Jedlák
Vánoční věž a okolí
Jedlák nebo též Jedlová hora či německy Tannich (853 m.n.m.) je výrazným krajinotvorným prvkem střední části Krušných hor, na pomezí okresů Chomutov
a Most. Jeho svahy se strmě zvedají z podkrušnohorské pánve a jeho vrchol s vysílačem je vidět z dalekého okolí. Zdejší bukové lesy jsou plné divoce
rozeklaných skal, jejichž slézání je již řadu let běžnou věcí. Ty nejvýraznější skalní útvary, jako např. Kraví skály nebo Jižní věž, zdolávali místní usedlíci již
v předválečných dobách. Žádné záznamy se o tom sice nedochovaly, ale staré skoby a dřevěné klíny hovoří za vše. V šedesátých letech došlo k malé
renesanci zdejšího lezení, kdy zde působila parta Milana Kutílka. Za dalších dvacet let po té jsme si zdejší skály adoptovali my, kvakeři z Horoklubu Chomutov
a tím nastala éra rozmachu zdejšího lezení na vše, co jenom trochu vyčnívá ze země a je z kamene. Byla přelezena spousta balvanů, masívků, věží a věžiček i
v těch nejzapadlejších koutech hor, kam normální lidská noha sotva kdy vkročí. Leckteré z těchto skal jsou úctyhodné úlovky. Jednou z posledních
„znovuobjevených“ hodnotných věží byla tzv. Vánoční věž v západním úbočí Jedláku.
Přístup k Vánoční věži je z velké části stejný jako ke Kravím skalám. Výchozím bodem je koupaliště ve Vysoké Peci. Od něj se pak stoupá po silničce (žlutá
značka) kolem hájovny (Kundratická myslivna) směrem k vrcholu. Cestou míjíme několik rozcestí, nepřehlédnutelný bivak u cesty u Jižní věže, Orientační
hřeben Kravích skal, který spadá až k cestě. Za tímto hřebenem je třeba jít ještě cca 500m po cestě a pak v místě, kde spadá doleva dolů průsek, je třeba
zabočit doprava prudce do svahu a azimutem dojít cca 100m k věži. Cesta zabere necelou hodinu pohodovou chůzí.
Vánoční věž a okolní balvany jsou jako všechny zdejší skály z žulového porfyru, místy s rezavohnědým barevným nádechem a výskytem velkých vyrostlic
živce, kterým horolezci přezdívají krystaly. Sama Vánoční věž je vysoká do údolní strany cca 12m a vede na ní nezvyklé množství hvězdičkových a fixně
zajištěných cest. Na vrcholu je osazen slaňovací kruh i vrcholová knížka. Hned za věží, je boulderovací sektor „Masív za Vánoční věží“ a o dalších 100m výše
nad ním je další boulderovací skupina skal - „Ostruha“ , „Stoleček“, a „Mužík“.
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POPISY CEST

VÁNOČNÍ VĚŽ

A) Normální c. 2; Přes stupeň u levé náhorní hrany n.v.
B) Náhorní c. 4+; Náhorní stěnkou krátce n.v. (P. Suchopárek,
13.4.2007).

C) *SV hrana 5+; Pravou náhorní hranou (BH, SK) n.v. (P. Suchopárek,
J. Kučera, H. Hefnerová, P. Šišovská, 13.4.2007).

B

C

A

D) *Jarní spára 5+; Stěnkou do ruční spáry, na jejím konci zleva
po hraně n.v.Pozor! Na konci spáry vpravo volný blok! (P.
Suchopárek, J. Kučera, P. Šišovská, H. Hefnerová, 13.4.2007).

E) *Bonattiho hrana 7-; Podél hrany k BH a přímo stěnou těsně u
hrany n.v. (M. Svinařík, B. Kluc, 6.10.2012).
F) *Aniča Kluc 5+; Středem údolní stěny na římsu pod vrcholovou
stěnkou (BH) a přímo n.v. (M. Svinařík, B. Kluc, K. Svinaříková, 31.7.2010).
G) Outsiderkante 4; Pravou údolní hranou n.v. ( B. Kluc, V. Dvořáková,

D

h=12m

J. Kotula, K. Svinaříková, 6.10.2012).
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Masív za
Vánoční věží

h=6m

E

POPIS CEST
A) Verčina c. 3; Stupňovitou hranou. (V

D

h=4m

Dvořáková; 6.10.2012)

B) Nepříjemná c. 4+; Levou částí stěnky přes
převísek. (M. Svinařík; 6.10.2012)
C) Bořeňská 4+; Středem stěnky podél
trhliny. (B. Kluc; 6.10.2012)
D) Párkova 3; Podél hranky. (P. Suchopárek,

C
B
A

2007).

Měřítko:
0
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E) Projekt (10/2012)
F) Faldíky 4; Úzkou stěnkou. (M. Svinařík;
6.10.2012)
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POPIS CEST
MUŽÍK
A) Boubelatá. 4; Podél koutka n.v. (M. Svinařík;

Mužík

14.10.2012)

B) Údolní 3; Mělkým koutkem n.v. (M. Svinařík;

h=4m

14.10.2012)

STOLEČEK

A

A) Hop na stůl 4+; Podél hrany snadno pod
převísek a přímo přes něj. (M. Svinařík;
14.10.2012)

B

B) Středopravá 4; Středem stěnky na
předskalí a mírně zprava nad převísek. (M.
Svinařík; 14.10.2012)

OSTRUHA
A) Napříč 4-; Stěnkou na hřbet a po něm n.v..
(M. Svinařík; 14.10.2012)

Stoleček

h=4m

Ostruha
B

h=3m

A
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