
Na Kozí hřbety 

Délka trasy: 11,9 km, start i cíl na náměstí v Novém Hrádku 
Vhodná i pro sportovní kočárky 
Náročnost: středně náročná vzhledem k délce trasy 
Celkové převýšení: 267 m 
Trasu lze absolvovat i na horském kole 
Popis trasy: Z náměstí v Novém Hrádku směrem na Krahulčí po stezce Skřítka Frymbulína. Po 2,5 km skřítkovu 
stezku opustíme a zahneme doprava na žlutou turistickou značku (TZ). Po této značce dojdeme na rozcestí u 
Mezného potoka (3,6 km). Zde se za potokem vydáme vlevo po neznačené cestě (mezi značenými cestami – vlevo 
zelená, vpravo žlutá). Po 850 metrech dorazíme k Bartoňovu kameni (4,4 km – rozcestí pěti cest), od kterého 
půjdeme po modré TZ. Po ujití 1,5 km dojdeme ke skalnímu útesu (6 km) Kozí hřbety. Jsou zde nádherné výhledy 
do údolí Olešenky, které se rozprostírá 120 výškových metrů přímo pod našima nohama.  Za dalších 0,5 km uvidíme 
kámen s královskou korunkou a nápisem Louisenplatz 1896 a za dalších 400 metrů bílý kříž. Poté se od nás odpojí 
modrá TZ, která klesá vlevo prudce dolů a my pokračujeme po vrstevnici a obloukem se vrátíme k Bartoňovu 
kameni (8,1 km). Pokračujeme k nám již známému Meznému potoku (9 km) a poté po žluté TZ přes osadu Krahulčí 
(11 km) zpět na náměstí v Novém Hrádku. 
Zajímavosti na trase:  
1,4 km - zastavení naučené stezky Skřítka Frymbulína – dolování železné rudy 
4,4 a 8,1 km – Bartoňův kámen – nápis na kameni praví, že kámen nechal v roce 1928 umístit majitel panství Josef 
Bartoň z Dobenína při příležitosti 10 let samostatnosti ČR. 
6 km - Kozí hřbety – po jedné straně skalní výchozy, po druhé straně suťoviska a kamenné moře tvořené fylity. 
Nádherné výhledy do údolí Olešenky 
6,5 km – památný kámen s královskou korunkou a nápisem Louisenplatz 1896 – kámen umístěn na počet dánské 
princezny Luisy, nejstarší dcery dánského krále Frederika VIII., která se roku 1896 vdala za držitele náchodského 
panství Friedricha (Bedřicha) zu Schaumburg-Lippe. Měli spolu tři děti. Luisa umřela 4.4.1906 v Ratibořicích, jen 5 
hodin po svém tchánu princi Wilhelmovi zu Shaumburg-Lippe. 
11 km – osada Krahulčí – zapomenutá osada uprostřed lesů, kam neveda žádná asfaltová cesta 
11,3-11,9 – Nový Hrádek, Bukovec – soubor zachovalých podhorských stavení z 18. a 19. století. 

 

 

 
 


