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Planinsko društvo Polzela, vabi na pohod, ki bo v soboto, 30. junija 2018 
 
ZBIRALIŠČE: ob 520 uri – pred občinsko zgradbo na Polzeli, odhod ob 530 

VRNITEV: isti dan okoli 19. ure 

OPREMA: planinska ali športna oblačila (planinski čevlji, pohodne palice,) 

OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere, vetrovka, kapa proti vetru 

sončna očala, pokrivalo.  

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, možen nakup na koči Zum Guten Hirten, 

Steirischer Jockl, Teichwirt  

PREVOZ: minibus 20 oseb 

PRISPEVEK: 25 EUR (prevoz, cestnine), dodatno 3 EUR za vstopnino v sotesko 

OPIS POTI: 

Naš pohod bomo začeli v vasi Mixnitz, po ozki ulici se bomo podali ob potoku 

Mixnitzbach proti soteski Bärenschutzklamm. Soteska je obdana z visokimi 

apnenčastimi stenami (visokimi do 300m), ki jih je skozi čas izpodjedal in oblikoval 

potok Mixnitzbach. Z mukotrpnim delom so domačini v 1.400 m dolgi soteski, z višinsko 

razliko 350 m, zgradili 164 mostov in lestev (z 2.900 lesenimi prečkami) in na ta način 

omogočili pohodnikom varen prehod skozi eno najlepših sotesk v Avstriji. Ob strmem 

vzponu, pod previsnimi stenami, boste lahko uživali ob pogledu na visoke slapove. 

Romantičen pridih soteski daje majhna koča ob potoku. Sledi le še nekaj lahkotnih 

prečkanj in že izstopimo iz soteske. Po gozdu nadaljujemo zmeren vzpon mimo 

preproste in lepo ohranjene koče Zum Guten Hirten (1.209 m), do razglednega gostišča 

Steirischer Jockl (1.398 m). Spustimo se nekaj metrov nižje in si ogledamo zanimivo 

leseno romarsko cerkvico Schüsselbrunn (1.398 m ), ki je tesno prislonjena ob strmo  

 

HOCHLANTSCH 
1720 m 

 

AVSTRIJA 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz0N-Y6sjOAhVLvhQKHawpAH4QjRwIBw&url=https://twitter.com/austriatourism&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNG0xlTLLdieZO2V8RR3NASSS75LIw&ust=1471536331810020
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steno in kljubuje zobu časa (ob njej je droben izvir, voda naj bi bila po ljudskem izročilu 

zdravilna). Proti vrhu vodi vedno bolj strma pot, ko se gozd razredči, med nizkimi 

borovci kmalu dosežemo kamniti vrh Hochlantsch od koder je lep razgled na največje 

strnjeno pašno območje v Evropi – Teichalm. Sledi sestop po nezahtevni sprehajalni 

poti proti Teichalmsee, kjer nas bo pričakal avtobus. 

ČAS HOJE: skupni čas hoje cca. 6-7 ur s postanki 

VIŠINSKA RAZLIKA:  od parkirišča do vrha 1351m 

PRIJAVE: rezervacije do srede 27. junija 2018, pri vodji izleta 

VODJA IZLETA: Sandi Mlakar  041-371-828,  mlakar.sandi@siol.net 

POMOČNIK: Bernard Palir 

 

OPOZORILO: Ne pozabite veljavnega osebnega dokumenta! 

 

S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, 
fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu. Udeleženec hodi na lastno 

odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnikov. 
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Soteska Bärenschützklamm 

Veliko poti vodi navzgor v naravni park Almenland, najbolj izrazita pot pa vodi skozi 

sotesko Bärenschützklamm. Prek lesenih mostov in lestev se boste sprehodili čez 

neukročene slapove in strme skale do jezer Teichalmsee.  

Bučeča voda, nenavadne oblike skal, redke rastline in živali. Soteska 

Bärenschützklamm je ena najdaljših sotesk v Avstriji in obiskovalce pusti brez diha: pot 

z več kot 164 lesenimi mostovi z več kot 2.500 prečkami vodi skozi ozko sotesko Mixnitz 

do »Zum Guten Hirten«, premagate na dolžini 1.300 m pri 350 m nadmorske višine. 

Prva dolžina vzpona je bila izdelana že leta 1901, 1978 je bila soteska 

Bärenschützklamm proglašena za naravni spomenik. 
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