
Dopravní obslužnost Pomezní Boudy a okolí – zima 2020/2021 

 

Cesta Nové Domky („Horní cesta“) 

- Jedná se nově o zimní cestu, kam je v zimním období kolesovými vozidly vjezd zakázán. 

- Cesta je stále místní komunikací sloužící k obsluze objektů v lokalitě Nové Domky, na cestě se 

ale také budou pohybovat turisté. 

- Dle Plánu zimní údržby se jedná o komunikaci malého významu, která je na roveň postavená 

všem ostatním vnitřním cestám mezi Pomezními Boudami – kostelem – Spáleným Mlýnem. 

V minulosti byla tato cesta frézována SKIMU pro skibusy. Nyní po propojení areálů skibusy 

jezdit nebudou a obec se k této cestě bude stavět stejným způsobem jako k jiným zimním 

cestám. 

- Horní cesta bude cca 2x týdně upravována rolbou během pravidelné úpravy běžeckých stop 

na Pomezních Boudách. 

- Vozidla rezidentů z Nových Domků (stejně jako vozidla, která v minulosti parkovala na 

heliportu u Moravanky) budou moci parkovat na vyhrazeném místě mezi Bowlingem a 

Sportcentrem. 

- Horní cesta neslouží k dopravní obslužnosti objektů z oblasti Rennerových Bud a U kostela, ti 

k zásobování a dopravě hostů využijí Spodní cestu. 

- V případě, že nebudou v provozu propojovací vleky a budou jezdit skibusy, bude cesta 

frézována jako v minulosti až k Moravance (frézuje SKIMU). 

Cesta Černá Voda („Spodní cesta“) 

- Tento úsek bude mít stejný charakter jako nyní, tj. jedná se o zimní rolbovou cestu sloužící 

k dopravě do lokality Černá Voda, Rennerovy Boudy a U kostela. 

- Na této zimní cestě je kolesovými vozidly vjezd zakázán. 

- Spodní cesta bude průběžně upravována SKIMU kromě úseku: (i) mezi mostky, (ii) od závory 

Černá Voda až k Barborce. V obou případech kvůli úzké vozovce. Úpravu těchto úseků 

budeme řešit průběžně. 

Rolby 

- Rolby a skútry, jedoucí z Černé Vody na parkoviště Sportcentrum, odbočí za Barborkou 

doprava a podél vleku pojedou až téměř na konec vleku, kde odbočí vpravo, any přejeli vlek a 

sjezdovku, pokračovali mírně z kopce pod spodní provázkový vlek a dále jako normálně. 

Přejezdy vleku a sjezdovek budou řádně vyznačeny cedulemi. 

- Rolby a skútry jedoucí z Černé Vody na parkoviště Zátiší standardně odbočí před Polesím 

doleva a pojedou přes louku a lesem až na parkoviště. 

Běžkařská cesta Haida 

- Běžkařská cesta povede přibližně stejně jako vedla normálně, tj. při jízdě z Haidy na Pomezní 

Boudy přetne nad Barborkou Spodní cestu, novou rolbařskou cestu, vlek a sjezdovku 

Trautenberk, a podél sjezdovky (po její pravé straně) po louce pojede pod provázkový vlek, 

odkud bude pokračovat na Běžkařskou cestu. 

  



 

 

Rolby a skútry – červená barva 

Běžky (Haida) – modrá barva 


