Méouge
Alpy
Divoká řeka
ústí do Grand Beuch
Méouge je řeka na úpatí Alp. Ve sjízdných úsecích teče svižně skrz široké údolí, od Pont de
St. Pierre Avez skrz velmi pěkné soutěsky. V těchto úsecích je to náročná divoká řeka.
km 14 - 28
km 28 - 36

WW I - II
WW III - IV ()

Sjízdnost :

v čase tání sněhu nebo po vydatných deštích. Za vysokého stavu je velmi
nebezpečná, potažmo nesjízdná.
Mezi km 22 – Salerans a km 25 – Barret le Bas zákaz splouvání.
někde mezi km 28 a km 36, viz text. Min 50cm, max 80cm

Vodočet:

Možnost stanování: možné na povícero pláccích, v úseku soutěsek ne
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Počátek v Mgne de Bergies. Méouge teče v následných úsecích skrz malé soutěsky.
] [ most, Lanchau, obvyklé  nalejzání, široké údolí, svižný tok
] [ most Salerans, začátek uzavřeného úseku
] [ most Barret le Bas, konec uzavřeného úseku
] [ most, St. Pierre Avez začátek „Gorges de la Méouge“ (???). Přituhuje, WW II – III,
nepřehledně zablokovaný. Sesutá skalní stěna WW III+. Bacha, ostré šutry. Eventuélně vlevo
snadno  obnést.
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vodopád, nesjízdné. Ze silnice dobře vidět.
U  jezu sofort vylézt vlevo, následuje
 Vynést na silnici a pokud možno  nasednout hned u úpatí vodopádu. Následnej skalní
zátaras nutno obhlídnout, při nízké vodě  nesjízdné.
Pak silně zablokované, povícero stupňů do 1m, podobné Loisachu, krajinně velmi hezké.
V tomto úseku se nachází i vodočet, minimum 50cm, maximuj 80cm.
Kus nad římským ] [ mostem probíhají dva stupně, obhlídnout.
] [ most, Chateauneuf. Konec „Gorges de la Méouge“. Na tomhle mostě je vhodné jízdu
ukončit 
ústí do Grand Buech na km 73

Podklady: Mapa Michelin č. 81, stránka 5
Použité značky:
vylejzání
nalejzání

jez
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most

nesjízdné
 přenášení
???
není jasné, co chtěl básník říci popř. překladatelský oříšek




Co je psané kurzívou, jsou moje poznámky

