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Po několika deštivých dnech vysvitlo v neděli 25.7. 2010 sluníčko a tak i počasí bylo příznivě nakloněno setkání
u skleněné archy, která nyní „kotví“ pod Luzným na bavorské straně hranice nedaleko hraničního přechodu
Modrý sloup.
Dvacítka turistů využila nabídky Správy NP Šumava a vydala se ve 13 hodin pod vedením průvodce Mgr. Josefa
Štemberka z Březníku k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Ten před startem pochodu a během několika
zastávek zasvěceně seznámil účastníky nejen se šestiletou historií archy, ale i s problematikou šumavského
regionu, vývojem a stavem přírody a její ochranou v NP Šumava.

Při zastávce u Modrého sloupu seznámil s historií cesty z Březníku Luzenským údolím do Bavorska a důvody
zřízení stávající turistické stezky svahem Špičníku. U skleněné archy se sešla 17-ti členná skupina našich turistů
se zhruba stejně početnou skupinou přátel archy z Bavorska.

Setkání zahájil a po celou dobu provázel Klaus Möller předseda spolku WaldZeit, který byl spolu s NP Bayerische
Wald pořadatelem akce. Přivítal všechny přítomné, zmínil se o vzniku, historii a putování skleněné archy, její
současné publicitě v knihách, časopisech a pohlednicích. Jako symbol spojení lesa, příhraniční spolupráce lidí a
sklářského řemesla si archa zaslouží ještě větší propagaci, hledání a získávání dalších přátel. Tak jako archa
Noemova poskytla prostor zvířátkům, má skleněná archa analogicky dát prostor spolupráci a sblížení lidí v
národních parcích Šumava a Bavorský les. Závěrem projevil přání, aby se za rok skupina přátel skleněné archy
opět sešla.
Za českou stranu přivítal účastníky Mgr. Josef Štemberk, projektový manažer Správy NP Šumava, který
doprovázel skupinu českých turistů z Březníku. Ujal se rovněž tlumočení z němčiny do češtiny, takže se díky
jemu mohli seznámit s obsahem projevů i ti, kteří německy nerozumějí.
Pan Lukas Laux pozdravil přátele archy za správu NP Bayerische Wald. Za správu NP Šumava se zúčastnila
setkání náměstkyně ředitele Mgr. Iveta Štefanová.

Úctu a obdiv k arše, kterou vyjádřil v próze a ve verších Karl Heinz-Reimeier , přečetla paní Petra Jehl ze spolku
WaldZeit.
Pan Hermann Kammermeier promluvil za všechny skláře a brusiče z regionu, kterých se dotklo zrušení skláren v
Riedelhütte a Spiegelau. Přesto, že staré sklářské řemeslo vymírá, vyjádřil naději, že zůstane zachován alespoň
současný stav sklářské výroby v oblasti Bavorského lesa.

Následovalo přečtení vybraných citátů, které návštěvníci zaznamenali již do několika návštěvních knih.
Účastníci měli také možnost napsat pozdrav ze setkání na pohlednicích, které nabídl spolek WaldZeit. Na závěr
bylo připraveno občerstvení a proběhla družná výměna názorů bez ohledu na národnost nebo případné jazykové
překážky.

Až zavítáte na Šumavu, určitě nezapomeňte na skleněnou archu. Je to cíl, který rozhodně stojí za
shlédnutí.
Spolek WaldZeit spolu NP Šumava a NP Bayerische Wald zvou všechny návštěvníky Šumavy a
Bavorského lesa k návštěvě tohoto společného unikátního díla spojujícího přírodu a lidi na obou stranách
českoněmecké hranice.
Jak se dostat ke skleněné arše:
1. Zdatní turisté mohou vyjít z Modravy po modré turistické značce na Březník, odtud po žlutě značené
turistické stezce k Modrému sloupu. Od Morého sloupu je archa vzdálena necelý kilometr po pohodlné cestě.
Délka trasy tam i zpět je 26 km. Cyklisté mohou z Modravy na Březník dojet a kola zaparkovat na rozcestí pod
Březníkem.
2. Zeleným autobusem z Kvildy na Bučinu, pěšky cca 800 m přes hraniční přechod, na německé straně pak
Igelbusem na parkoviště pod Luzným (přestup v Neuschönau). Z parkoviště pěšky asi 1 km k arše.
3. Autem přes hraniční přechod Strážný (příp. Železná Ruda) do Waldhäuser, zde zaparkovat a dojít cca 3,5
km pěšky, příp. před 9 hodinou vjet až na parkoviště pod Luzným, odtud pěšky asi 1 km k arše.
Výlet je možno spojit s výstupem na Luzný. Od skleněné archy po letní cestě (Sommerweg) je to necelé 2 km, ale
je třeba počítat s příkrým stoupáním. Povede vás značka se siluetou rysa nebo zelený trojúhelník.
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