Bärenschützklamm
Medvědí rokle

NATURPARK IM GARTEN ÖSTERREICHS

Turistika mezi vodopády a příkrými skálami
Medvědí rokle patří k nejhezčím vodonosným
skalnatým roklím Rakouska: 109 mostů a 51
dřevěných žebříků překonává výšku 350 m při
délce stoupání 1,4 kilometru. První délka stoupání byla
zřízena v roce 1901 Alpským klubem Graz. Dnes se
stará Alpský klub Mixnitz o chodník, který byl již
vícekrát obnovený. Medvědí rokle provozuje lesní
podnik Franz Mayr-Melnhof-Saurau pro veřejnost.
200 - 300 m mocné vápencové stěny v rokli jsou
svědky geologické minulosti, sahající až 400 milionů
let zpět. Z botanického a zoologického hlediska je
rokle útočištěm mnoha, částečně již velmi zřídkavých
rostlin a zvířat.

Turistika
Výchozím bodem pro turistiku přes rokli je stanice Mixnitz, zde se nachází také parkoviště. Z obce
Mixnitz se dostanete cca 1 až 1/2 hodinovou, zčásti příkrou turistickou stezkou v vstupu do rokle.
Zde se platí u chaty také vstupné. Pak začíná průchod přes rokli prostřednictvím mostů a žebříků.
Od výstupu z rokle po občerstvovací stanici „Zum Guten Hirten“ se jde pak ještě cca 20 minut. Od
občerstvovací stanice „Zum Guten Hirten“ vede cca 1 hodinová, nenáročná stezka do údolí Teichalm.
Kdo by chtěl pokračovat v turistice, může si vyjít k poutnickému kostelu Schüsserlbrunn (cca. ½ hod.
chůze) nebo na vrchol Hochlantsch (další ½ hod. chůze s převýšením cca 300 výškových metrů).
Od občerstvovací stanice vede také stezka č. 746 (takzvaná „Prügelweg“) zpět dolů do obce Mixnitz.
Cesta zpět přes rokli není možná!
Mixnitz – Teichalm: 		

10,5 km | 825 výškových metrů | 4 hod. chůze

Mixnitzbe vezető visszaút:

12 km |825 výškových metrů | 4 hod. chůze

Otevírací doby a vstupné:
Rokle je otevřena od 1. Května do 31. října, denně od 7.30 do 16.00 hod. Přihlášení není potřebné.
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Až do obce Breitenau am Hochlantsch
Přes Medvědí rokli a přes Schüsserlbrunn lze putovat
až do obce Breitenau am Hochlantsch. Konečný bod
je hostinec Hofbauer v Breitenau/St. Jakob, který je
vhodný také pro autobusové zájezdy.
Stezka faráře Franz Kelz-Weg vede ze
Schüsserlbrunnu do St. Erhardu a spojuje tak hned
dva poutnické kostely.

Pravidla chování
Alpské nouzové volání : 140
•

Horská turistika vyžaduje často bezpečnou chůzi a odolnost proti závratím.

•

Příslušné vybavení a oblečení: pevná obuv s přilnavou podešví, ochrana proti dešti a chladu.

•

Tempo se musí přizpůsobit nejslabším členům skupiny. Speciálně na začátku túry musíte dbát
na pomalou chůzi. Pozorujte bezpodmínečně ostatní účastníky, abyst dokázali časně
identifikovat vyčerpání.

•

V rokli musíte dodržovat minimální vzdálenost 2 metry, cvičení a skákání na lávkách je
zakázáno!

•

Neopouštět vyznačené stezky. Veliký pozor při chůzi na příkrých travnatých svazích, především
když je vlhko.

•

Neodhazujte kameny, hrozí riziko zranění pro jiné turisty.

•

Při silné bouři a vichřici nelze vstupovat do rokle, nebo jí opustit tak rychle, jak je to jen možné!

•

Pokud dojde k nehodě, zachovejte klid. Pokus si nedokážete pomoci sami, pokuste se přivolat
pomoc prostřednictvím mobilního telefonu, voláním, světelnými znaky nebo máváním velikými
kusy oděvu. Zraněnou osobu musíte zpravidla nechat na místě nehody a nemůže nikdy zůstat
sama.

•

Odpad musíte vzít sebou do údolí a chránit tak svět zvířat a rostlin!
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Zde naleznete všechny výletní cíle a také možnosti ubytování mezi Pernegg an der Mur a Teichalm.
Na následujících - stranách naleznete k tomu popis.

Wallfahrtskirche Schüsserlbrunn
Poutnický kostel je oblíbeným výletním cílem. Malý
dřevěný kostelík leží přímo u skal Hochlantsch a
dostanete se k němu pouze pěšky, od hostince „Steirischer Jockl“ vede k němu dolů ještě 99 schodů. Název „Schüsserlbrunn“ pochází z malých „misek“ v skále
za kostelem, voda, která odtud vytéká, se považuje
za léčivou. Schüsserlbrunn lze navštívit pouze od 01.
května do 31. října.

AlmErlebnispark Teichalm
Horský zážitkový park se skládá z lezecké zahrady s vy
sokými lany se sedmi dráhami a více než 70 cvičeními
s různými stupni obtížnosti a 250 metrů dlouhého
„Flying Fox“. Menší děti můžou navštívit lesní
pohybovou a zážitkovou zahradu s mnoha
motorickými stanicemi.
Otevírací doby: Květen, červen, říjen: Út – Ne,
Červenec, srpen, září: otevřené denně

Teichalmsee & Tretbootverleih
Za hezkého počasí se půjčují šlapací čluny u obchodu
Almladen pro okruh na jezeře Teichalmsee. Z člunu si
můžete užívat mimořádně dobře slunce a k ochlazení
doporučujeme skok do čerstvé vody. Zábava pro celou
rodinu! Mimo to se zde půjčují také motokáry, s
kterými lze udělat okruh kolem jezera.

Teichalmmoor
Teichalmmoor je jedno z posledních kosodřevinových
horských rašelinišť v Rakousku a s mimořádným
světem zvířat a rostlin. Vyhlídková plošina a pohodlné
lavičky zvou k oddechu a užívání přírody. Na chodník
přes bažinu je bezplatný vstup, ten se nachází přímo
vedle jezera Teichalmsee. Trasa přes bažinu je
vhodná také pro malé děti a lze jí projít také s dětským
kočárkem.
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Waldpark Hochreiter
Zvířata k pohlazení a krmení, tematické chodníky, lesní
obytné pokoje s koutem s lesní historií, týpí a útulné
lesní hospody pro ubytování. Menší děti budou mít
zábavu z dobrodružného a vodního hřiště s vodními
hracími přístroji a vodním lesem!
Otevírací doby: polovina dubna - konec října, denně od
10.00 hod

Frauenkirche Pernegg/Mur
Poutnický kostel „Svaté Marie“ (ženský kostel) v obci
Pernegg byl postaven v roce 1461 jako gotický kostel.
Jako mimořádný znak má věž s pěti poschodími,
atypickou pro kostel. Zdi a 6 osmihranných sloupů
mají bohatě zdobení. Honosné a nádherné stropní
malby dělají kostel mimořádným, mohutný
vysoký oltář s „Madonou z Perneggu“ je cílem mnoha
poutníků a účastníků poutí.

Užijte si to!
Jausenstation Grassauer (Občerstvovací stanice)
Bärenschütz 40, 8131 Mixnitz | +43 3867 86 68
Jausenstation „Zum Guten Hirten“ (Občerstvovací stanice)
Burgstall 6, 8131 Mixnitz | +43 664 16 36 046
Csak gyalogosan megközelíthető
Gasthaus „Steirische Jokl“ (Hostinec s teplou kuchyní)
St. Jakob 21, 8131 Mixnitz | +43 3866 28 15
Dostupné pouze pěšky
Jausenstation Tyrnauer Almhütte (Občerstvovací stanice)
Schrems 40, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 664 26 03 725
„Jausnerei“ AlmErlebnispark (Občerstvení a teplá jídla)
8163 Fladnitz/Teichalm | +43 664 88 24 82 02
Almgasthof Teichwirt (Hostinec s teplou kuchyní)
Teichalm 41, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 69
Latschenhütte (Hostinec s teplou kuchyní)
Teichalm 134, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 27
Gasthaus Angerwirt (Hostinec s teplou kuchyní)
Teichalm 46, 8163 Fladnitz/Teichalm | +43 3179 71 21

