezentované v novinových 

článcích z nejrůznějších zdrojů jsou značně rozdílné. 

 Ačkoliv prohledávání archivů čínských článků je o poznání těžší než v případě 

zahraničního tisku, bylo možné získat dostatečné množství materiálu, abych 

mohla dojít k následujícím zjištěním. 

Čínské články se nejčastěji věnují protipovodňové kontrole projektu, množství 

vygenerované elektrické energie a následně sociálnímu a ekologickému aspektu 

projektu.  

V letech 2007 a 2011 vyšla v tisku oficiální uznání problémů týkajících se přímo 

existence přehrady. Obě tato prohlášení, a především pak první z nich, představují 

velkou změnu oproti optimistickým zprávám publikovaným do té doby. 

Zahraniční tisk zareagoval na tato prohlášení salvou reakcí, kterým jsem se 

rovněž věnovala. 

Jisté je, že ačkoliv je v čínském tisku patrná evoluce názoru na projekt, články 

zkreslující realitu v něm mají pořád své pevné místo. Určitých 

propagandistických tendencí je pak dosahováno opakováním jedinečných rysů 

projektu s bohatým používáním superlativů, cílením na nacionalistické cítění 

obyvatel, manipulací s daty, používáním patosu a nadsázky. 

Zahraniční tisk, v mé práci prezentovaný deníky The Guardian, The Washington 

Post a The New York Times, se k projektu staví od samého počátku rozpačitě a 

pochybovačně. Velmi brzy se pak objevuje kritika některých sporných bodů. Brzy 

je projekt ve všech mnou zkoumaných periodikách označen za kontroverzní.  

Po přečtení mnoha desítek článků ze všech zmiňovaných periodik lze znatelně 

rozpoznat evoluci názoru na projekt Tři soutěsky i rozdílnost prezentování 
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britského a amerického názoru. Zatímco The Guardian představuje 

konzervativnější a umírněnější postoj, The New York Times a především The 

Washington Post se nebojí otevřené kritiky. Překvapil mě fakt, že kontroverze 

projektu Tři soutěsky existuje v podstatě od samého začátku jeho výstavby. 

Neutrálních nebo snad optimistických článků na toto téma lze dohledat ve třech 

zmiňovaných periodikách jen velmi málo. Ačkoliv mezi jednotlivými západními 

médii existují rozdíly v tónu sdělení, míře explicitnosti, otevřenosti a 

objektivnosti, postoj k projektu se neliší. 

Čína je v posledních letech díky svému rychlému ekonomickému vzestupu 

v centru dění. Několikrát jsem do své práce vložila i informace porovnávající stav 

v jiných zemích a je patrné, že situace je podobná i jinde na světě. Mnohdy jsem 

však postrádala v článcích západního tisku informaci o tom, jak je tomu jinde či 

jakoukoliv známku srovnání. Je tedy rovněž  třeba vzít v úvahu, do jaké míry 

může být názor na Tři soutěsky ovlivněn politickými a ekonomickými vztahy 

mezi jednotlivými zeměmi. 

Z prostudovaných materiálů, které projekt Tři soutěsky velmi často spojují 

s řadou negativních důsledků, je patrné, že ekologie prozatím není téma, kterému 

by se v Číně věnovala pozornost. Čína se bude muset v budoucích letech 

rozhodnout a začít systematicky napravovat škody vzniklé rychlým průmyslovým 

vzestupem, které ještě napravit lze.  

Téma Tři soutěsky je velice zajímavé a široké. Domnívám se, že by bylo 

zajímavé dále prostudovat stanoviska dalších světových zemí a to zda případná 

kritika ovlivňuje vztahy mezi těmito zeměmi a jestli ano, tak do jaké míry. 

V rámci bakalářské práce však není možné se všem těmto tématům věnovat a 

obsáhnout obrovské množství materiálu, který o této problematice existuje.  

Přehrada Tři soutěsky je již několik let dostavena a vyrábí elektřinu. Velikým 

problémem je fakt, že nikdy nevznikl prostor pro otevřenou domácí diskuzi. 

Opozice byla potírána a projekt pomocí kampaní uměle propagován. Dnes už 

nezbývá, než počkat, zda se obrovská přehrada časem opravdu stane ukázkou 

nejvěští čínské hlouposti, tak jak psala zahraniční média, či ukázkou něčeho zcela 

jiného. 
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Nejhlasitější oponentka projektu, investigativní žurnalistka Dai Qing, se 

v minulosti nebála obětovat svoje vlastní bezpečí. Nebojovala však jen proti 

projektu jako takovému, bojovala rovněž za možnost vyjádřit veřejně vlastní 

názor, což však ještě dodnes není v Číně samozřejmostí.  

Dai Qing jednou v rozhovoru s novinářkou Audrey Ronning Topping řekla: 

„Kdyby mohla přehrada Tři soutěsky mluvit, prosila by o milost.“ 
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
147

 Dai, 1998, Roreword, str. XVII 



52 
 

Seznam použité literatury 
 

a) Prameny 

 

 China Energy Outlook: Executive Summary [online]. 2012[cit. 2013-07-04]. 

Dostupné z: http://www.eri.org.cn/uploadfile/Executive_Summary.pdf 

 

 DAI, Qing. The River Dragon Has Come!: The Three Gorges Dam and teh 

Fate of China's Yangtze River and Its People. New York: M.E.Sharpe, 1998. 

ISBN 0-7656-0205-9. 

 

 DAI, Qing. Yangtze! Yangtze!. London/Toronto: Earthscan, 1994. ISBN 0-

919849-22-9. 

 International Energy Statistics. U.S. Energy Information [online]. 2007 [cit. 

2013-07-04]. Dostupné z: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/ 

IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2 

 

Seznam použitých článků: 

 

 三峡工程三大功能开始全面发挥 . Xinhuanet [online]. 2006, 27.10. [cit. 

2013-07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/politics/2006-

10/27/content_5258295.htm 

 曹广晶：三峡工程存在三大生态效益. Xinhuanet [online]. 2008, 14.08. [cit. 

2013-07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-

08/14/content_9303552.htm 

 

 三峡大坝固若金汤，可以抵挡万年一遇洪水. Sina [online]. 2003, 01.06. 

[cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/2003-06-

01/0854176837s.shtml l 

 

 三峡大坝 今年起可防千年一遇洪水. Sina [online]. 2007, 08.05 [cit. 2013-

07-04]. Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/2007-05-

08/085711774700s.shtml 

 

 三峡大坝可抵御百年一遇特大洪水. Sohu [online]. 2008, 21.10. [cit. 2013-

07-03]. Dostupné z: http://news.sohu.com/20081021/n260148246.shtml   

 

 重庆全面清理核实三峡移民身份 杜绝弄虚作假. Xinhuanet [online]. 2011, 

20.06. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/ 

electricity/2011-06/20/c_121555503_2.htm 

 

 三峡工程：究竟为移民带来怎样的美好新生活. Xinhuanet [online]. 2006, 

21.05. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.tj.xinhuanet.com/2006-

05/21/content_7048005.htm 

http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2003-06-01/0854176837s.shtml


53 
 

 

 三峡千年“袖珍古城”搬迁完工. Sohu [online]. 2008, 24.03. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.sohu.com/20080324/n255868270.shtml 

 

 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要 . Sina [online]. 2012, 

29.10. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-

29/113625462403.shtml 

 

 云南省积极开展对口支援三峡库区移民工作 . Xinhuanet [online]. 2013, 

09.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://yn.xinhuanet.com/gov/2013-

01/09/c_132090143.htm 

 

 三峡电站 2012 年发电 981.07 亿千瓦时 创历史新高. Xinhuanet [online]. 

2013, 07.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://news.xinhuanet.com/energy/2013-01/07/c_124198765.htm 

 

 三峡水电照亮半个中国. Xinhuanet [online]. 2008, 30.10. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-

10/30/content_10282363.htm 

 

 三峡电站 26 台发电机组投产后首次满负荷发电. Xinhuanet [online]. 2002, 

30.06. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.hb.xinhuanet.com/ 

zhibo/2009-06/30/content_16958373.htm 

 

 我国正视三峡工程生态环境诸多问题. People [online]. 2007, 26.09. [cit. 

2013-07-03]. Dostupné z: http://env.people.com.cn/GB/6313382.html 

 国务院：三峡工程影响中下游供水. People [online]. 2011, 19.05. [cit. 2013-

07-03]. Dostupné z: http://env.people.com.cn/GB/14682613.html 

 

 三峡大坝全线达到 2003 年蓄水发电所需坝高. Xinhuanet [online]. 2002, 

13.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/fortune/2002-

01/13/content_236236.htm 

 

 三峡百万移民完成安置 库区迈向致富新征途. Xinhuanet [online]. 2010, 

17.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.xinhuanet.com/society/2010-

09/17/c_12579112.htm 

 

 院士回应三峡质疑：地质灾害等负面效应属次要 . Sina [online]. 2012, 

29.10. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-

29/113625462403.shtml 

 

 About the Company. The New York Times Company [online]. 2013 [cit. 2013-

07-05]. Dostupné z: http://www.nytco.com/company/ 

 

 U.S. to Help China Build Largest Dam. The New York Times [online]. 1984, 

28.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com 

/1984/08/28/world/around-the-world-us-to-help-china-build-largest-dam.html 

http://news.sohu.com/20080324/n255868270.shtml
http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml
http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml
http://yn.xinhuanet.com/gov/2013-01/09/c_132090143.htm
http://yn.xinhuanet.com/gov/2013-01/09/c_132090143.htm
http://news.xinhuanet.com/energy/2013-01/07/c_124198765.htm
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/30/content_10282363.htm
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/30/content_10282363.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2002-01/13/content_236236.htm
http://news.xinhuanet.com/fortune/2002-01/13/content_236236.htm
http://news.xinhuanet.com/society/2010-09/17/c_12579112.htm
http://news.xinhuanet.com/society/2010-09/17/c_12579112.htm
http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml
http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-10-29/113625462403.shtml
http://www.nytco.com/company/


54 
 

 

 Chinese Aim to Harness Yangtze and Yellow Rivers. The New York Times 

[online]. 1992, 21.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-

and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm 

 

 Questioning Three Gorges Dam. The New York Times [online]. 1999, 29.03. 

[cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1999/03/29/ 

opinion/questioning-three-gorges-dam.html 

 

 China raises environmental concerns over Three Gorges Dam. The New York 

Times [online]. 2007, 27.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http:// 

www.nytimes.com/2007/09/27/world/asia/27iht-dam.1.7656147.html?_r=0 

 

 U.S. to Help China Build Largest Dam. The New York Times [online]. 1984, 

28.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1984/08/28/ 

world/around-the-world-us-to-help-china-build-largest-dam.html 

 

 Chinese Aim to Harness Yangtze and Yellow Rivers. The New York Times 

[online]. 1992, 21.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-

and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm 

 

 Questioning Three Gorges Dam. The New York Times [online]. 1999, 29.03. 

[cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/ 

1999/03/29/opinion/questioning-three-gorges-dam.html 

 

 China raises environmental concerns over Three Gorges Dam. The New York 

Times [online]. 2007, 27.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http:// 

www.nytimes.com/2007/09/27/world/asia/27iht-dam.1.7656147.html?_r=0 

 

 Chinese Builders Pursue Mao's Goal: To Dam Yangtze. The Washington Post 

[online]. 1979, 07.03. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/search.html 

 

 Dam Could Alter Face of China; World's Largest Hydro Project Would Corral 

Yangtze's Waters. The Washington Post [online]. 1999, 31.12. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/search.html 

 

 China's Li Breaks Ground For Vast Dam on Yangtze ; Disputed Project Will 

Displace 1 Million People. The Washington Post [online]. 1994, 15.12. [cit. 

2013-07-03]. Dostupné z: http://pqasb.pqarchiver.com/ 

washingtonpost/search.html 

 

 The Yangtze Dam: Feat or Folly? Leaders Praise Huge Project; Critics Decry 

Damage. The Washington Post [online]. 1999, 09.11. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/search.html 

 

http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm


55 
 

 The Dam Breaks. The Washington Post [online]. 2007, 15.10. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2007/10/14/AR2007101401010.html 

 

 Amid severe drought, Chinese government admits mistakes with Three Gorges 

Dam. The Washington Post [online]. 2011, 04.06. [cit. 2013-07-03]. Dostupné 

z: http://articles.washingtonpost.com/2011-06-04/world/35235347_1_severe-

drought-three-gorges-dam-massive-dam 

 

 As economy booms, China faces major water shortage. The Washington Post 

[online]. 2010, 16.03. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/03/15/ 

AR2010031503564.html 

 

 Corruption brings fear for safety of China's Three Gorges dam. The Guardian 

[online]. 1999, 19.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.guardian.co.uk/world/1999/jan/19/johngittings 

?INTCMP=SRCH 

 

 Great Yangtze dam in trouble. The Guardian [online]. 1999, 25.05. [cit. 2013-

07-03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/world/1999/may/25 

/johngittings1?INTCMP=SRCH 

  

 To build and be damned. The Guardian [online]. 2000, 11.09. [cit. 2013-07-

03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/11/ 

china.worlddispatch?INTCMP=SRCH 

 

 Big dams, big problems. The Guardian [online]. 2006, 19.5. [cit. 2013-07-03]. 

Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/may/ 

19/post103?INTCMP=SRCH 

 

 Three Gorges Dam risk to environment, says China. The Guardian [online]. 

2007, 27.11. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk 

/world/2007/sep/27/china.international?INTCMP=SRCH 

 

 Floating debris threatens to block Three Gorges dam. The Guardian [online]. 

2010, 02.08. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk 

/environment/2010/aug/02/debris-three-gorges-dam?INTCMP=SRCH 

 

 Three Gorges Dam has caused urgent problems, says China. The Guardian 

[online]. 2011, 19.5. [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/may/19/china-three-gorges-dam 

 

 China warns of 'urgent problems' facing Three Gorges dam. The Guardian 

[online]. 2011, 20.5. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk 

/world/2011/may/20/three-gorges-dam-china-warning?INTCMP=SRCH 

 

 About the Company. The New York Times Company [online]. 2013 [cit. 2013-

07-05]. Dostupné z: http://www.nytco.com/company/ 

http://www.nytco.com/company/


56 
 

 

 U.S. to Help China Build Largest Dam. The New York Times [online]. 1984, 

28.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1984/08/28/ 

world/around-the-world-us-to-help-china-build-largest-dam.html 

 

 Chinese Aim to Harness Yangtze and Yellow Rivers. The New York Times 

[online]. 1992, 21.01. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-

and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm 

 

 Questioning Three Gorges Dam. The New York Times [online]. 1999, 29.03. 

[cit. 2013-07-03]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1999/03/29/ 

opinion/questioning-three-gorges-dam.html 

 

 China raises environmental concerns over Three Gorges Dam. The New York 

Times [online]. 2007, 27.09. [cit. 2013-07-03]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2007/09/27/world/asia/27iht-

dam.1.7656147.html?_r=0 

 

 

b) Literatura 

 

 BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2003. ISBN 391A46462-2. 

 

 CIHELKOVÁ, Eva. Eva Cihelková a kolektiv: Světová ekonomika. Obecné 

trendy rozvoje - parametry. Praha: C.H.BECK, 2009. ISBN 978-80-7400-155-

0. 

 

 ELVIN, Mark. The Retreat of the Elephants: An Environmental History of 

China. Yale University Press, 2004. ISBN 9780300101119. 

 

 GARRIE, James R. The China's Crisis: How China's Econimic Collapse Will 

Lead to a Global Depression. John Wiley & Sons, 20013. ISBN 978-1-118-

47077-0. 

 

 GLEICK, Peter. The World's Water 2008-2009: The Biennial Report on 

Freshwater Resources. Washington DC: ISLAND PRESS, 2009. ISBN 978-1-

59726-505-8. 

 

 MOLDAN, Bedřich, BRANIŠ, Martin. Globální problémy životního prostředí. 

In MEZŘICKÝ, V. (ed.). Globalizace. 1. vyd. Praha : Portál, 2003, p. 31-69. 

ISBN 80-7178-748-5. 

 

http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/1992/01/21/science/chinese-aim-to-harness-yangtze-and-yellow-rivers.html?pagewanted=all&src=pm


57 
 

 PONSETI, Marta a Jordi LÓPEZ-PUYOL. The Three Gorges Dam Project in 

China: history and consequences. ORIENTATS. 2006. DOI: ISSN 1696-4403. 

Dostupné z: http://digital.csic.es/bitstream/10261/27902/1/Lopez-Pujol_01.pdf  

 

 WCD (World Commission on Dams). Dams and development: A new 

framework for decision making. London: Earthscan Publications Ltd., 2000. 

ISBN 1-85383-798-9. 

 

 WINCHESTER, Simon. The River at the Center of the World: A Journey of 

the Yangtze, and Back in Chinese Time. New York: Picador, 2004. ISBN 0-

312-42337-3. 

 

 Renewable Energy Essentials: Hydropower. In: IEA [online]. 2010 [cit. 2013-

07-04]. Dostupné z: http://www.iea.org/publications/freepublications 

/publication/Hydropower_Essentials.pdf 

 Eastbound.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-13]. Čína FAQs. Dostupné z: 

http://eastbound.cz/2010/08/cina-faqs/>. 

 

 Energetická politika [online]. 2010 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/dokument5903.html 

 

 Coal: Resources and Future Production. In: Energy Watch Group [online]. 

2007 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: http://www.energywatchgroup.org 

/fileadmin/global/pdf/EWG_Report_Coal_10-07-2007ms.pdf 

 Čína. Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky [online]. 2002 [cit. 

2013-07-04]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/ 

encyklopedie_statu/asie/cina/ 

 

 An Introduction to China's Provinces, Municipalities and Autonomous 

Regions. China.org [online]. 2004 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: 

http://www.china.org.cn/english/features/ProvinceView/183227.htm 

 

 Greenhouse Gas Emissions from Dams FAQ. International Rivers [online]. 

2007 [cit. 2013-07-04]. Dostupné z: http://www.internationalrivers.org 

/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-4064 

 

 John Gittings Profile. The Guardian [online]. 2013 [cit. 2013-07-05]. 

Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/global/2007/jun/03/johngittings 

 

 Information. The Guardian [online]. 2013 [cit. 2013-07-05]. Dostupné z: 

http://www.guardian.co.uk/info 

 

 About the Company. The New York Times Company [online]. 2013 [cit. 2013-

07-05]. Dostupné z: http://www.nytco.com/company/ 

 

http://www.iea.org/publications/freepublications
http://www.energywatchgroup.org/
http://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-4064
http://www.internationalrivers.org/resources/greenhouse-gas-emissions-from-dams-faq-4064


58 
 

 Message from Don Graham. The Washington Post Company [online]. 2013 

[cit. 2013-07-05]. Dostupné z: http://www.washpostco.com 

/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-ourcompanymessage 

 

 


