
Clarée (Clairée) 
Alpy 
Divoká řeka 
ústí do Durance 
 

Clarée je horská řeka s kříštálově čistou, velmi studenou vodou. Ve svém horním toku je to 
velmi těžká voda, pak protéká širokým údolím a skýtá poměrně lehkou, hustě šutrovatou vodu. 
 
km 19 - 20,2 WW I 
km 20,1 - 20,8 WW IV aV  
km 20,8 - 24 WW III a IV 
km 24 - 36 WW II - III 
 
Sjízdnost : nejlépe květen až začátek července, pozdějš to nebejvá s vodou žádná sláva. Clarée 

je totálně uzavřená pro rafty (zaplať Pánbůh) , pro všechny zbejvací lodě je uzavřená 
nad km 19. Zbytek se může jezdit pouze od 10 do 16 hod. 

Vodočet:  2. most nad La Vachette; Minimum 90 cm, střední stav 100 cm. 
 
Možnost stanování: kempík na km 35 
 
0 Počátek ve vejšce 2900 m nm. Následnej, uzavřenej úsek nabízí velmi těžkou vodu se dvěma 

vodopády 
19 Nízkej ] [ most, možnost � nalejzání. Jináč lehký. 
20,2 Kempík u Névache, doporučené � nalejzání. Hned potom začátek lesní soutěsky s velmi 

těžkou vodou. 
20,8 Stupínek s velmi dobrým výhledem na následnej úsek 
21,7 Smeťák, vocaď voněco lehčí. 
22,4 ] [ Most, D 994, parkoviště, dobrý � nalejzání pro sjezd lehčího úseku Clarée 
24 ] [ Most D 994, Pamplinet, dobrý � nalejzání. 
29 1995 byla řeka skrz nějaký sesuv  totálně zatarasená, současný stav není znám. 
33 vpravo Val de Pres 
35 kempík, ústí do zleva jdoucí, podstatně menší Durance. 
36 La Vachette. 1. ] [ most se projíždí, následuje 2. ] [ vysoký  (N 94) � Vylejzání vpravo za 

mostem, piknik plácek. K dosažení ze silnice N 94 z Brianconu ca. 100 před odbočkou na D 
994, uhnout doprava na polňačku k řece. Jízda dál se moc nepraktikuje, následují extrémně 
těžké úseky a katarakty (viz Durance) 

  
 
Podklady: Mapa Michelin č. 77, stránky 8-18 
 
Použité zna čky:  
���� vylejzání 
���� nalejzání 
�������� jez 
] [ most 
����    nesjízdné 
�������� přenášení 
??? není jasné, co chtěl básník říci popř. překladatelský oříšek 
 
Co je psané kurzívou, jsou moje poznámky 


