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Kolem Polomu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný popis trasy 

Z parkoviště vyrazíme asi 1km dlouhým mírným stoupáním úbočím Sklář-

ského vrchu, poté se výjezd změní v pohodlný sjezdík po tzv. Polomské 

dálnici. Příjemný profil trasy nás zavede až na rozcestí Piket nad Želez-

nou Rudou a dále na rozcestí Zámecký les. V tomto místě začínáme 

stoupat směrem k nejvyššímu bodu trasy do sedla mezi vrcholy Polom a 

Plesná. Stoupání je zprvu mírné, později se mění v náročnější. Zhruba ve 

dvou třetinách tohoto stoupání mineme vlevo bezlesé místo, kde stávala 

rota pohraniční stráže. To je znamení, že se dostáváme do vrcholové pa-

sáže, kde se nám postupně vpravo začínají otvírat výhledy. Nejbližším vr-

cholem je jihovýchodním směrem Plesná, na jihu Falkenstein a na západě 

Velký Javor. Polomské sedlo leží ve výšce 1200 m n. m. a je zde k dispo-

zici přístřešek.  V této oblasti musíme při větrném počasí počítat s horší 

kvalitou stop, neboť se zde z okolních holin rychle zafoukávají. Ze sedla 

sjedeme na rozcestí Rudská křižovatka a budeme pokračovat na bývalou 

Hůrku. Dále pak asi 3 km na Novou Hůrku. Současná lyžařská trasa vede 

vpravo od přímé cesty, která je však v zimních měsících pluhovaná. Cesta 

zpět na Gerlovku vede po zpevněné cyklotrase č.33 přes Ascherl hütte 

(č.2119) a po většinu své vzdálenosti 4 km kopíruje hlavní silnici.  

Výškový profil trasy 

 
 

 

 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: parkoviště Gerlova 
Huť 
GPS: 49.1629347N, 13.2816339E 

 
Nástupní místo: přímo u vjezdu 
na parkoviště 

 
Značení: začátek trasy vede po 
značené lyžařské trase 
(Šumavská magistrála), až na 
Zámecký les bez barevného 
označení, poté přes Polomské 
sedlo až na Rudskou křižovatku 
po červené turistické trase, odtud 
opět po lyžařské trase bez barev 

 
Časová náročnost: dle sněhových 
podmínek 3-4 h 

 
Fyzická náročnost: trasa díky 
vzdálenosti i převýšení patří 
k těm náročnějším - červená 

 
Délka trasy:  20 km 

 
Povrch: strojově udržovaná 
lyžařská trasa 

 
Zajímavosti na trase: výhledy na 
Velký Javor, sedlo mezi Polo-
mem a Plesnou, bývalá sklářská 
osada Hůrka 

 
Občerstvení: doporučujeme 
vlastní 

 
Servis lyží: není k dispozici 
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