
Buech (Grand / Petit) 
Přímořské Alpy 
Divoká řeka 
ústí do Durance 
 

Grand a Petit Buech jsou řeky francouzských přímořských Alp. Krajina už vykazuje vysloveně 
středomořský charakter. Údolí obou řek jsou pouze v úsecích úzké, mnohokrát se údolí rozšiřeje, řeky 
pak tečou mnoha rameny, takže v létě to s vodou nebejvá nic moc. Grand Buech doprovází celou 
cestu silnice a železnice 
 
Obtíže:  obě řeky WW I - II , s místama WW II+ 
Sjízdnost : v čase tání sněhu (březen, duben). Od května je v rozvětvených úsecích třeba počítat 

s nedostatkem vody 
Vodočet:  2. most nad La Vachette; Minimum 90 cm, střední stav 100 cm. 
Možnost stanování: žádná sláva 
 

Grand Buech 
 
0 Počátek: Crete des Aiguilles ve vejšce 2400 m nm.  
16 most N75, dobrý nalejzání 
20 St. Julien en Beauchene. Další nalejzání u mostu D 511 za Montamat. Údolí je jináč poměrně 

úzký, WW II 
34 most D 994 A, vpravo Aspres, údolí se rozšiřuje, vrbičky 
44 vlevo ústí Petit Buech. 
 Krátce poté rozvalenej 6m vysokej jez, za vyššího stavu bytelnej válec !!. Eventuélně splavnej 

nebo vlevo přenést 
49 Serres. Za prvním mostem rozvalená regulace, vlevo splavné, následně v pravé zatáčce 

rozvalenej jez, sjízdné. Bacha za vyššího stavu, pak ne,usí bejt vidět ocelové tyče. Za druhým 
mostem v Serres 1,5m vysoký stupeň, sjízdný. Za Serres se údolí zase rozšiřuje. Řeka teče 
místama mnoha rameny, krajinně a technicky spíš vo ničem.  

51 začátek nových přehrad 
52 nová hráz s odvodem vody. Pokračování v létě nejspíš nemožné 
67 most D 942, vlevo Laragne-Monteglin 
73 vlevo ústí Méouge 
87 ústí do Durance na km 150 u Sisteron 

 
Petit Buech 
 
25 most D 512 za le Villard, nalejzání, WW II 
25,5 vpravo ústí Beoux 
26 most D 20, jez, nesjízdný, obnášení. Řeka teče následně mnohokrát v několika ramenech, 

vrbičky 
35 most D 49 (Pont de Chabestan) Vocaď se to stává trochu zajímavějším, WW II+, často se jede 

pouze tento druhý úsek 
41 ústí do Grand Buech na km 44 
  
Podklady: Mapa Michelin č. 77, stránky 8-18 
 
Použité zna čky:  
���� vylejzání 
���� nalejzání 
�������� jez 
] [ most 
����    nesjízdné 
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??? není jasné, co chtěl básník říci popř. překladatelský oříšek 
 
Co je psané kurzívou, jsou moje poznámky 


