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Na " rece Chang Jiang 
Mezi řadou katastrofálních záplav, které v posledních letech ude
řily s nečekanou silou na různých místech zeměkoule včetně naší 
republiky, zaujímají ve světovém měřítku zřejmě první místo let
ní povodně na čínské řece Chang Jiang. Připomeňme si, že se jed
ná o nejdelší a nejmohutnější čínskou řeku, která je u nás zná
mější pod názvem Jang-c'-liang. Pro většinu Číňanů je ale známá 
jako Chang Jiang, v překladu Dlouhá řeka. 

Tento světový veletok pramení z ledovců v cent
rálním Tibetu ve výšce 5 500 m a po složitém 
průběhu, když několikrát výrazně mění směr, 

protéká hlubokými soutěskami, pánvemi i rozsáh
lou nížinou, úst! mohutnou deltou do Východočín
ského moře severně od Sanghaje. Při pohledu na 
mapu nám ne může uniknout nápadná podoba jeho 
křivky s tělem draka, který je v Číně posvátnou mý
tickou bytostí. Zákruty jeho těla se táhnou od ledo
vých plání Tibetu na západě přes provincii Sichuan, 
vine se bájnými Třemi soutěskami a jeho natažený 
krk letí Východočínskou nížinou až k rozevřené tla
mě v podobě ústí řeky u Sanghaje. 

Chang Jiang dosahuje délky 6 300 km, odvodňu
je povodí o ploše bezmála dvou milionů čtverečních 

kilometrů a svou průměrnou vodností 40 000 m'.s·• 
zaujímá páté místo na světě . Délkou je dokonce tře
tí na světě po Amazonce a Nilu. Řeka unáší ročně 
asi 300 milionů m' plavenin a její delta narůstá do 
moře o I km za 40 roků. V povodí řeky žije hrubým 
odhadem přes 300 milionů lidí, tj. asi čtvrtina oby
vatel Číny, a řeka je mimořádně důležitá pro činské 
národni hospodářství. Její vody zaplavují čínskou 
"zemi rýže a ryb", ohromnou nížinu, v níž se vytvá
ří téměř polovina čínské potravinářské produkce. 
Hloubka koryta dosahuje běžně 30-40 m, v soutěs
kách i přes 100 m. Chang Jiang je tak splavný do 
vzdálenosti 2 850 km od pobřeží. Do milionového 
velkoměsta Wuhan hluboko ve vnitrozemí Číny 
mohou připlouvat oceánské lodě o výtlaku lO 000 
tun. Mimořádný je hydroenergetický potenciál řeky 
a jejích přítoků : odhaduje se, že na energetických 
stupních by bylo možné vyrábět 140 miliard kWh 
elektřiny ročně (Netopil, 1972). 

Chang Jiang je nejvodnatější řekou monzunové 
východni Asie. Ve vodním režimu se projevuje vliv 
tání sněhu a ledovců, zejména však letní monzuno
vé deště. Od června do září spadne 70-80 % z ce
loročního úhrnu srážek (který činí I 000-3 000 
mm) a toto období je také charakteristické nejvyš
šími průtoky a povodňovými situacemi. Dosud nej
vyšší průtok by I zaznamenán při katastrofální po
vodni v létě 1954, kdy dosáhl 93 200 m'.s·'. 
Nebezpečí záplav na dolním nížinatém toku řeky se 
zvětšuje silným zanášením koryta a jeho postup
ným zvyšováním nad okolní terén, který musí být 
chráněn bočnimi hrázemi. Podél celého dolního to
ku je veliký počet jezer, která jsou více nebo méně 
spojena s řekou a v době povodní představují aku
mulační prostor, v případě naplnění a rozlití se však 
stávaji zdrojem a příčinou dalších nepředvídatel

ných záplav. 
Rozsáhlé záplavy, téměř každoroční , byly při

tom v Čině v historické době daleko častější na 
Žluté řece (Huang He). Mimořádný rozměr záplav 

na řece Chang Jiang v červenci a srpnu 1998 i je
jich stupňující se výskyt v posledních 50 letech ve
de k tomu, že se čínští odborníci začali vážně za
mýšlet nad příčinami tohoto jevu. Na krajinně 

ekologické konferenci v Praze v září 1998 o tom 
aktuálně informoval profesor Lu Qi z Geografické
ho ústavu Čínské akademie věd. Skody způsobené 
záplavami na řece Chang Jiang v roce 1998 byly 
větší než kdykoliv v minulosti už jenom proto, že 
se bezprostředně dotkly života více než 200 milio
nů Číňanů. Údaje čínského statistického úřadu ho
voří o tom, že loňské záplavy zpomalily tempo rů
stu hrubého národního důchodu o celé jedno 
procento. V roce 1999 se povodňová situace v létě 
znovu opakovala, byť v poněkud menším rozsahu, 
a vyžádala si několik set mrtvých. Z hydrologické
ho hlediska je zajímavé, že ačkoliv kulminační 
průtok v roce 1998 nedosáhl rekordního průtoku 
z roku 1954, hladina vody v zaplaveném území by
la vyšší o desítky centimetrů, někde dokonce až 
o 1-2 m. Tato zdánlivá nesrovnalost se dá vysvětlit 

zanášením a zvyšováním řičniho koryta. 
Čtyřicet procent připadů velkých povodni za

znamenaných za posledních 500 let se vyskytlo 
právě ve 20. století. Tato gradace je způsobena, 
vedle možného vlivu globálních klimatických 
změn, zejména prudkými změnami ve využití půdy 
a vegetačnim krytu v povodi horniho a středního 

toku řeky. Třebaže je územi již po mnoho stalet! až 
tisíciletí využiváno člověkem, změny ve využití 
půdy spojené s imigrací a růstem populace se vý
razně zrychlily zejména v období posledních 50 let. 
Počet obyvatel se tak od počátku 50. do 90. let ví
ce než zdvojnásobil, plocha lesů se snižila ze 30-
40% na pouhých 10% a podíl územi postižených 
erozí se adekvátně zvýšil z 36 % na 56 %. Necitli
vé vytěžení dřeva a úplná likvidace lesů bez jejich 
následné obnovy, ale i zvýšená intenzita využivání 
zemědělské půdy měly za následek ohromné zvý
šeni půdni eroze. Celkové množství půdy odnesené 
erozí v povodí řeky dosahuje 2,2 miliard tun za rok, 
z toho přes 70 % připadá na povodí horního toku 
nad Třemi soutěskami. Prefektura Bijie v povodí 
horního toku (leží asi 100 km jižně od toku Chang 
Jiangu), jejíž územi je ohrožené vodní erozi ze 
62 %, byla přitom před I O lety vyhlášena jako kli
čová oblast pro ochranu půdy a vodních zdrojů . 

Důsledkem enonnniho zvýšení eroze půdy je 
zanášení řičniho koryta. Chang Jiang patři i ve svě
tovém srovnání do absolutni špičky pokud jde 
o množství přemísťovaných a usazovaných řičních 
sedimentů . Hlavní řečiště řeky se tak zvedá údajně 
o neuvěřitelný jeden metr v průměru za každých I O 
let! Na středním toku došlo vlivem urbanizace, roz
voje dopravy a zintenzívněni zemědělského využi
vání půdy k výraznému snižení výměry přiroze
ných inundačnich území podél toku. Provincie 
Hubei (západně od Wuhanu) byla tradičně známá 
jako "kraj tisíce jezer". V důsledku realizace pro
gramů na ziskání a zúrodněni zemědělské půdy 

však většina jezer zanikla. 
Stupňující se tlak na získávání půdy způsobi l 

změny ve využíváni krajiny a v aktuálním krajin
ném pokryvu se všemi negativnimi ňásledky. Jeho 
socioekonomickou příčinou je především rostoucí 
počet obyvatel a zároveň jejich chudoba, protože 
provincie na horním a středním toku řeky zůstáva
jí v příjmu na hlavu stále vice pod jinak dynamic-
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ky se zvyšujícím čínským průměrem. Zejména 

v povodí horního toku řeky, v tradičně chudém 

hornatém území vystaveném tlaku rostoucího po

čtu obyvatel, se lidská činnost vybíjí velmi iracio

nálním způsobem, který spočívá v nešťastném ká

cení lesů s rychle následujícím katastrofálním 

odnosem půdy. 
Závěry předběžné studie potvrzuji rostoucí 

význam změn ve využíváni půdy způsobe

ných lidskými aktivitami a jejich provázanost 

s přírodními procesy v celém povodí. Změny 

ve vegetačním krytu a eroze půdy v horním 

povodí mají za následek zanášení koryta 

a zvýšené nebezpečí záplav na středním a dol

ním toku řeky. Kličovým socioekonomickým 

faktorem je rostoucí počet obyvatel, který 

urychluje lidské aktivity v celém povodí a tr

vale stupňuje intenzitu antropogenního tlaku 

na krajinu. Celý proces je možné schematicky 

vyjádřit jako systém provázaný zpětnými vaz

bami (Lu Qi, 1998): 

Chudoba 

Růst počtu obyvatel 

Změny ve využ~í půdy 
a vegetačním pokryvu 

Eroze půdy, omezení možnosti 
přirozené inundance zanášeni koryta 

Katastrofálnf záplavy 

Přehrada Tři soutěsky 

V posledních letech se k řece Chang Jiang ob

racejí zraky, naděje i obavy Cíňanů v souvislosti 

se stavbou přehrady Tří soutěsek. Informovanější 

část Cíny i celého světa sleduje realizaci nejambi

cióznějšího čínského projektu od výstavby Velké 

čínské zdi před 2 000 lety! V hlubokém kaňonovi

tém údolí zvaném Tři soutěsky, jimiž se veletok 

prodírá ze Sichuanské pánve do Východočínské 

nížiny, se má už za I O let místo dnešních peřejí 

rozkládat tichá hladina ohromného přehradního 

j ezera. Cíňané tak chtěj í osedlat a zklidnit zmíně

ného nezkrotného draka, kontrolovat jeho zuřivé 

záplavy a surovou sílu vodního proudu přeměnit 

na elektrickou energii. Betonová přehradní hráz 

vysoká téměř 200 m a dlouhá přes 2 km vytvoří 

vzduté jezero dlouhé 550 km. Pětistupňová pla

vební komora na levém břehu a výtah pro menší 

lodě mají usnadnit spojení čínského vnitrozemí 

s pobřežím a přinést mu tak větší ekonomickou 

prosperitu. Na světě najdeme vyšší i mohutnější 

přehradní hráze, ale žádná z nich se přehradě Tří 

soutěsek nevyrovná v hydroenergetické síle: při 

špičkovém zatížení všech 26 turbín (největších, 

jaké kdy byly postaveny), bude generovat 18 200 

MW elektrické energie, tj. ekvivalent asi 18 běž

ných jaderných elektráren. 
Cínská vláda vyčíslila oficiálně náklady na stav

bu přehrady na 17 mld. dolarů. Realizace projektu 

se stala v Cíně prestižní záležitosti a 60 000 sta

vebních dělníků na staveništi v Sandoupingu, které 

zatím připomíná devastovanou "měsíční krajinu", 

si pokládá za čest, že mohou být při tom, kdy se ro-
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di čínská stavba tisíciletí. Ne všichni Cíňané ale 

sdílejí oficiální optimismus. Oponenti stavby zpo

chybňují sumu 17 mld. dolarů jako zcela nereálnou. 

Navíc v nf nejsou zahrnuty náklady na přesídlení až 

dvou milionů lidí ze zatopeného údoli, na výstavbu 

nových měst a infrastruktury. Celkové náklady by 

se tak měly vyšplhat na 75 mld. dolarů. Těžko před

vídatelné jsou navíc ekologické následky takového 

drastického zásahu do přirozeného vodního režimu 

řeky. Řeka Chang Jiang ukládá každoročně při 

monzunových záplavách ohromné množství písku 

i úrodného bahna. Bohaté sedimenty ukládané od 

Sichuanu až po deltu u Sanghaje učin ily z údolí ře

ky nejúrodnější zemědělskou oblast Ciny. Nyní se 

diskutuje, a nikdo nemůže dát vyčerpávajíc! odpo

věď, co udělá s celou nížinou a deltou výrazné snl

žení sedimentace v úseku pod přehradou. Naopak 

j e j isté, že ukládání sedimentů v přehradní nádrži 

bude představovat ohromný problém. Kritici stav

by argumentují, že zklidnění proudu a zvýšená se

dimentace nánosů vyřadí z provozu přístav v mili

onovém městě Chongqing nad přehradou a úplně 

znemožní plavbu větších lodí. Proklamovaným cí

lem stavby je ale pravý opak: deseti-násobné zvý

šení výtlaku lodí, jež budou moci vplouvat až do 

střední Ciny, která se nerozvíjí tak rychle jako po

břežní oblasti a přitom je enormně bohatá na uhll, 

sů l a zemní plyn. Intenzivnější zapojení provincie 

Sichuan, proslulé výrobou oleje, hedvábí a jedineč

ných potravinářských výrobků, do mezinárodního 

obchodu by mělo přispět k jejímu rychlejšímu roz

voji. Skupina zahraničních env ironmentalistů po

psala rizika zamoření nádrže toxickými látkami 

z bezmála I 000 továren rozložených podél řeky, 

které budou zaplaveny stoupající vodou jezera. 

Roční přítok přibližně l mld. m3 nečištěných odpa

dů do nádrže znamená vážné riziko, že změní vod

ní ekosystém v gigantickou otevřenou stoku. 80 o/o 

čínských měst nemá žádné č i stírny odpadních vod 

a s jejich výstavbou se nepočítá ani v nových měs

tech budovaných podél přehrady. 
Tři soutěsky představují j ednu z kolébek čín

ské civilizace. Více než tisícimetrové bizarní skal

ní srázy inspirovaly největší čínské ma liře a básní

ky, opěvující krásu čínské kraj iny. Terasované, 

pečlivě kultivované svahy podél řeky 

s řadou půvabných farem a vesnic uto

pených v bujné zeleni broskvoní a po

merančovníků, vysoko nad nimi roze

klané skalní věže a dole na řece 

sarnpangy naložené nejrozmanitějším 

zbožím, to je tradiční a tolik obdivova

ná čínská kulturní krajina, symbol 

a dědictví staré Cíny, kterou zde ještě 

dnes mohou obdivovat turisté plující 

ve výletních lodích po řece. Do 10 let 

nenávratně zmizí pod hladinou j ezera 

a bude nahrazena novým symbolem -

moderní přehradou charakterizující no

vou Cínu a také nový typ čínské spo

lečnosti na přechodu do 3. tisíciletí. 

Pro spoustu čínských venkovanů 

z údolí znamená nucené stěhování vy

kořenění z jejich prostfedí, kde strávili 

celý život ruční prací na půdě, kterou 

po staletí kultivovali j ejich předkové. 

Nemají ale na vybranou. Většina jich 

doufá, že je, a zejména jejich děti, če

kají nové pracovní příležitosti, moder

ní bydleni a celkové zlepšeni životních 

podmínek. Mnozí venkované se popr

vé v životě seznámí s vymoženostmi 

civilizace jako j e elektrické svět lo, 

splachovací záchod, teplá sprcha nebo 

ústfední vytápění. Bez ohledu na nej

různější nastíněné pochybnosti i pro

blémy s financováním bude přehrada 

Tří soutěsek postavena. Je chápána ja

ko záležitost vlastenectví a prestiže na 

cestě Cíny mezi moderní, ekonomicky. nej vyspě-

lejší země světa. Zdeněk Lipský, 
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Graf č. 1: Instalovaná kapacita největších 

hydroelektráren světa (v MW) 

bna --USA 1\osko 
·P;nguay 

GEOGRA F ICK é ROZHLEDY 3/1999 - 2000 65 


