Mozaika z cest
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Na dnešní den jsme si naplánovali cestu k The Pudding Stone1 (pudingový kámen).
Předpověď nebyla moc slunečná, spíše naopak, už včera večer, když jsme se vraceli z Conistonu
kolem jezera, blížily se první mraky a zvedal se vítr.

Ráno bylo zataženo po dešti, ale už nepršelo. Za cestu jsme vybrali trasu číslo 2, ale rozhodli jsme
se jít obráceně v protisměru, první úsek cesty byl stejný, jako cesta na Old Man2.

Pod vrškem The Bell, jsme ale odbočili vpravo severozápadně k The Pudding Stone. (v turistické
mapě Walks around Coniston na trase č. 2 označený černým puntíkem)
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Pudding Stone – zde místní název skalního útvaru. Stejnojmenných skal je na světě více. Druhý význam je skála,
která se skládá z oblázků (např. pazourku) spojených dohromady horninou s kontrastním zabarvením. Řez se pak
jeví „puntíkatý“, podobně jako rozříznutý anglický vánoční pudink. (pozn. red.)
Čtenářům, kteří by si chtěli popisované cesty prohlédnout na mapě, doporučujeme navštívit mapy.cz, do
vyhledávání zadat Coniston a přepnout na „turistickou“ mapu. Ta má i vyznačené vrstevnice, takže máte (pokud
jste zvyklí v mapách číst) dost dobrou představu o členitosti terénu.
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Pudding Stone

Přes menší potok Low Water Beck jsme pak přešli po můstku a pokračovali severozápadně údolím
Boulder Valley.

Údolím Boulder Valley jsme došli k jezeru (nádrži) Levers Water.
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Cestou kolem jezera jsme procházeli kolem vstupu do šachty, podle polohy to asi nebude vstup do
šachty Lomaře Boba.
Podle průvodce se má dál přejít přes hráz, ale po nočním dešti byla hladina v přepadu vyšší, než se
nám zdálo bezpečno tudy brodit, proto jsme jezero obešli kolem.

Cesta kolem jezera byla obtížná po nočním dešti se potoky, které stékají do jezera, rozvodnily.
V jednom místě jsme museli zout boty a přebrodit.
Za jezerem jsme opět opustili trasu č. 2 a Šli jsme po úbočí, kolem skalního útesu Kennel Crag kde
vedle cesty byla strouha (náhon) který přiváděl vodu z nádrže Levers Water do bočního údolí
s původním těžebním zařízením.
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Za potokem Red Dell Beck jsme prošli kolem kamene
(desky) s nápisem. Ve volném překladu: Divoká voda
otáčí obrovským vrzavým vodním kolem, čerpá vodu a tak
chrání doly před zatopením, také tahá vagonky s měděnou
rudou z tunelů a šachet.

Kamenná věž, pozůstatek po těžební činnosti.
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Pohled od věže do údolí

Vytěžená hlušina. Pohled zpět do údolí Coppermines Valley,
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Od šachet Bonsor East jsme po cestě na úbočí sestoupili kolem Ling Stone do údolí k Coniston
Hydroelectric Scheme.
U Miners Bridge jsme nastoupili na štěrkovou silničku a po ní sešli do Conistonu.

Naše cesta do Conistonu byla rozhodnuta narychlo na začátku září, měli jsme trochu obavy
z deštivého počasí, ale nakonec to nebylo tak špatné, sice jeden a půl dne pršelo, ale jinak hezky.
Pršelo třeba v noci, pak se potoky rozvodnily. Sucho, které zažili zlatok opové při hledání na
Vysočině bych tu nečekal.
Luboš Jordán (pokračování příště)
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