
1. 
Název túry VHT     SNOWDON 
2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

Velká Británie - Wales - Cambrian Mountains - 
- Snowdon (1085 m) 

3. 
Čas a převýšení 

5,5 hod. – 760 m 
rozpis: Pen-y-Pass - Bwlch Moch -  Snowdon (3 hod.) - Cwm Llan - Bethania (+2,5 hod.)  

4. 
Obtížnost túry 

Středně těžká, chodecký terén, neznačeno 

5. 
Doporučené 
období 

květen - září 

6. 
Východisko 
a konec túry 

Východisko: středisko Pen-y-Pass v nejvyšším bodě průsmyku Pass of Llanberis. Chata, 
občerstvení, informace, mapy, suvenýry, parkoviště 
Konec túry: samota Bethania v údolí Nantgwynant. Parkoviště, toalety, zastávka autobusů zpět 
na Pen-y-Pass. V roce 2005 zde jezdily autobusy s názvem "Sherpa" 

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Auto: po dálnici A55 z Manchesteru přes Chester až na poslední odbočku před přejezdem na 
ostrov Anglesey, odtud  na JZ po silnici A487 do Caernarfonu na západním pobřeží. Z 
Caernarfonu asi 21 km (13 mil) po silnici A4086 až na Pen-y-Pass 
Vlak: žel.stanice Bangor na hlavní trati z Chesteru do Holyhead (trajekt do Dublinu). Z Bangoru 
do Caernarfonu autobus, dále na Pen-y-Pass autobusy "Sherpa" 

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

Snowdon (1085 m) je nejvyšší hora Walesu. Je součástí národního parku Snowdonia. Na její 
vrchol vyjíždí parní zubačka z r.1896, postavená Švýcary. Výstup je po stezce zvané "Pyg 
Track". Od Pen-y-Pass (359 m) stoupá Z směrem na sedlo  Bwlch Moch (Pass of the Pigs). 
Odtud směrem na Z vidíme stoupat strmě stezku na hřeben Crib Goch - nahoře vede po 
ostrém hřebeni a doporučuje se pouze za pěkného počasí a bez silného větru - nám počasí 
nepřálo, nepoužili jsme ji a nemohu ji popsat (jejím použitím by se túra prodloužila o 1 hod. a 
převýšení asi o 100 m). "Pyg Track" pokračuje ze sedla  Bwlch Moch přes dřevěnou ohrádku, 
mírně klesne a traverzuje, později v mírném stoupání po jižním úbočí  Crib Goch. Pod námi je 
jezero Llyn Llydaw (jedno z míst, kde by dle pověsti mohl být ukryt legendární meč Excalibur 
krále Artuše). Dále začne stoupat strměji, zleva se připojuje stezka "Miners Track" od jezera, a 
v závěu serpentinou strmě vystoupá na sedlo pod Snowdonem (993 m). Podél ozubnicové 
železnice vystoupáme na vrchol.  Na vrcholu je rozhledová růžice, v konečné stanici železnice 
příjemná restaurace.  Sestupovat budeme po stezce "Watkin Path": sestoupíme od restaurace 
J směrem pouze několik desítek metrů, vlevo je vztyčen asi 2,5 m vysoký štíhlý orientační 
kámen, kde nutno odbočit vlevo (kritické místo sestupu zejména v mlze) a převážně JV 
směrem  strmě sestupovat po drobné suti a šotolině na travnaté sedlo Bwlch Cilau. Pod 
sedlem na druhé straně je jezero Llyn Llydaw. Ze sedla se sestupuje J směrem nejprve 
serpentinami krásnými loukami, od zbytků budov bývalých břidlicových lomů Cwm Llan 
(19.stol.) zvolna klesá široké cesta JV směrem údolím kolem vodopádů až k parkovišti v 
Bethanii (80 m). Zpět na Pen-y-Pass se vrátíme autobusovou linkou.   
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: na vrcholu Snowdonu restaurace 
Na konci: nic 
Ubytování : spali jsme v kempu v Beddgelert (asi 4 km z Bethanie) 

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 Beddgelert nebo Snowdon. 

12. 
Odkazy 

 
 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

 Ing.Jan Zvánovec, MT, cvičitel VHT,  22.8.2005, telefon: 222222689, 

e-mail:  hzvan@email.cz 

 


