Memorandum bavorského Ministerstva životního prostředí a zdraví a českého
Ministerstva životního prostředí o nových stezkách ve společném jádrovém
území Národních parků Bavorský les a Šumava.
Na základě memoranda o spolupráci Správ Národních parků Šumava a Bavorský les
z 31.08.1999, odborných podkladů a výjádření odborníků k oblastem Natura 2000 v
Národních parcích Šumava a Bavorský les a doporučením a závazkům Rady Evropy
bylo dohodnuto následující memorandum o nových stezkách pro pěší turisty ve
společném jádrovém území Národních parků Šumava a Bavorský les:
Nové turistické stezky po přístupu do schengenského prostoru
Podél společné hranice Národních parků, která je zároveň státní hranicí, mezi
Debrníkem a Bučinou budou v jádrovém území obou Národních parků zřízeny
výhradně pro pěší turisty 3 dodatečné přeshraniční stezky:
-Siebensteinkopf - Moldauquelle/Pramen Vltavy
- Blaue Säulen - Pürstling/ Modrý sloup
-Hirschbachschwelle - Mittagsberg/Modrava
Kromě těchto tří nových značených přeshraničních stezek bude existovat další
možnost přechodu přes hranici po neznačené stezce v oblasti hory
Lackenberg/Plesná.
Spojovací stezka Siebensteinkopf - Moldauquelle/Pramen Vltavy bude otevřena
celoročně.
Obě strany ujišt'ují, že kvůli nezbytné ochraně tetřevů v zimě nebudou v této oblasti
upravovány stopy pro běžecké lyžování.
Kvůli ochraně ohrožených druhů zvířat, především tetřevů během hnízdní doby a
vyvádění mlád'at, budou obě zbývající turistické stezky otevřeny jen v období od
15.07 do 15.11.
Ostatní stávající značené turistické stezky budou nadále přistupné beze změny.

Přístupnost „Ostatnich cest a stezek" kromě tzv. hraničního chodníku v Národním
parku Bavorský les a turistických a cyklistických stezek s časově omezenou
přístupností v Národním parku Šumava je též jednotně stanoveno na období od
15.07. do 15.11.
Přístupnost stávajících hraničních přechodů Ferdinandsthal/Debrník, Gsenget a
Buchwald/Bučina bude pro pěší turisty, cyklisty a běžecké lyžaře v budoucnu bez
omezení.
Kompenzační opatření:
Jako ekologické kompenzace za nové přeshraniční turistické stezky v společném
jádrovém území obou Národních parků bude kvůli ochraně silně ohrožené populace
tetřevů vedle renaturování jednotlivých cest na české straně (např.v Luzenském údolí
a směrem k Roklanské hájence) omezena i přístupnost hraničního chodníku na dobu
od 15.08. do 15.11. Toto ustanovení bude pro úsek hraničního chodníku mezi
Roklanem a Špičníkem platit až od 15.08.2011, kdy budou zmíněné renaturace cest
na české straně provedeny. Dále zůstane hraniční chodník v úseku mezi Špičníkem
a Luzným od 15.07. do 15.11. otevřený, tak aby bylo možné v daném období
využívat turistického hraničního přechodu Modrý Sloup - Březník/Blaue Säulen.
Hraniční chodník nebude vyznačen.
Jízdy služebních vozidel ve společném jádrovém území budou omezeny na nezbytně
nutné minimum.
Dodatečná opatření a nabídky turistům
Obě Správy Národních parků nabídnou kromě pěší turistiky na nově zřízených
přeshraničních stezkách dodatečně exkurze vedené zaměstnanci Stráže Národního
parku resp.certifikovanými průvodci lesem(Waldführer) do jinak nepřístupných oblastí
obou Národních parků.
Obě strany deklarují, že seznámí místní obyvatelstvo a návštěvníky pomocí
intenzivní informační a mediální kampaně s dohodnutými výsledky jednání.

Především zaměstnanci Stráže Národního parku budou informovat návštěvníky v
terénu a v úzké vzájemné spolupráci dohlížet na dodržování nových pravidel.
Obě Správy Národních parků připraví kromě toho i vhodné informačni zařízení o
přírodních fenoménech a předmětu ochrany tohoto zvláště chráněného společného
jádrového území.
Aby bylo možné získat informace o vlivu nových turistických stezek a otevření
hraničního chodníku na okolní přírodu a předměty ochrany systému Natura 2000,
především tetřeva hlušce, sjednávají obě strany dlouhodobý monitoring ve
společném jádrovém území, který bude maximálně vylučovat možne rušení.
Výhled:
Obě strany považují dosaženou dohodu za důležitý stavební kámen pro uskutečnění
společného projektu „Divoké srdce Evropy" a za základ k ucházení se o společný
přeshraniční Diplom Rady Evropy a certifikát „Transboundary park", udílený svazem
EUROPARC federation.
Zápis z jednání, které proběhlo 20.3.2009 v Haus zur Wildnis u Ludwigsthal je
přiložen. Tento zápis je základním podkladem pro přizpůsobení návštěvních řádů
obou Národních parků. Oba ministři zajistí provedení potřebných změn v příslušných
právních předpisech, tak aby mohlo nově dohodnuté ustanovení vstoupit v platnost
od 15.7.2009.
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