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Cevenny? Kde to vlastně je? Ještě že máme strýčka gůgla – pohoří ve Francii na jihu Centrálního 
masívu. Na další informace je ale skoupý. Nezbývá, než abychom hluboké kaňony řek, jeskyně, 

horské bystřiny a vrcholy těchto tajemných hor prozkoumali sami.  
A bude to práce jak pro kochaly, tak i dravce! 

 

A naše vědecká činnost? V té přece nelze polevit. Jak tajemné jsou Cevenny, tak každý člověk je 
záhada, kterou je třeba objevit! Náš loňský výzkum v Bosně posuneme o další stupeň výše – 
pyramidu totiž v sobě nese každý člověk a jen jeho úkolem je vypracovat se z nižších úrovní 

až na její vrchol. 
 
 
 

středa 26.4. odpoledne odjezd z Prahy, přejezd přes Německo do Francie 

 
čtvrtek 27.4. Na rozpádlování dáme čiperné řeky v pohoří Morvan: 

CHALAUX   6 km WW III(IV) 

CURE  19 km WW I-IV  

Menší říčky ne nepodobné naší Kamenici (ale možné bude 
přisednout i na lehčí úseky).  

Sjízdnost je závislá na pouštění vody z přehrad, které má být 
pravidelné a časté. Pokud by tomu tak nebylo, rozpádlujeme se 
na některé řece v pohoří Jura: 

DOUBS  několik úseků pro všechny WW I-III  

Spaní v Morvanu nebo Juře. 
 

pátek 28.4. Přejezd pod vulkány Auvergne:  

ALLANCHE  Allanche – Joursac, 10 km, WW III-IV 
 ALAGNON  Joursac – Massiac, 19 km, WW II-III 

Z bývalých sopek stéká říčka Allanche, kde si čtyřková místa 
užijí divočáci. Ostatní nasednou po soutoku s Alagnonem, aby si 
užili prima peřeje na širší a přehlednější řece. 

   Spaní na divoko u řeky. 

 
 

sobota 29.4. TRUYERE  el.St.Leger – Chaliers, 15 km, WW III(IV-V), I-II 

Další parádní řeka, kde se dravci nebudou nudit a kochalové se 
nebudou bát. V polovině hlubokého údolí v žulových skalách nás 
čekají dvě těžší místa hnedle za sebou – divočáci zajásají, 
kochalové v klidu přenesou. 

  Přejezd k řece Aveyron, spaní v kempu. 
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neděle 30.4. AVEYRON  Compolibat – Villefranche, 20 km, WW II-III(+) 

 AVEYRON  Monteils – Najac, 13 km, WW I-II 

  AVEYRON  Najac – Laguepie, 12 km, WW I-II(III) 

VIAUR  Tayac – Naveche, 12 km, WW II-III(IV) 

VIAUR  Naveche – N88, 11 km, WW 0-II 

Tolik pádlování a tak málo času! Úseky vybereme podle 
aktuálních vodních stavů. 

  Přejezd k řece Lot, spaní na divoko u řeky. 

 

pondělí 1.5. LOT  Bagnols – Nojaret, 8 km, WW III,IV(V) 

LOT  Nojaret – Mende, 10 km, WW I-III   

První úsek je pro divočáky. Kochalové přisednou v Nojaretu, ale 
ani zde to nuda nebude. A pokud nám to nebude stačit, dáme 
nášup: 

LOT  Les Ajustons – Montjezieu, 8 km, WW II-III 

LOT  St.Laurent – St.Geniez, 13 km, WW II,III   

  Přejezd k Tarnu, spaní v kempu. 
 

úterý 2.5. Nejdříve kopec: 

Mont Lozere  1699 m n.m. 

Nejvyšší vrchol pohoří Cevenny. 

A potom voda: 

TARN  Vernede – Florac, 10 km, WW III,IV 

Vypádlování po pěšárně … ale bude to docela nášup!   

             Spaní v kempu u Tarnu.
 

středa 3.5. TARNON  Les Vanels – ústí Mimente, 16 km, WW II-III 

MIMENTE  St.Julien – ústí do Tarnonu, 8 km, WW II,III(+) 

TARN  Florac – Montbrun, 16 km, WW II(III)   

 První dva kousky jsou laškovné hbité horské říčky, které nám 
nedopřejí oddechu. Kdo by si na ně netroufl, nasedne až na 
Tarn, i zde si to užijeme. 

  Spaní v kempu u Tarnu. 
 

čtvrtek 4.5. TARN  La Malene - zával, 9 km, WW 0-I(II) 
 TARN  Les Vignes – Le Rozier, 10 km, WW I,II 

První úsek je pro kochaly. Vodácky sice nenáročný, ale krajinově 
pecka – Gorges du Tarn. Druhý úsek krajinově za prvním 
zaostává jen o kousek, ale přibudou i peřejky. 

Přejezd k řece Dourbie. 

 

 

 

pátek 5.5. DOURBIE   WW II-III(IV) 
Několik úseků různých obtížností v parádním údolí. Vybereme 
dle vodních stavů a nálady ten správný pro každého. 

Přejezd k řece Herault. 
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sobota 6.5. HERAULT   Laroque – St.Etienne, 3 km, WW II-III-, 11 km WWII   

HERAULT   most – jez, 11 km, WW 0-II(III)   

HERAULT   ďáblova šluchta, 5 km, WW I/IV(V)   

Herault je vodáckým vrcholem našeho zájezdu. Nejprve se 
rozpádlujeme na lehčích horních úsecích, abychom následně 
skočili na vyhlášenou klasiku, a to ďáblovu šluchtu. O obtížnosti 
vypovídá samotný název. Něco sjedeme, něco prohlédneme, 
něco přeneseme. Končit budeme u známého ďáblova mostu.  

Přejezd k řece Gard. 

 

 

 

 

 
 

neděle 7.5. GARDON  Russan – Collias, 18 km, WW 0-II(+)   

Důstojný závěr našeho výletu. Velká řeka ve velkolepém 
kaňonu.Dravce pobaví, kochaly nadchne. 

  Odpoledne odjezd domů.                1300 km       

 

 

 

 

                                                   

 

 pondělí 8.5. Dopoledne příjezd do Prahy.                             

                                                  
                                                                                                      celkem z a do Prahy  cca 4000 km 


