
1. 
Název túry VHT     SCAFELL PIKE 
2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Velká Británie - Anglie - Cumbrian Mountains - 
- Scafell Pike (977 m) 

3. 
Čas a převýšení 

7 hod. – 960 m 
rozpis: Seatoller – Seathwaite -Esk Hause – Scafell Pike (4 hod.) – Sty Head – Seathwite -
Seatoller (+3 hod.) 

4. 
Obtížnost túry 

Středně těžká, chodecký terén, neznačeno 

5. 
Doporučené 
období 

květen - září 

6. 
Východisko 
a konec túry 

Východisko: vesnička Seatoller v údolí Borrowdale. Parkoviště, zastávka autobusů, restaurace, 
informační středisko národního parku Lake District . 
Konec túry: rovněž vesnička Seatoller 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: po dálnici M6 z Birminghamu kolem Manchesteru přes Preston až na odbočku u  Penrith, 
odtud  na Z po silnici A66 do Keswicku. Zde po silnici B5289 přes Rosthwaite do Seatolleru. 
Vlak: žel.stanice Workington na trati z Lancesteru přes Carnforth a Barrow-in-Furness do 
Carlisle. Z Workingtonu do  Keswicku autobus, dále autobus do Seatoller. 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Scafell Pike (977 m) je nejvyšší hora Anglie. Je v národním parku Lake District. Od vesničky 
Seatoller (103 m) – bývalé hornické osady (těžba grafitu do 19.stol.) -  vede cesta širokým 
obhospodařovaným údolím říčky Derwent asi 2 km na JZ k samotě Seathwaite (129 m). Projde 
se statkem a pokračuje se cestou údolím Grains Gill J směrem k mostu Stockley Bridge (190 
m). Hned za mostem se odbočí vlevo pěšinou a po druhém břehu potoka Grains Gill se 
pokračuje vzhůru nejdříve na J, později po překročení potoka JJZ směrem pod stěnu Great 
End na cestu, po které se stoupá asi 300 m vlevo na JV. Poté se odbočí pěšinou vpravo na J 
na sedlo Esk House (759 m). Ze sedla se stoupá vpravo Z směrem do sedla Long Pike (850 
m) mezi Crag a Great End. Asi 0,5 km na S možno odbočit na vrchol Great End (910 m - 
výhled do údolí, kterým se stoupalo). Ze sedla Long Pike JZ směrem po hřebeni  přes Broad 
Crag na Scafell Pike. Z vrcholu sestupuje pěšina na SZ (nesejít frekventovanější cestou na 
ZSZ !) a po asi 0,5 km odbočuje vpravo dolů stezka na SV. Po překonání potoka Piers Gill 
stezka zvaná Corridor Route pokračuje SV, později SVS směrem traverzem převážně s 
mírným klesáním a jedním krátkým výstupem do sedla Sty Head (496 m). Ze sedla Sty Head 
klesá cesta na SV kolem jezera Styhead Tarn, překročí potok Styhead Gill a loukami nad ním  
sestoupí k mostu Stockley Bridge. Odtud stejnou cestou jako při výstupu do Seatoller. 
Celá túra je v travnatém nebo skalnatém terénu bez lesů, výhledová.   

9. 
Výstroj a výzbroj  

Běžná pro VHT v drsných povětrnostních podmínkách  

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Na východisku: restaurace  
Po trase: nic 
Na konci: nic 
Ubytování : v Seatoller penzióny, hostel, kemp. My jsme spali v kempu v Castlerigg u Keswicku 

11. 
Mapy 

Perfektní mapy se zobrazením terénu, situace, měřítkem, se  zakreslenými stezkami a i s 
předpovědí počasí  lze stáhnout v internetu na www.multimap.com v sekci United Kingdom se 
zadáním místa Seatoller nebo Scafell Pike (varianty OS Map). 

12. 
Odkazy 

 
 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Ing.Jan Zvánovec, MT, cvičitel VHT,  19.8.2005, telefon: 222222689, 

e-mail:  hzvan@email.cz 

 


