
Drac / Drac Blanc / Drac Noir 
 
Drac 
Alpy 
Divoká řeka 
ústí do Isere 
 
Drac protéká skrz krajinně mimořádně hezké vysoké alpské údolí. Hluboké Drácské soutěsky, které 
dříve platily za obzvláštní pozotuhodnost francouzských Alp, byly ovšem mezitím zatopeny řetězcem 
přehrad. Pro sjezd tedy zůstavají hlavně úseky horního toku. Drac je zde hezká horská řeka. Spodní 
úsek pod přehradami je rovněž sjízdný, ale krajinně a sportovně už né tolik zajímavý. 
  
km 0 - 24 WW II-III 
km 24 - 42 WW III  
km 42 - 92 přehrady 
km 92 - 117 WW I 
 
Sjízdnost : brzké jaro až červenec. Páč se voda z Drac používá k zavlažování, je možný, že ve 

vrcholném létě jsou některé úseky echt suchý. 
 
Vodočet:  asi 50m pod mostem N 85, km 35, na levém břehu ve skalní stěně. Pro jízdu od km 0 

aspoň 85cm, od km 24 minimum 40cm, dobrá střední voda 60cm 
 
Možnost stanování: v horním toku v úzkém údolí PKZ. 
 
Přístup autem: kromě úseku přehrad běží podél řeky furt silnice. 
  
0 Soutok Drac Blanc a Drac Noir, možné � nalejzání při dobrým stavu (min. 85 cm) 
0,2 �� jez s podzemním odvodem vody 
0,4 ] [ most D 475, návrat odvedené vody, vocaď se může pokračovat. Lehká voda, štěrkové 

peřeje, osamělé údolí, velmi hezké, WW I – II, maximálně III 
2 Za jednou levou zatáčkou roury ve vodě, za vysokého stavu eventuelně přejetelné, jinak �� 

přenést 
3 ] [ most, Pont de Fossé, �� jez, prostředkem sjízdnej 
14 ] [ most u Forest, vpravo ústí Ancelles 
24 St. Bonnet, ] [  most, 2 sypané �� jezy, �nesjízdné, �� přenést. Obvykle � nalejzání 

pod druhým jezem. Vocaď sjízdné od vodočtu 40 cm 
27 vpravo ústí Séveraissette 
35 ] [ most N85, vodočet 
42 vpravo ústí Séveraisse 
44,5 Motty, vlevo štěrkovna, � vylejzání 
45 vstup do malé soutěsky, začátek vzdutí Sauetské přehrady, ] [ most 
45,5 další most. Za nízkého stavu přehrady zde probíhá �� jez s přepadem 10 – 15m vysokým, 

� nesjízdné (kdo by to byl řek) Přenášení nemožné 
48 kempík u přehrady, zleva do zálivu ústí Souloise 
50 Hráz Sauet. V úseku následujícího řetězu přehrad ústí řeky Bonne a Ebron 
92 hráz poslední přehrady, vocaď se dá pokračovat. Drac zde teče širokým údolím, větví se 

v širokým štěrkovým korytu s mnoha plážičkami a peřejemi. Až po ústí minimálně 6 stupňů 
z lomových šutráků, po obhlídce většinou sjízdné 

97 ] [ most D63 dobré � nalejzání, pokud chceme pokračovat. 
103 vpravo ústí Romanche 
109 ] [ most N75. Pod mostem sypaný �� jez, eventuélně sjízdný, obhlídka nutná. Přenášení 

obtížné. 
115 Začíná Grenoble, povícero ] [ mostů, navigace 
123 ústí do Isere na km 182 
  
 



Podklady: Mapa Michelin č. 77, stránky 17-16-15-5 
 

Drac Blanc  
Alpy 
Divoký potok 
ústí do Drac 
 
Drac Blanc protéká skrz široké krajinně mimořádně hezké vysoké alpské údolí, často v několika 
ramenech. Doporučuje se jako předjízda Drac 
 
Sjízdnost : Pouze za dobrého stavu, brzké jaro 
 
Vodočet:  relevantí vodočet je na Drac, km 34. Minimum 90cm 
 
 
0 Konec údolí u Les Aubert, parkoviště, � nalejzání za velmi dobrého stavu vody. Voda teče 

následných 6km v širokém štěrkovém korytu, často několika od sebe docela vzdálenými 
rameny. Bacha na zátarasy ze stromů (1997 zde skrz to byly dvě místa �nesjízdná) WW II – 
III 

6 ] [ most D 994 A u Champoléon, doporučené � nalejzání za méně dobrého stavu. Krátce 
poté ústí vpravo potok. Začátek  obtížnějšího, asi 700m dlouhého kataraktu, WW III+, měl by 
se obhlídnout předem, možné zátarasy ze stromů. Pa lehčí, WW II – III 

11 ] [ most D 994, dobré � vylejzání nebo pokračovat po Drac 
  
 Podklady: Mapa Michelin č. 77, stránky 17 
 
 
 

Drac Noir  
Alpy 
Divoká řeka 
ústí do Drac 
 
Drac Blanc je zajímavá řeka, kde se střídají středně těžké úseky se sesuvy s krajinně velmi hezkými 
těžšími soutěskatými úseky. Počátek v oblasti Téte des Maitz ve výšce 2000 mnm, nemá žádné 
ledovcové přítoky 
 
Sjízdnost : jaro až brzké léto 
 
Obtíže střídavě mezi WW III a WW IV+ 
 
 
0 Nejvyšší možné � nalejzání u Prapic ke konci strmých průlomů, �nesjízdných. Lodě se musí 

asi ještě 400m daleko odnést přes terasovité loučky k řece. Úsek až po km 2,5 ovšem vypadá 
jako uzavřený. Jináč lehký 

1 začátek 1. soutěsky, jináč ještě docela přehledné, po výrazné pravé zatáčce následuje 
kataraktí spádnatý  úsek, na 500m WW IV+ 

2,5 ] [ most u Orcieres, možné � nalejzání, údolí se rozšiřuje 
5 2. soutěska, WW III – IV 
6,5 Po delší štěrkové rovince sypaný �� jez, 2,5m vysoký, eventuélně vlevo sjízdný 
8 ] [ trubkový most, podle stavu a obhlídky sjízdný 
9 ústí do Drac, krátce poté jez, dobré � vylejzání nebo pokračování po Drac 
  
 Podklady: Mapa Michelin č. 77, stránky 17 
Viz také Josef Haas, „ Perly divokých vod“ 
 
 
 


