
Příloha 1
Základní popis obcí s pravidelnou urbanistickou strukturou na Rakovnicku

Obec Dnešní okres Kraj dle II. VM Založeno Typ obce Popis Modul (m) Modul (lokty) Poznámka 1 Poznámka 2             
(rozměry pravidelně 
členěných částí návsi)

Bratronice Kladno Rakovník Bratronice patřily k újezdu 
zbečenskému a s ním se 
dostaly k hradu Křivoklátu. 
Zmiňovány ve 12. století. Ve 
14. století ves vysazena 
právem zákupním (13 a 3/4 
lánu). (Kočka)

obdélná náves Velké, orientace JZ - SV, v Z 
čtvrtině návsi přibližně uprostřed  
kostel, návsí protéká vodoteč, na 
ní rybníčky. Vnější obvod 
vymezen polními cestami, na S i 
J stramu návsi vedou kolmé 
cesty. Parcelace pravidelná.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 728 x 168 m, 
jasné plánovité 
založení.

Břežany Rakovník Rakovník před 1414 (Profous) obdélná náves Velké, orientace návsi JZ - SV, 
přibližně uprostřed kostel, návsí 
protéká vodoteč, na ní rybníky. 
Vnější ohraničení patrné v S 
části, kde jsou parcely hlubší. 
Parcelace pravidelná. 

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 504 x 205 m, 
jasné plánovité 
založení.

Čelechovice Kladno Rakovník před 1358 (Profous) obdélná náves Malé, orientace návsi přibližně S - 
J, parcelace pravidelná, bez 
kostela, v J části návsi rybník.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 173 x 45 m, 
jasné plánovité 
založení.

Černochov Louny Rakovník 1207 (Profous) přibližně čočkovitá 
náves

Velký, orientace přibližně V - Z, 
návsí protéká vodoteč, na ní 
rybníky, kostel přibližně uprostřed 
u S strany. Patrné vnější 
vymezení půdorysu na S a J 
straně. Parcelace poměrně 
pravidelná. Vypadá to, jako by 
návesní útvar nemohl být z 
nějakého důvodu dokončen do 
pravidelné čočkovité formy, a v 
JZ části tedy zůstalo založení 
nedokončené.

19,5 (objevuje 
se i 28,5 a 32)

33 (48 a 54) foto mapy SK
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Čistá Rakovník Rakovník V letech 1229 - 1240 statek 
Zdislava Drslavice, asi v 
polovině 14. století byla ke 
staré obci připojena nová 
emfyteutická o 57 lánech, 
lokátorem byl Karas. (Šimák) V 
11. století polskými Hedčany 
založena osada Čistá asi s 10 
statky. Ve 13. století Zdislav z 
Držislavice zde postavil tvrz. 
Asi v letech 1350 - 1360 ves 
vysazena právem zákupním 
(57 lánů) bratry Chotěborem a 
Zvěstoněm, lokátorem byl snad 
Karas. Ke staré, do polokruhu 
založené vsi, přibyla ves 
řádová. (Kočka)

obdélná náves Velká, strarší část má orientaci 
SZ - JV, novější V - Z, obě části 
mají obdélné návsi navzájem 
propojené, v rohu tohoto spojení 
je kostel, návsí protéká vodoteč, 
na ní rybníky. Vnější obvod 
kolem celého útvaru vymezen 
polními cestami, sady nedosahují 
až k polní cestě. Parcelace je 
pravidelná, ve starší části jsou 
parcely širší, v novější užší. 

32 + 23 54 + 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 490 x 130 m a 
145 x 158 m, jasné 
plánovité založení.

Dolín Kladno Rakovník Vysazeno emfyteuticky 
Vyšehradskou kapitulou v roce 
1325. (Profous)

obdélná náves Malá obec, snad původně z J 
ohraničená polní ceslou, 
orientace návsi je V - Z, na 
západní straně se stáčí k JZ, 
pravidelnější parcelace v Z 
polovině návsi, kostel cca v 
polovině obce, blíže J frontě 
návsi.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 115 x 100 m.

Domoušice Rakovník Rakovník Král Jan vysazuje roku 1325 
Domoušice právem zákupním. 
Lokátorem byl vladyka Chval 
se synem Dětřichem. Osadníci 
se mají řídit právem 
používaným v Nesuchyni. 
(Kočka)

obdélná náves Malá, orientace V - Z, bez 
kostela, na návsi rybníky, 
parcelace pravidelná.

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 75 x 158 m, 
jasné plánovité 
založení.

Donín Louny Rakovník před 1362 (Profous) široká ulicovka Větší, orientace SZ - JV, bez 
kostela, náves se k jihu rozšiřuje, 
vnější vymezení polními cestami. 

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 230 x 35 m.
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Drahelčice Kladno Rakovník před 1115 (Profous) obdélná náves Větší, orientace návsi přibližně S -
J, směrem k J se rozšiřuje, návsí 
protéká vodoteč, bez kostela, 
kolmá cesta na Z stranu návsi 
přibližně uprostřed vesnice, 
náznak vnějšího vymezení 
parcel, parcelace pravidelná.

33 56 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 366 x 64 m.

Drahouš Rakovník Žatec před 1414 (Profous) čočkkovitá náves Malý, orientace přibližně S - J, 
uprostřed návsi rybník, v jižní 
části kostel. Částečný náznak 
pravidelnosti parcelace, mezi 
jednotlivými parcelami poměrně 
velké proluky snad jako důsledek 
válek.

33 56 foto mapy SK

Družec Kladno Rakovník před 1352 (Profous) obdélná náves Velký, orientace přibližně S - J, 
náves poměrně široká, přibližně 
uprostřed návsi v severní třetině 
kostel, na návsi není vodní zdroj. 
Parcelace pravidelná, zejména v 
Z a V části.  

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 230 x 144 m, 
jasné plánovité 
založení. 

Dřínov Kladno Rakovník před 1316 (Profous) obdélná náves Malý, orientace přibližně V - Z, 
jižní fronta rovná s pravidelnější 
parcelací, severní fronta 
částečně ustupuje, v jižní frontě 
rybníčky, kostel mimo náves.

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 193 x 60 m.

Dušníky Kladno Rakovník 1227 (Profous) obdélná náves Malé, orientace návsi přibližně V - 
Z, parcelace pravidelná, v S části 
parcely užší, v J části širší, rybník 
uprostřed návsi, bez kostela.

32 - 34 54 - 58 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 195 x 43 m.

Honice Kladno Rakovník 1283 Jan z Michelsbergu na 
příkaz krále Václava vysazuje 
Honice. (Profous)

čtvercová náves Větší, orientace S - J, V - Z, na 
návsi rybníky, bez kostela. 
Parcelace pravidelná.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 145 x 130 m, 
jasné plánovité 
založení.
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Hostouň Kladno Rakovník před 1316 (Profous) návesní ulicovka Velká, orientace náměstí 
přibližně  V - Z, ze severu 
vymezena polní cestou, hloubka 
parcel přibližně 98 m, v Z části 
kostel, k němuž se náměstí 
rozšiřuje, jižně od náměstí rybník 
s vodotečí, parcelace pravidelná.

23 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 275 x 30 m.

Hředle Rakovník Rakovník Král Jan nechal kolem roku 
1315 vysadit ves  právem 
zákupním. 30 lánů po 45 
jitrech. (Kočka)

obdélná náves Velká, orientace SZ - JV, kostel 
na návsi přibližně uprostřed, blíže 
J frontě, návsí protéká vodoteč, 
parcelace pravidelná, na S straně 
parcely užší.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 672 x 112 m, 
jasné plánovité 
založení.

Hřivčice (Pflanzendorf) Louny Rakovník před 1143 (Profous) ulicovka Větší, orientace SV - JZ, bez 
kostela a vodního zdroje v 
centrální části obce, pravidelná 
parcelace je zejména v jižní části, 
zde je také patrné vymezení 
vnějšího obvodu obce. Přibližně v 
polovině obce vede na S straně 
kolmá cesta. 

32 54 foto mapy SK

Hudlice Beroun Rakovník Roku 1341 vysazeny 
Jindřichem a Peškem 
Benešovskými se svolením 
krále Jana právem zákupním 
dle práva Nového města 
pražského. Hudlice spravoval 
Jindřich se svým synem 
Mikulášem.(Kočka) 

obdélná náves Velké, orientace V - Z, kostel 
přibližně uprostřed návsi, blíž J 
straně, návsí protéká vodoteč, na 
ní rybníky. Kolmo na S stranu 
vede cesta. Parcelace 
pravidelná.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 840 x 168 m, 
jasné plánovité 
založení.

Chlum Rakovník Rakovník před 1381 (Profous) obdélná náves Malý, orientace V - Z, bez 
kostela, na návsi rybník, vnější 
vymezení polními cestami, v S 
části parcelace pravidelnější a 
dosahující až polní cesty.

19,5 33 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 98 x 37 m.

Chotěšov Rakovník Žatec před 1399 (Profous) přibližně obdélná 
náves

Malý, orientace SZ - JV, bez 
kostela, uprostřed návsi rybník. 
Parcelace pravidelnější v delších 
stranách návsi. 

23 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 115 x 58 m.
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Chrášťany Rakovník Rakovník před 1295 (Profous) obdélná náves Malé, orientace V - Z, na návsi 
rybníky, kostel přibližně ve středu 
návsi, vnější vymezení polními 
cestami, ale plochy sadů 
nedosahují až k polní cestě. 

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 288 x 66 m, 
jasné plánovité 
založení.

Chyňava Beroun Rakovník Roku 1341 vysazeny 
Jindřichem a Peškem 
Benešovskými se svolením 
krále Jana právem zákupním 
dle práva Nového Města 
pražského. Chyňavu spravoval 
Pešek.(Kočka) 

obdélná náves Velká, orientace přibližně V - Z, 
přibližně uprostřed návsi blíž J 
straně kostel, návsí protéká 
vodoteč, na ní rybníčky. Vnější 
vymezení obvodu. Kolmo na J 
stranu návsi vede cesta. 
Parcelece pravidelná, v S části 
parcely širší. 

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 728 x 154 m, 
jasné plánovité 
založení.

Jeneč Kladno Rakovník před 1239 (Profous) obdélná náves Větší, orientacepřibližně V - Z, 
náves se v severní části zužuje, 
možná pozdější zásah při stavbě 
panského dvora, jižní frontu tvoří 
statky s náznakem pravidelnosti 
parcelace, na S návsi protéká 
potok, bez kostela.

nelze 
jednoznačně 
určit

foto mapy SK

Jesenice Rakovník Žatec před 1321 (Profous) přibližně obdélné 
náměstí

Větší, orientace V - Z, na náměstí 
vodní plocha s přítokem, kostel 
mimo náměstí. SZ roh náměstí 
zkosen. Parcelace pravidelná 
především v S a J části. Vnější 
obvod vymezen ze S, V a J 
polními cestami.

18 30 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí 135 x 72 m.

Kačice Kladno Rakovník před 1318 (Profous) obdélná náves Větší, orientace přibližně S - J, 
náves lukovitě prohnuta, 
uprostřed návsi rybník, bez 
kostela, parcelace poměrně 
pravidelná.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 288 x 55 m.

Kamenné Žehrovice Kladno Rakovník před 1318 (Profous) čtvercová náves Velké, orientace návsi SV - JZ, 
SZ - JV, návsí protéká vodoteč, 
rybník, bez kostela. V J a S části 
patrné vnější vymezení obvodu 
polními cestami. Pravidelná 
parcelace v Z, J a V části.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 173 x 164 m, 
jasné plánovité 
založení.

Stránka 5 z 15



Příloha 1
Základní popis obcí s pravidelnou urbanistickou strukturou na Rakovnicku

Obec Dnešní okres Kraj dle II. VM Založeno Typ obce Popis Modul (m) Modul (lokty) Poznámka 1 Poznámka 2             
(rozměry pravidelně 
členěných částí návsi)

Kladno Kladno Rakovník před 1318 (Profous) čtvercové náměstí Větší, orientace přibližně SV - JZ, 
SZ - JV, v S části kostel, přibližně 
uprostřed náměstí rybník. 
Parcelace pravidelnější ve V a Z 
části, ve V části parcely širší.

26 + 32 44 + 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí138 x 95 m.

Kněževes Rakovník Rakovník Bývala zde stará slovanská 
osada snad z poloviny 11. 
století. Ta byla opuštěna. Roku 
1318 vysazuje právem 
zákupním novou osadu král 
Jan uprostřed pozemků o 42 
lánech. (Kočka) 

obdélná náves Velká, orientace přibližně V - Z, 
ve středu návsi v Z části kostel s 
vodním příkopem, návsí protéká 
vodoteč. Vnější vymezení obvodu 
ze S cestou, z J vodotečí. 
Parcelace pravidelná, hloubky 
parcel přibližně stejné.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 875 x 154 m, 
jasné plánovité 
založení.

Kolešov Rakovník Žatec Král Jan vysazuje právem 
zákupním Kolešov roku 1320 a 
nařizuje, aby se osadníci řídili 
stejným právem jako v 
Nesuchyni. (Kočka)

obdélná náves Malý, orientace přibližně S - J, V - 
Z, bez kostela a vodního zdroje 
na návsi. Náves je poměrně 
široká, směrem k J se zužuje. 
Parcelace pravidelná zejména v 
S a Z části. Ze Z a částečně z V 
obvod vymezen polní cestou. 

33 56 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 172 x 115 m, 
jasné plánovité 
založení.

Kosobody Rakovník Žatec před 1399 (Profous) obdélná náves Malé, orientace přibližně V - Z, na 
návsi rybníčky, bez kostela. 
Pravidelná parcelace zejména v 
S části. 

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 98 x 57 m.

Kounov Rakovník Rakovník před 1228 (Profous) přibližně obdélná Větší, orientace SZ - JV, kostel v 
S části návsi, návsí protéká 
vodoteč, na ní rybníčky. V J části 
obce pravidelná parcelace s 
náznakem vymezení vnější polní 
cestou. 

28,5 48 foto mapy SK

Kožlany Plzeň - sever Rakovník Ke starší vsi ze 13. století 
nechal roku 1313 Oto z Kožlan 
emfyteuticky vysadit městečko 
o 60 lánech po 36 jitrech. 
(Šimák) Vedle staré okrouhlice 
byla r. 1313 Otou, se svolením 
krále Jana, vysazena 
emfyteuticky nová ves tvaru 
podlouhlé osady. (Kočka)

široká ulicovka Velké, orientace přibližně V - Z, s 
mírným stočením k SZ, kostel 
mimo náves, návsí protéká 
vodoteč + rybníčky, vnější obvod 
vymezen polními cestami, na S 
stranu návsi kolmá cesta 
přibližně v polovině pravidelnější 
části, parcelace velmi pravidelná.

34 58 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 665 x 60 m, 
jasné plánovité 
založení. 
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Krakov Rakovník Rakovník Roku 1315 vysazen 
emfyteuticky, ačkoli nezměnil 
obyvatele. (Šimák)             Král 
Jan nechává r. 1315 panu 
Zajícovi emfyteuticky vysadit 
ves Krakov. (Kočka)

obdélná náves Větší, orientace SV - JZ, bez 
kostela, rybníky na návsi, vnější 
vymezení obvodu polními 
cestami, ale sady nedosahují až 
k polní cestě.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 274 x 86 m.

Krty Rakovník Žatec před 1227 (Profous) přibližně čtvercová 
náves

Malé, orientace S - J, V - Z, návsí 
protéká vodoteč, rybník, přibližně 
uprostřed v S části kostel. V JV 
části se náves protahuje do 
zaobleného tvaru. Vnější 
vymezení patrné v Z a V části 
obce. Parcelace poměrně 
pravidelná.

19,5 33 foto mapy SK

Krupá Rakovník Rakovník před 1353 (Profous) obdélná náves Větší, orientace SV - JZ, bez 
kostela, na návsi rybníky, na Z 
straně vnější vymezení polní 
cestou, na straně V vodotečí. 
Sady parcel na Z straně však 
nedosahují až k polní cestě. Na Z 
straně jsou parcely širší. Přibližně 
v polovině návsi kolmé cesty na Z 
a V stranu.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 368 x 98 m, 
jasné plánovité 
založení. 

Krušovice Rakovník Rakovník před 1356 (Profous) obdélná náves Malé, orientace JV - SZ, návsí 
protéká vodoteč, podle které se 
náves mírně ohýbá, bez kostela, 
rybníky, přibližně uprostřed jižní 
strany návsi kolmá cesta.

33 56 foto mapy SK

Kyšice Kladno Rakovník před 1316 (Profous) čtvercová náves Malé, orientace SZ - JV, SV - JZ, 
bez kosstela a rybníku na návsi. 
Parcelace pravidelná.

19,5 33 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 86 x 78 m, 
jasné plánovité 
založení. 

Ledce Kladno Rakovník před 1400 (Profous) obdélná náves Malé, orientace V - Z, pravidelná 
parcelace, blíže Z straně návsi 
přibližně uprostřed kostel, za ním 
rybník.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 222 x 35 m, 
jasné plánovité 
založení.

Lhota Kladno Rakovník před 1437 (Profous) obdélná náves Malá, orientace návsi SZ - JV, na 
návsi rybník, bez kostela, parcely 
různých šířek, patrný zakládací 
záměr.

nelze 
jednoznačně 
určit, 
pravděpodobně 
33 - 34 m (56 - 
58 loktů)

foto mapy SK Přibližné rozměry 181 
x 95 m.
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Lhota pod Džbánem Rakovník Rakovník 1325 vysazuje král Jan. 
(Profous)

obdélná náves Malá, orientace SZ - JV, bez 
kostela, na návsi rybník, na Z 
straně vnější vymezení polní 
cestou, na Z straně je též 
parcelace pravidelnější.

33 56 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 265 x 49 m.

Lhotka u Berouna Beroun Rakovník před 1554 (Profous) Malá, po obvodu vymezená 
polními cestami, parcelace 
nepravidelná, přesto zřetelný 
zakládací záměr, orientace návsi 
ve směru JZ - SV, bez kostela, 
na návsi rybník.

nelze 
jednoznačně 
určit

foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 167 x 40 m, 
jasné plánovité 
založení.

Lišany Rakovník Rakovník před 1411 (Profous) obdélná náves Větší, orientace přibližně S - J, 
na návsi velký rybník s přítokem, 
kostel v JZ rohu návsi. Z a SZ 
strany návsi mají pravidelnou 
parcelaci. 

23 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 290 x 132 m, 
jasné plánovité 
založení.

Lubná Rakovník Rakovník Vedle staré vsi vysadil Vilém z 
Valdeka emfyteuticky ves 
novou, založení dokončil roku 
1315 král Jan, který uložil 
rychtáři Janušovi, aby zde byly 
vyměřeny lány po 72 měrách. 
(Šimák)    Král Jan nechává r. 
1315 vysadit panu Zajícovi ves 
Lubnou. (Kočka)

Přibližně oválná 
náves

Větší, orientace přibližně SV - JZ, 
bez vodní plochy na návsi, kostel 
přibližně uprostřed u V strany. 
Pravidelná parcelace především 
v SV, JZ a Z části návsi. V SZ, JZ 
a Z části též náznak vnějšího 
vymezení obvodu obce. Návesní 
útvar je nepravidelný.

32 (objevují se 
parcely této 

šířky)

54 foto mapy SK

Lužná Rakovník Rakovník Král Jan vysazuje Lužnou roku 
1325 právem zákupním. 24 
lány. (Kočka)

obdélná náves Velká, orientace SZ - JV, ve V 
části návsi blíž S frontě kostel. 
Na návsi rybník. V SV části 
patrné vnější ohraničení. Kolmo 
na S i J stranu návsi vedou cesty. 
Parcelace pravidelná, hloubky 
parcel přibližně stejné.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 448 x 168 m, 
jasné plánovité 
založení.

Malinová Rakovník Rakovník před 1585 (Profous) obdélná náves Malá, orientace přibližně V - Z, 
bez kostela a rybníku na návsi, 
vnější obvod vymezen polními 
cestami, parcelace pravidelná.

28,5 - 32 48 - 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 190 x 40 m, 
jasné plánovité 
založení.
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Milíčov Rakovník Rakovník Vysazen purknechtem roku 
1327. (Šimák)

trojúhelníková 
náves

Malý, orientace S - J, v J části 
stočena k Z, ve zužující se části 
návsi rybník, v jižním cípu kostel. 
Parcelace pravidelná v S a Z 
části obce. Nebylo snad založení 
dokončeno podle původního 
plánu do obdélného tvaru?

32 54 foto mapy SK

Milostín Rakovník Rakovník před 1115 (Profous) přibližně čtvercová 
náves s navazující 
rozřířenou 
obdélnou ulicí

Malý, orientace návsi SV - JZ, SZ 
- JV, přibližně uprostřed návsi 
kostel, návsí protéká vodoteč, na 
návsi rybník. Parcelace 
pravidelná.

28,5 48 foto mapy SK

Modřejovice Rakovník Rakovník před 1318 (Profous) obdélná náves Větší, orientace SV - JZ, na návsi 
rybník, bez kostela. Parcelace 
pravidelná v J části obce.

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 145 x 35 m.

Mšecké Žehrovice Rakovník Rakovník před 1361 (Profous) obdélná náves Velké, orientace přibližně S - J, 
kostel přibližně v polovině návsi, 
blíž V straně, na návsi rybníky a 
vodoteč. V strana vně vymezena 
celá, parcelace pravidelná, Z 
strana vně vymezena pouze 
částečně, v jižní části pravidelná 
parcelace končí a objevuje se 
zde drobná chudinská zástavba.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 280 x 140 m, 
náves měla být 
pravděpodobně 
dvakrát delší (560 m), 
jasné plánovité 
založení. 

Mutějovice Rakovník Rakovník Král Jan kolem roku 1325 
vysadil Mutějovice právem 
zákupním. 33 lány. (Kočka)

obdélná náves Velké, orientace návsi S - J, v J 
části se stáčí k V - zde je i kostel 
blíž Z straně. Návsí protéká 
vodoteč. Vnější obvod ohraničen 
polními cestami. V S části návsi 
ulice vedoucí z V na Z. Parcelace 
pravidelná, hloubky  parcel 
přibližně stejné.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
parvděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 448 x 196 m, 
jasné plánovité 
založení.
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Nesuchyně Rakovník Rakovník Nesuchyně vysazena 
emfyteuticky již před rokem 
1320. 34 a 3/4 lánu. (Kočka)

obdélná náves Velká, orientace přibližně V - Z, 
přibližně uprostřed návsi, blíž S 
straně kostel, návsí protéká 
vodoteč, jsou zde rybníky. V SV a 
JV části patrné vnější ohraničení 
polními cestami, kolmo na S a J 
stranu vedou cesty. Parcelace 
pravidelná, v J části parcely 
hlubší.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
parvděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 840 x 182 m, 
jasné plánovité 
založení.

Nové Strašecí Rakovník Rakovník před 1334 (Profous) obdélné náměstí Velké, náměstí se díky drobnější 
zástavbě v SZ části jeví spíše 
jako protáhlejší čtverec, orientace 
SZ - JV, parcelace pravidelná, 
bez kostela a vodoteče na 
náměstí. V Z části jasné vnější 
vymezení půdorysu.

23 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí 109 x 90 m, 
možná bylo větší, 
jasné plánovité 
založení.

Olešná Rakovník Rakovník 1352 (Profous) ulicovka Větší, orientace přibližně V - Z s 
mírným stočením konců vsi k J. 
Kostel a vodní zdroj mimo 
centrální ulici. Parcelace 
pravidelná, v J části vnější 
vymezení polní cestou, dvě 
kolmé cesty přibližně uprostřed 
ze S na J. S část jako by byla 
seříznuta vodním kanálem a 
mokřinou. 

23 39 foto mapy SK

Otěvěky Rakovník Rakovník před 1418 (Profous) obdélná náves Malé, orientace návsi V - Z, na 
návsi rybník, kostel přibližně 
uprostřed, blíž Z straně, S fronta 
návsi pravidelně rozparcelována.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 175 x 80 m, 
jasné plánovité 
založení.

Panenský Týnec Louny Rakovník před 1115 (Profous) ulicovka Větší, orientace SZ - JV, kostel 
přibližně ve středu obce, bez 
vodního zdroje v centrální části. 
Střední ulice se u kostela 
rozšiřuje do přibližně 
trojúhelníkovitého tvaru. V J části 
velmi pravidelná parcelece s 
vnějším vymezením poměrně 
širokou komunikací. 

19,5 33 foto mapy SK
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Základní popis obcí s pravidelnou urbanistickou strukturou na Rakovnicku

Obec Dnešní okres Kraj dle II. VM Založeno Typ obce Popis Modul (m) Modul (lokty) Poznámka 1 Poznámka 2             
(rozměry pravidelně 
členěných částí návsi)

Pátek Louny Rakovník před 1196 (Profous) řádková ves Větší, orientace SV - JZ, bez 
kostela, vodoteč na Z straně 
ulice. Na SV straně ulice 
pravidelná parcelace s jasně 
vymezeným vnějším obvodem 
polní cestou. 

23 39 foto mapy SK

Pavlíkov Rakovník Rakovník Vysazen právem zákupním 
před rokem 1341. Osadníci 
používají práva Nového města 
pražského. 34 lány. (Kočka)

obdélná náves Velký, orientace přibližně S - J, 
uprostřed návsi v S trřetině  
kostel, návsí protéká vodoteč, na 
ní rybníky. Po obvodu obec 
vymezena, kromě SV části. Na Z 
frontu návsi vede kolmá cesta. 
Parcelace pravidelná.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma, reálné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 764 x 154 m, 
jasné plánovité 
založení.

Povlčín Rakovník Rakovník Vysazen právem zákupním 
před rokem 1330. Osadníci 
drželi 6 lánů dědin. (Kočka)

obdélná náves Malý, orientace SV - JZ, na návsi 
rybníček, bez kostela, parcelace 
pravidelná, pravděpodobně jen 
po jedné straně návsi, pak by šlo 
o typ řádkový. V katastru obce 
Milostín.

32 54 foto mapy SK

Přílepy Rakovník Rakovník před 1399 (Profous) obdélná náves Malé, orientace přibližně S - J, 
bez kostela, návsí protéká 
vodoteč. Parcelace pravidelná, 
zejména ve V a Z části. V Z části 
patrné vnější vymezení obvodu 
polní cestou, i když sady 
nedosahují až k ní.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 130 x 105 m.

Rakovník Rakovník Rakovník Krajský úřad sem přenesen 
1257 - 1269, první měšťané 
Němci, od 14. století se obec 
počešťuje. (Šimák)

obdélná náves Velký, orientace náměstí SZ - JV, 
kostel ve V části mimo pravidelně 
založené náměsti. Parcelace 
pravidelná.

28,5 48 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
náměstí 576 x 80 m, 
jasné plánovité 
založení.

Rousínov Rakovník Rakovník 1352 (Profous) obdélná náves Malý, orientace V - Z, kostel 
přibližně uprostřed, blíž J straně, 
na návsi rybník. Náves poměrně 
široká a pravidelná. Parcelace 
pravidelná, zejména na S, V a Z.

19,5 33 kopie mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 230 x 147 m, 
jasné plánovité 
založení.
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Rynholec Rakovník Rakovník před 1330 (Profous) široká ulicovka Velký, orientace přibližně S - J   s 
mírným stočením J části k JZ, 
parcelace pravidelná s mírnými 
odchylkami v šířkách parcel, 
přibližně v polovině návsi dvě 
kolmé cesty na Z a V straně, bez 
kostela, v J a S části návsi 
rybník, vnější vymezení polními 
cestami.

33 56 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 432 x 43 m, 
jasné plánovité 
založení.

Řevničov Rakovník Rakovník 4.11.1325 na příkaz Jana 
Lucemburského, lokátor 
Přibyslav ze Štědré (Razím)

obdélná náves Velký, orientace S - J, uprostřed 
návsi kostel, na návsi rybníčky. 
Parcelace pravidelná, na V 
straně častější parcely širší. 
Ačkoli obvod není vymezen, 
hloubky parcel jsou přibližně 
stejné. 

28,5 48 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 1005 x 144 m, 
jasné plánovité 
založení.

Skupá Rakovník Rakovník před 1437 (Profous) obdélná náves Větší, orientace návsi JZ - SV, 
návsí protéká vodoteč, je zde 
rybník, bez kostela, u S strany 
návsi parcely širší, náves velmi 
pravidelná.

34 58 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 302 x 106 m, 
jasné plánovité 
založení.

Slaný Kladno Rakovník 1262 (Profous) obdélné náměstí Velký, orientace SZ - JV, bez 
kostela a vodního zdroje v 
centrální části. Parcelace 
pravidelná především na S a J 
straně náměstí, vnější obvod 
vymezen komunikacemi.  

16 (polovina 
modulu 32)

27 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí 106 x 130 m.

Smečno Kladno Rakovník před 1252 (Profous) obdélná náves Velké, orientace náměstí V - Z,   
z jihu částečně ohraničeno polní 
cestou, na S kolmá cesta 
přibližně v polovině náměstí, na Z 
straně náměstí, blíže jižní frontě 
kostel, rybník mimo náměstí na 
V, pravidelná parcelace. 

32 - 33 54 - 56 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí 317 x 50 m, 
jasné plánovité 
založení.

Smolnice Louny Rakovník před 1337 (Profous) lichoběžníková Velká, orientace S - J, V - Z, k Z 
se náves rozšiřuje, kostel mimo 
náves, na návsi rybníky. S a V 
strany jasně vymezeny polními 
cestami. V J a Z části 
rozpoznatelné fragmenty 
vnějšího vymezení cestami. 
Parcelace přibližně pravidelná.

28,5 + 32 48 + 54 foto mapy SK Približné rozměry 
návsi 230 x 125 m.
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Soseň Rakovník Žatec 1273 (Profous) obdélná náves Větší, orientace návsi SZ - JV,  v 
SZ části se stáčí více k S, v JV 
části k J. Bez kostela, na návsi 
rybníčky. Parcelace není zcela 
pravidelná. Především v SV části 
patrné vnější vymezení obvodu 
vsi.

26,5 45 foto mapy SK

Srby Kladno Rakovník 1283 (Profous) obdélná náves Větší, orientace návsi V - Z, návsí 
protéká vodoteč, podle níž je 
tvarována i J fronta návsi, náznak 
i vnějšího vymezení obce, 
parcelace pravidelná, na J straně 
parcely širší.

28,5 48 foto mapy SK

Stehelčeves Kladno Rakovník před 1316 (Profous) ulicovka Větší, orientace SZ - JV, bez 
kostela, vodoteč za vsí, 
pravidelnější parcelace pouze     
v jižní části obce.

28,5 48 foto mapy SK

Stradonice Louny Rakovník před 1227 (Profous) čtvercová náves Malá náves, orientace SV - JZ, 
SZ - JV, bez kostela a vodního 
zdroje na návsi. 

23 39 foto mapy SK

Šanov Rakovník Rakovník před 1296 (Profous) čtvercová náves Malý, orientace SZ - JV, SV - JZ. 
Náves se směrem k JV 
prodlužuje nepravidelnou formou. 
JV částí návsi protéká vodoteč. 
Kostel mimo náves v J části 
obce. Parcelace pravidelná, v S 
části parcely širší. 

26,5 45 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 147 x 140 m, 
jasné plánovité 
založení.

Šípy Rakovník Rakovník před 1410 (Profous) obdélná náves Větší, orientace SZ - JV, návsí 
protéká vodoteč + rybníky, bez 
kostela, ve V části jasné vnější 
vymezení polní cestou, 
pravidelnější parcelace pouze ve 
V části, i když také zde je modul 
těžko čitelný.

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 290 x 60 m.

Stránka 13 z 15



Příloha 1
Základní popis obcí s pravidelnou urbanistickou strukturou na Rakovnicku

Obec Dnešní okres Kraj dle II. VM Založeno Typ obce Popis Modul (m) Modul (lokty) Poznámka 1 Poznámka 2             
(rozměry pravidelně 
členěných částí návsi)

Šlapanice Kladno Rakovník před 1318 (Profous) čtvercová náves Malé, orientace návsi přibližně S - 
J, V - Z, bez kostela a rybníku na 
návsi, parcelace pravidelná v Z, J 
a V straně návsi. 

19,5 + 14,5 33 + 24 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 60 x 70 m.

Tlestky Rakovník Rakovník před 1419 (Profous) přibližně oválná 
náves

Malé, bez kostela, návsí protéká 
vodoteč. Parcelace pravidelná 
především v J a Z části.

19,5 33 foto mapy SK

Tmáň Kladno Rakovník 1382 (Profous) obdélná náves Malá, na S ohraničená vodním 
tokem, na J polní cestou, 
orientace návsi S - J, na Z straně 
parcela užší, na V straně širší.

28,5 48 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 90 x 60 m. 

Třebíz Kladno Rakovník před 1318 (Profous) obdélná náves Malý, orientace V - Z, selské 
usedlost na S, V a Z, parcelace 
nepravidelná, kostel ve středu 
návsi, blíže západní straně, na 
návsi dva rybníky.

nelze 
jednoznačně 
určit

foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 180 x 90 m.

Třtice Rakovník Rakovník před 1352 (Profous) obdélná náves Velké, orientace V - Z, kostel 
přibližně v polovině návsi, blíž S 
straně, návsí protéká vodoteč, na 
ní rybníky. Na J straně patrné 
pravděpodobné vymezení polní 
cestou, sady však nedosahují až 
k ní. Kolmo na J stranu vede 
cesta. 

41,5 70 kopie mapy SK, 
ideální 
zakládací 
schéma, 
pravděpodobné 
zakládací 
schéma

Přibližné rozměry 
návsi 933 x 168 m, 
jasné plánovité 
založení.

Tuchlovice Kladno Rakovník 1283 (Profous) obdélná náves Velké, SV - JZ, návsí protéká 
vodoteč, ve V koutě návsi kostel. 
Parcelace pravidelná především 
v S a J části. V J části též patrné 
vnější vymezení polní cestou. 
Náves je poměrně široká. 

32 54 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 380 x 190 m, 
jasné plánovité 
založení.
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Příloha 1
Základní popis obcí s pravidelnou urbanistickou strukturou na Rakovnicku

Obec Dnešní okres Kraj dle II. VM Založeno Typ obce Popis Modul (m) Modul (lokty) Poznámka 1 Poznámka 2             
(rozměry pravidelně 
členěných částí návsi)

Velká Chmelištná Rakovník Žatec před 1352 (Profous) obdélná náves Větší, orientace SV - JZ, v SV 
části se náves stáčí k S, v JZ se 
stáčí k J. (Podobně jako u 
Sosně.) Na návsi rybníky, kostel 
v místě, kde se náves začíná 
stáčet k J, blíž V straně. 
Parcelace parvidelnější v JV a 
SZ části, zde je patrné i vnější 
vymezení obce polními cestami.

32 54 foto mapy SK

Velvary Kladno Rakovník 1282 (Profous) přibližně čtvercové 
náměstí

Větší, orientace SZ - JV, SV - JZ. 
Směrem k V se čtvercová 
základna rozšiřuje. Kostel v Z 
rohu, bez vodního zdroje na 
náměstí. Parcelace pravidelná. V 
Z části patrné jasné vnější 
vymezení cestou.

19,5 33 foto mapy SK Přibližné rozměry 
náměstí 106 x 106 m.

Vrbice Rakovník Žatec 1275 (Profous) čtvercová náves Malá, orientace přibližně S - J, V - 
Z, bez kostela, na návsi rybník. 
Parcelace pravidelná především 
ve V a Z části. 

23 39 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 138 x 127 m, 
jasné plánovité 
založení. 

Žďár Rakovník Žatec před 1558 (Profous) přibližně oválná 
náves

Malý, orientace S - J, V - Z, 
směrem k SZ a JV náves 
protažena. Přibližně uprostřed 
návsi kostel, v S části rybník.  Ve 
V a Z části vsi parcelace 
pravidelná.

19,5 33 foto mapy SK

Železná Beroun Rakovník 1292 (Profous) obdélná náves Velmi pravidelná obec,malá, 
orientace návsi ve směru V-Z, 
vnější vymezení polními cestami, 
náves se zužuje, bez kostela, na 
návsi rybníky. 

33 56 foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 210 x 70 m, 
jasné plánovité 
založení.

Žilina Kladno Rakovník před 1352 (Profous) obdélná náves Větší, orientace V - Z, návsí 
protéká vodoteč, bez kostela, 
parcelace patrná, ale různých 
šířek, patrný zakládací záměr.

nelze 
jednoznačně 
určit, 
pravděpodobně 
34 m (58 loktů)

foto mapy SK Přibližné rozměry 
návsi 335 x 115 m.
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