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Oblast 25a

Starý Rokytník → Radeč → Střítěž → Nový Rokytník

Kolem Trutnova za pomníčky z Prusko-rakouské války 1866. Projížďka obcemi s mnoha drobnými památkami včetně 

pomníčků z Prusko-rakouské války 1866.

na koleDopravaPopis trasy č. 25a

Starý Rokytník PSČOkres 541 07Trutnov

Obec 4km jižně od Trutnova.  V obci a jejím okolí několik pomníků z války 1866. Poblíž kostela z 18 st. je zřícenina někdejší 

rezidence jezuitů z let 1740-53. V obci několik soch a křížů. Nad obcí místo zvané u Josefa se sochou pěstouna Josefa.

V obci se narodil Jiří František Pacák - sochař kolem roku 1670. V roce 1721 žil v Litomyšli jako pomocník Matyáše Brauna na 

výzdobě bývalého piaristického kostela. Z této výzdoby se dochovaly především Pacákovy sochy na průčelí chrámu. V 

Litomyšli pracoval až do roku 1738, kdy se přestěhoval do Moravské Třebové. Pacákův život vyhasl 11.8.1742 v Litomyšli. Z 

díla: socha Panny Marie v Žacléři (1725), nejkrásnější sochařského práce českého  baroka socha Panny Marie v Poličce (1727 - 

1731), sochy sv. Jiří a Michala pro kašnu, socha sv. Jana Nepomuckého v Poličce (1727), Kalvárie na kopci u Moravské 

Třebové (1730), sousoší Panny Marie v Trnávce, Madona před farou v Křenově, alegorické postavy Víry a Naděje na bočním 

oltáři děkanského kostela v Moravské Třebové (rok nezjištěn).

německý název: Alt-Rognitz, Rudersdorf

kostel

Starý Rokytník - kostel svatých apoštolů Šimona a Judy - ve špatném stavu. Původní gotický kostel z roku 1384 byl zničen roku 

1430. Na jeho místě byl v 18. století postaven kostel barokní. Hlavní oltář není orientován východu jak tomu bývá tradičně. 

Vedle kostela je zřícenina někdejší rezidence jezuitů z let 1740-53. V obci několik soch a křížů. Nad obcí místo zvané u Josefa 

se sochou pěstouna Josefa. V horní části zvané Rubínovice kaplička P.Marie.

St.Rokytník01

kříž kamenný

St.Rokytník - kříž u kostela s textem: ALLE DIE VORUBER GEHEN SEHET OB EIN SCHMERZ ÜIBER MEIN SCHMERZ 

SEI ZU EHREN EIN.  VA  U  AEE. U paty  text:  B H I K a letopočet 1812.

St.Rokytník02

přírod. a tech. zajímavosti

St.Rokytník - vedle kostela je zřícenina někdejší pobočky jezuitů ze Žirče stavba z let 1740-60. Česká provincie řádu jezuitů byla 

zrušení v roce 1773.

St.Rokytník05

socha kamenná

St.Rokytník - J.Nepomucký   200m od kostela u domu č.p. 149 s textem :  Ioannes  LVDWIg   rVstICVs et   VXor  eIVs  posVIt. 

IoannI nepoMVCeno.  V textu zašifrován rok vzniku. Památku nechalo město zrestaurovat r.2013

St.Rokytník06

socha kamenná

St.Rokytník -  Boží Trojice  u domu č. 112 před  býv.st. statkem . Z textu čitelné pouze jméno Richter  a rok 1802.

St.Rokytník07

kaplička-výklenek,ochranná kaple

St.Rokytník -  Rubínovice kaplička při hl.silnici.

St.Rokytník08

kříž kamenný

Starý Rokytník -   kříž s pietou bez letopočtu u čp.142 na začátku obce (dole sv. Florián).

St.Rokytník09

kříž kamenný

Starý Rokytník -  kříž  ve strání mezi stromy z r.1866 proti č.22, vzadu text: Geareiten  in diesena mer Jahr unsere Vaterlant von 

Preisen  vereflgetwar. J. Wagner Könignhof 1866 , 1931.Geschwister Walsch  Erneuert 1994.

St.Rokytník10

kříž kamenný

Starý Rokytník (u Krupařů) -  kříž s pietou u č. 176 z r.1861 s pietou a reliéfem sv. Františka Xaverského a planoucího srdce. , v 

textu čitelné jméno Ehrgatin Veronika.

St.Rokytník11

pomník-památník

St.Rokytník -  Rubínovice na vrcholu stoupání k Radči z kraje lesa  pomníček dvou vojínu padlých 27.6.1866.

St.Rokytník12

socha kamenná

St.Rokytník -  Sv. Josef na kopci v polích . Kolem r. 1975 byl opravován J. Jahodou a M.Mědílkem.

St.Rokytník13

podstavec

(St.Rokytník -  za domy vlevo za první autobusovou čekárnou v louce) a 200m od korun.P.M. směrem k Trutnovu mezi stromy 

podstavec kříže bez letopočtu.

St.Rokytník14
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socha kamenná

St.Rokytník - korunování P.Marie  z r. 1834 renstaur.1893 ( stojí za domy vlevo za první autobusovou čekárnou asi 100 m v 

louce).Sousoší bez hlav. Poddloží podstavce  poškozené erozí.Na posdstavci nika se sv. Josefem s dětskem v náručí. Text na 

podstavci: Diese statue hat erbaut Joseph Walech bauer in Rognitz mit seiner ehgattin Margaretha im Jahre 1834

St.Rokytník16 N:50°32'36.809"E:15°56'13.285"

rozhledna, výhled

Podzimní pohled  na obec v zapadajícím slunci.

St.Rokytník17

kříž kovový

St.Rokytník -  za zeměděl. střediskem podél potoka po  300m křížek ne starého data. U paty křížku jméno sochaře J.Rufs 

Pilnikau.Tento křížek   byl nalezen kdesi povalen a vztyčen v 90 letech min. st.. Bývalý lesní dělník, který jej vztyčil uvedl, že 

jich bylo úmyslně mnoho povaleno a poničeno.

St.Rokytník18

relief-obraz-dom.výklenek

St.Rokytník -  za zeměděl. střediskem podél potoka po 1km pila s výklenkem a P.Marií..

St.Rokytník19

kříž kamenný

St.Rokytník -  Rubínovice odbočka na Suchovršice před restaurací cca po 300m pod el. vedením křížek padlým r.1866. Další 

křížek  na téže cestě poblíž Suchovršic jsem nenašel.

St.Rokytník20

pomník-památník

St.Rokytník -  Rubínovice pěkný pomníček nad strání za restaurací na zadním horním rohu kraje lesa. Větší deska s červeného 

pískovce zasazena v kamenné mohyle připomíná dva pruské vojáky z granátnického pluku č. II. Text na desce: Hier ruhe in Gott 

LOVIS KNUTH aus Sehneidemühl b.Tempelbburg  i/Pom. VICTOR  POEPKE aus Roga sem bei Pesen Grenadiere vam König 

Preuss: Kaiser Franz . Regimen Nr.2. Gefallen am 28.Juni 1866. Den Augefern. Rem Herzen nah.

St.Rokytník21

pomník-památník

St.Rokytník -  Rubínovice. Ve stoupání před poslední zatáčkou  Rokytníka vpravo cestičkou k domkům a za nim je v poli mohyla 

připomínající padlé r. 1866 postavená 1896 na paměť X. rakouského armádního sboru. Po stranách texty: k.k. Oester  

Armecorps.   /  Gewidmet in dankbarer   Erinnerung vum krieger denkmal verein Altrognitz 1896.    /   Kol.Preussisch 

GardeCorps.

St.Rokytník22

kříž kamenný

St.Rokytník -  Rubínovice. Ve stoupání před poslední zatáčkou  Rokytníka vpravo cestičkou k domkům a za ním v poli vetší 

pomník k válce 1866. Nedaleko v poli v oplocení kamenný kříž. Zadní text křížků velice špatně čitelný: Diese Statue …. die 

Ebeleu …….Johana Kammelou ……im Jahre 1865. V těchto místech došlo r.1866 ke střetu pruskýczh gardistů s rakouskými 

pěšáky. Vedle kříže je další pomníček z r. 1926, který tento boj připomíná.

St.Rokytník23

pomník-památník

Mezi Starým a Novým  Rokytníkem - v místě Na Bojišti se nacházejí tři zrestaurované památníky na boje roku 1866.Obelisk,  

náhrobek se lvem a křížek. Obelisk byl vystavěný r.1900 u příležitosti 70.narozenin císaře Františka Josefa I.

St.Rokytník24 N:50°32'10.964",E:15°55'41.987"

kříž kamenný

Mezi Starým a Novým  Rokytníkem - v místě Na Bojišti se nacházejí tři zrestaurované památníky na boje roku 1866. Obelisk, 

náhrobek se lvem a křížek.  Pomníček s křížkem věnovaný Francem Cubou statečným rakouským bojovníkům padlým 27.- 

28.6.1866. Ze zadu monogram J.B. a  W.B.

St_Rokytník_25 N:50°32'11.7",E:15°55'59.223"

socha kamenná

St.Rokytník -  pomníček třicetipěti padlým v 1. světové válce z obcí Starý Rokytník, Nový Rokytník a Rubínovice. Pomníček se 

nachází v půlce obce v odbočce ke kostelu. Pomníček prošel obrazoboreckou historii. Po 2. sv. válce byly plastiky a nápisy 

nahrazeny rudoarmějcem s kyticí a poděkováním Rudé armádě. V r. 1968 byla i tato plastika poškozena. Chvilku trvalo než se 

dočkala obnovy. Po roce 1989 byla plastika rudoarmějce odstraněna z cela včetně textu. V roce 2006 se dočkal pomníček 

obnovy ve své původní podobě jakou měl po 1. sv. válce.

St_Rokytník_27 N:50°32'12.057",E:15°56'47.263"

pomník-památník

Mezi Starým a Novým  Rokytníkem - v místě Na Bojišti se nacházejí tři zrestaurované památníky na boje roku 1866.Obelisk, 

náhrobek se lvem a křížek.  Náhrobek s ležícím lvem věnovala manželka padlého Julia Kruchiny von Schwanberk kapitána 

mysliveckého batalionu.

St_Rokytník26 N:50°32'10.717",E:15°55'56.715"

kříž dřevěný

Starý Rokytník - malý dřevený křížek připomíná smrt traktoristy,

který v zimě  roku 2000 nemohl vyjet s nákladem po svažité cestě u bývalé školy.

St_Rokytník27

Radeč PSČOkres 542 32Trutnov
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Radeč - zemědělská obec 2 km západně od Úpice.

pomník-památník

Radeč - na odbočce k Trutnovu mariánský pomníček s letopočtem 1797. Pomníček je popsán po všech čtyřech stranách. V roce 

2004 domek obydlen  novou mladou rodinou. Z čela dole na podstavci písmena ECCL 4,v 6. což by mělo být označení části 

Bible knihy Sirachovec kap.4 (Milosrdenství) verš 6. 

Při porovnání biblického textu Sirachovec s textem vytesaným se mi neshodují. Německý Text : Pojďte ke mně všichni  vy ….

Radeč01 N:50°30'29.462",E:15°59'12.802

socha kamenná

Ve strání vlevo u posledních domků při výjezdu z Radče k Hajnicí  je pomníček  P.Marie s Boží trojící, P.Marie Královna, 

čtrnáct pomocníků s PM. Vzadu text: Erichtet von Franz und Apollonia Bradáč im Ratsch Nro.42,  s letopočtem  1905.V předu  

německý text málo zřetelný.

Radeč03 N:50°30,228’;  E:15°58,126’; nmv 560

podstavec

Radeč - podstavec křížku  z bílého a červeného pískovce s  reliéfem P.Marie královny. Německý text  je nečitelný 50m za č. 63, 

kovový křížek na zemi.

Radeč06 N:50°30'26.514",E:15°59'18.757

dům či chalupa

Radeč - kříž  renovovaný r.1930 proti č.230. V roce 2008 bylo již misto prázdné. Kříž nepřežil propadajicí vyvýšený terén a 

velký náklon podstavy.

Radeč07 N:50°30'24.123",E:15°59'27.668

socha kamenná

Radeč - pomníček s reliéfem piety. Letopočet na zadní straně 1900. Stojí v zahradě č.98.

Radeč08 N:50°30'23.656",E:15°59'31.136

kříž kamenný

Radeč - křížek z roku 1907. Po stranách kříže stávalynevelké sošky. Zůstala jen jedna. Texty jsou již povětšinou zvětralé. Vzadu 

odkaz v něnčině: Zřídili manželé Anton a Franziska Teichmann r.1907. Stoji ve stráni u domu čp. 86.

Radeč09 N:50°30,389’;  E:15°59,685’;

kříž kamenný

Radeč - křížek za plotem u garáže č.6/446.

Radeč10

kříž kamenný

Radeč - na protilehlé stráni proti křižovatce při vjezdu do obce od Trutnova je čp.17 s křížem. Zde nejspíš jedna ze tří soch 

golgotského výjevu chybí. V podstavci reliéfy: z leva sv. František, Ondřej, Antonín. Texty v zadu a dole jsou již málo čitelné 

jen 1899 a dole Anton Herz 99 Eipel.

Radeč11 N:50°30'26.616",E:15°59'6.625

boží muka

Radeč - za čp.17 dále 300m cestou k osadě na Vaňurově kopci je 3m vysoký zděný pomníček s výklenkem pro sošku. Ve 

vrcholu je text: V.1910 Z.

Radeč12 N:50°30'20.846",E:15°59'E:15.085

rozhledna, výhled

Pohled na Radeč a k Úpici.

Radeč13

podstavec

Radeč - 100m vpravo od křižovatky z Trutnova  před čp.96 ve stráni podstavec kříže z červeného pískovce s klečícími andělíčky. 

V podstavci z čela reliéf Piety vlevo Jan Nep. vpravo sv. Klára. Z boku čitelné:   Ant.Páty … Eip.. Vzdu čitelný jen letopočet 

1872.

Radeč14 N:50°30'30.066",E:15°59'4.565

zvonice - zvonička

Radeč - 300m vpravo od křižovatky z Trutnova za čp.206 ve stráni funkční elektrická zvonička obnovená  novým majitelem 

domu v r.2003. Krytá šindelem.

Radeč15

relief-obraz-dom.výklenek

Radeč na čp.2 ve štítu domu Pieta.

Radeč16

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Radeč - Podrač ve stráni proti koupališti mezi domy kaplička se zvoničkou: kaplička je soukromý majetek Ridlových. Bydlí v 

kopečku silnice u koupaliště.

Radeč17 N:50°30'33.729",E:15°59'57.165

kříž kovový

Radeč -  na konci obce při silnici  kovový křížek na podstavci. Čelní reliéf Boží Trojice již značně poškozený po stranách reliéfy 

Jan Křtitel a sv. Josef. Přes silnicí je pomníček korunování P.M.

Celkem jsem na konci obce při silnici a mezi domky napočítal 4 pomníky nebo křížky.

Radeč18
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kříž kamenný

Radeč - na konci obce  za  pomníčkem korunování P.M stojícího při silnici asi 50m je kamenný křížek s pietou. Horní rameno 

kříže je částečně odlomené. Nechali jej zřídit Andreas und Therezia Tomm im Jahre 1905. V podstavci z čela mělký reliéf Boží 

Trojice.

Radeč19 N:50°30'12.903",E:15°58'8.974

kříž kamenný

Radeč - na konci obce proti  pomníčku korunování P.Marie stojící při silnici přes jeden dům  ve stráni barevně udržovaný kříž. V 

podstavci má hluboký reliéf P.Marie. Křížek podle textu v podstavci je z roku 1898. Vzadu jména donátorů Josef a Barbara 

Taichmann.

Radeč20 N:50°30'16.223",E:15°58'10.743

socha kamenná

Radeč - pomníček se soškou  Boží Trojice a reliéfy v podstavci Božské srdce Páně, Božské srdce P. Marie a reliéfem Pražského 

Jezulátka. Pomníček zřejmě již byl obnovován zejména podstavec je z bělejšího pískovce a není tolik poškozen jako  horní soška.

Pomníček se nachází  v zahradě  čp.141, které je zdálené od silnice. Blíž k silnici je čp.141.

Radeč21 N:50°30'28.09",E:15°59'14.221

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Radeč - zděná kaplička s výklenkem. V esovité zatáčce, která jako by dělila obec na dvě části, tak v jejím stoupání  je odbočka 

vpravo k č. 210. Kaplička byla postavena obětem 1.sv. války. Pamnětní desku, se jmény která byla umístěna na zadní zdi objektu 

vytloukl  po roce 1948 méstní přistěhovalec do obce.

Radeč22 N:50°30,351’;  E:15°58,621’; nmv 374

svržený-spadlý obj.

Radeč - za hřbitovem asi 300m směrem k Trutnovu a 50m do pole od silnice je triangulační bod a u něho kamenná suť je zřejmě 

pozůstatek pomníčku.

Radeč23

podstavec

Radeč - podstavec z červeného pískovce již bez křížku. Umístěn je v zatáčce ke hřišti 20m od silnice. Na podstavci částečně 

zvětralém je vytesán letopočet 1866.

Radeč24 N:50°30,501’;  E:15°59,078’; nmv 388

svržený-spadlý obj.

Radeč - křížek z červeného pískovce u čp.169 je již značně poškozen. Vrcholový křížek upadl a je opřen o podstavec. Texty jsou 

mělké a nečitelné.

Radeč25 N:50°30.389’;  E:15°59.685’;

podstavec

Radeč - v osadě na Vaňurově kopci za čp.34 pomníček z bílého pískovce s křížem. V podstavci reliéf korunování P. Marie. 

Kolem již neudržovaného pomníčku kovová zahrádka. U paty podstavce text úcty k P. Marii: Ich trete vor dem angesicht mit 

kindlichem Vertrauen … . Vzadu: Erichtet von Anton Hetfleisch im Jahre 1897 a barvou vepsáno 1937.

Radeč26 N:50°30.211’;  E:15°58.689’;

Střítěž PSČOkres

Nadm. výška: 500

541 01Trutnov

Obec Sřítěž leží na silnici spojující Trutnov se Dvorem Králové. Jedná se o nepočetnou zemědělsou obec. V kronice Simona 

Hüttla "Kronika města Trutnova" je první zmínka o Střítěži z roku 1542.  V minulosti bývala obec početnější. V roce 1794 čítala

 obec 34 domů a 186 obyvatel. Soukromá škola byla založena v roku 1804. Od roku 1874  je ve Střítěži samostatná jednotřídní 

národní škola. Počet dětí byl 40.  České jméno Střítěž -  (Strážnice) ukazuje na to, že na tomto místě při vstupu do lesa  

Království stála kdysi takováto strážnice. Jeden čas patřila Střítěž k  obci Německé Brusnici. V době největšího rozkvětu v 

polovině 19. st. byla obec samosprávná. 

Obcí mnohokráte prošla bojová vojska.  Bylo zde nalezeno mnoho dělostřeleckých koulí což nám zdůvodňuje proč se okolí  

nachází několik vojenských pomníků.

německý název: Schrittenz

kaple

Střítěž  - kaplička se zvoničkou.

Střítež01

kříž kamenný

Střítěž - kříž  u kapličky pískovcový kámen je již značně narušen. V žulovém soklu rok 1827.

Střítež02

relief-obraz-dom.výklenek

Střítěž - starý zrestaurovaný statek. Ve štítech domu jou ve  výklencích sošky Jana Nepomuckého a Marie pomocnice. (Maria 

Hilf, Maria wird weiter helfen)

Střítež03

relief-obraz-dom.výklenek

Střítěž - domek při silnici s obrázkem P.Marie.

Střítež04
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kříž kamenný

Střítěž - drobný monolit, z roku 1801. Křížek je v lese nad obcí Střítěž. Jede-li se z Trutnova na Dvůr Králové asi 200m před 

slonem se odbočí vpravo na lesní cestu na ní jsou dvě odpočívadla zhruba po 50m a 100m. Zastavit na druhém odpočívadle.

Místo křížku: dolu do lesa 100 kroků, cesta je po cyklokrosu rozrytá. Po 100 krocích 17 kroků vpravo je křížek částečné krytý 

podrostem ostružiní. Odhadem 65 cm vysoký.

Texty jen z jedné strany : MARIA→  1801→FRANZ FALDE → DEN 14 FEPRUAL→ HIR→DEST→ORREN. Ve středu 

křížku je Kristův monogram IHS. Křížek je z bílého pískovce.

Střítěž05_2

přírod. a tech. zajímavosti

Střítěž - hraniční kámen z roku 1733. Kamen jsem nalezl v lese nad obcí Střítěž. Jede-li z Trutnova na Dvůr Králové asi 200m 

před slonem se odbočí vpravo na lesní cestu na ní jsou dvě odpočívadla zhruba po 50m a 100m. Zastavit na druhém 

odpočívadle.Místo hraničního kamene 20m pod křížkem a 15m vpravo pod terénním zlomem je opřený o pařez hraničním kámen 

s letopočtem 1733 po obvodu jsou písmena A → B → P. Z hora je malí křížek. Vedle jsem nalezl kámen rovněž z červeného 

pískovce může se jednat podle tvaru o jedno z ramen smírčího křížku. Na kamenu jsou vryty dva malé křížky.

Střítěž06

podstavec

Střítěž - pískovcový podstavec křížku z roku 1855. Ve středním dílu podstavce je hluboký oválný reliéf panny Marie ozdobený 

vavřínovým věnec. Kdysi vše v barvách. Postavec je nakloněn cca o 15 stupňů. Z předu texty na spodním dílu: Das were bes 

Tages war. Nun zu Enbe aLs Jesus šPrach. VaTer in beine Haenbe BefehLe ich meinen GeisT.  ErrichTeT  zur Ehre Gories Vom 

Franz KamnneL im Jar 1855.  Na vyšším dílu jsou texty částečně odsekány. Čitelné je Renovirt von ......... und.....1887. Možná, 

že to je i 1807. V tomto případě by to by to vypovídalo o použití již starších dílu. K pomníčku dojdeme po cestě projdeme-li 

kolem kapličky až na samí konec cesty k památné lípě u čp 21.

Střítěž07 N:50°30'52.946",E:15°54'26.88"

kříž kamenný

Střítěž - kamenný kříž z bílého pískovce. výška cca 3,8m. Podstavec křížku tvoří tři schůdky. Ve spodní dílu text. Písmo je nízké 

a nehluboké. Ve středním dílu je hluboký reliéf Panny Marie a nad nim hlavičky tří andílků. Závěs pro lampičku již je 

urerzlý.Vrchol podstavce tvoří tři schůdky na nich je metrový kamenný kříž s tělem. U paty kříže je had s jablkem v tlamě. 

Částečně narušený text: Was soll Kreutz das hiep am Wege steht 2. Es soll  dem Wanderen  vor über geht das grosse Wort des 

Trostes sagen. Das Kreutz wir delich zum Himmel tragen. (Volný překlad: Leckde má kříž u cesty stát, aby poutníkům jdoucím 

okolo slovo útěchy dodal. Takto je bude kříž do nebe nést.) Vzadu je text: Erichtet von JOHANN und FRANZISKA BAIER  

1891.  K pomníčku dojdeme po cestě projdeme-li kolem kapličky až na samí konec cesty k památné lípě u čp 21. Po cestě mezi 

ploty cca 100 m v poli je již vidět pomník.

Střítěž08 N:50°30'50.884",E:15°54'17.294"

Nový Rokytník PSČOkres 541 01Trutnov

Nevelká zemědělská obec 2 km jižně od Trutnova. V minulosti se obyvatelé Nového Rokytníku zabývali výrobou brousků, 

kámen na ně se těžil v lomu na Bojišti.

německý název: Neu-Rognitz

kříž kamenný

Nový Rokytník -  křížek před obcí  vzadu německý text připomíná jeho obnovu: Dreser Teil  und das Kreuz wurde von Verein  

zur Erheltung der Krieberden  kmaler  Altrognitz  im Jare 1935 neu geschalfen. Zpředu český text  na podstavci Zde je pochován 

Ferdinand z Bassewitzů  nadpor. 12.praporu polních myslivců podlehl těžkým zraněním utrpěnným 27.6. v bitvě u Tutnova. Přes 

silnici v lesíku dva další hroby. Památníky obětem Prusko rakouské války 1866.

N_Rokytník01

kříž kamenný

Nový Rokytník -  křížek v zahradě na konci obce. V pomníčku nika se sousoším sv. rodiny. Nad nikou vytesaný text Gelobet sie 

Jesus Christus. Na nejnižší podstavci prosba v částečne zašlém kameni. Křížek označuje hromadný hrob padlých ustupujících 

vojáků dne 28.6. 1866.

N_Rokytník02

přírod. a tech. zajímavosti

Nový Rokytník - louka na které měl kdosi záměr vytvořit evropský hřbitov.

N_Rokytník03

kříž kovový

Nový Rokytník -  křížek  u č.3 dříve  č.34 z roku 1858  zřídil  franz Krause se sestrou. Zrestaurovaný byl r. 2007. Po stranách 

pomníčku jsou reliefy sv. Františeka Xaver., P. Marie a sv. Václava. Kolem je obnovené mřížové oplocení.

N_Rokytník04

zaniklé objekty

Nový Rokytník - Starost. Kaple JZ od obce zbořena v 70. letech. Zůstaly jen základy z cihlového zdiva na pravé straně cesty z 

Nového Rokytníka do Starých Buků asi 800 m od hlavní silnice na kraji lesíka mezi dvěma kaštany. Rujny porostlé trávou a 

bezinkami, vchod směrem k cestě; postavena ve 40. letech 19. století.

N_Rokytník05

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Nový Rokytník - výklenek se soškou piety na čp.4

N_Rokytník06
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