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Disertační práce se věnuje marginalizované problematice lenního institutu 

v raném novověku na příkladu karlštejnské manské soustavy a ve srovnání s dalšími 

soubory lén z oblasti bývalého královského hvozdu, spadajícími pod panovnickou 

doménu. Vzhledem ke specifičnosti daného tématu byla vlastnímu faktografickému 

rozboru předeslána část teoretická s dvěma samostatnými oddíly, které se zabývají 

jednak uchopením lenního institutu jak v české, tak i v zahraniční historiografii a 

jednak vnímáním výše zvolené soustavy v kontextu různých pramenů popisujících 

hrad Karlštejn. Třetí a hlavní faktografická část sleduje již avizovanou problematiku 

lenního institutu v raném novověku. 

 

Výklad lenního institutu, ostatně jako jakéhokoliv jiného historického 

fenoménu, se vždy odvíjel od příslušného dobového historiografického rámce, do 

kterého byl zasazen. Jak do české, tak i do evropské historiografie lenní 

problematika vstoupila pod pojmem lenní právo, tj. jako právní norma, jejíž závaznost 

byla přeceňována. Negativní postoje se na tuto otázku vázaly spíše ve smyslu 

osvícenských postojů vůči staršímu společenskému řádu, feudalismu. Zatímco ještě 

před polovinou devatenáctého století měl odkaz na původ lén svázaný s německým 

prostředím spíše charakter učeneckého odkazu bez ideologických konotací, v dalším 

vývoji se nejen kolem otázky recepce či původu lenního práva, ale i dalších právních 

a politických institucí, rozhořela v historiografii celá řada diskusí, které v sobě 

zahrnovaly značnou šíři aspektů - od národních zájmů přes jednotlivé právní školy a 

jejich vnímání práva, tj. dobovou právní filozofii, až po pojetí vlastní vědy vůbec. 

Zároveň však mezi českou a německou větví zdejší historiografie neprobíhal zcela 

jednoznačný předěl, jak se obvykle předpokládá. Kladného zhodnocení se tomuto 

fenoménu dostalo zasazením do společného rámce s problematikou teritoriální 

výstavby státu, a to konkrétně v díle německého právního historika Heinricha Mitteise 

z roku 1932 Lehnrecht und Staatsgewalt. Na autorovu tezi o konstitutivním působení 

lenních vztahů pro menší oblasti navázala celá řada studií. Po druhé světové válce 

byly překročeny i jím vytyčené časové horizonty směrem k mladším dobám. Dodnes 

si tento směr bádání o lenní problematice, obohacený o nové podněty, udržel 

poměrně silnou pozici. 

Z rámce právních dějin se lenní problematika osvobodila s průnikem 

procesuality dění do historických věd, a to především v podobě sociologických vlivů, 
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jak bývá uváděno na příkladě monografie Marca Blocha La société féodale z konce 

třicátých let dvacátého století. Další impulsy přineslo zproblematizování některých 

dosud neměnných struktur, například feudalismu, a zhodnocení lenního institutu jako 

samostatné sociální vazby osvobozené od historických mezníků a procesů. Některé 

nedostatky strukturálního pohledu byly překonány pohyblivější interpretací v duchu 

postmoderního diskursu, například vztah pána a vazala. Z této postmoderní kritiky 

vychází i monografie Susan Reynolds z roku 1994 Fiefs and Vassals, která kromě 

užívání tradičních pojmů zpochybnila i kontinuitu dění, resp. naše představy o 

kontinuitě dění. Zvláště v posledním desetiletí došlo k nárůstu počtu studií, v nichž 

byly recipovány mnohé výše zmíněné podněty, a to především mezi historiky, kteří 

se věnují období středověku. 

Co se týká značně vyhraněné a dosud spíše marginalizované problematiky 

lenních soustav v raném novověku, etablovala se zde v poslední době celá řada 

autorů, kteří se zabývají příslušnými lény jako zcela běžnými statky. Kromě 

specifických pramenných možností je toto „odtržení“ dáno i značnou specializací a 

tím i vzdalováním jednotlivých období. Vedle těchto článků si svoji platnost 

v souvislosti s královskou doménou i nadále udržují studie zabývající se komorními 

záležitostmi. Z hlediska metodologického si dále rovněž svůj význam zachovaly 

práce Václava Bůžka věnované nižší šlechtě, který se rovněž mimo jiné zabýval i 

křivoklátskými lény v šestnáctém století. 

 

V případě karlštejnské manské soustavy to byla především historiografická 

narace devatenáctého století, která ovlivnila její reflexi nejen v historickém povědomí, 

ale i ve studiích ryze vědeckého charakteru, neboť v ní byly vyzdviženy některé 

charakteristiky zdejších leníků na úkor jiných. Sociálně i společensky pestrá a značně 

diferencovaná skupina jedinců tak byla ztotožněna s jednou, maximálně se dvěma 

vrstvami osob. Následkem této narace bylo navíc veškeré dění kolem Karlštejna po 

roce 1620, resp. 1625, kdy došlo ke změně statusu panství a zrušení úřadu 

purkrabího, vnímáno buď v značně negativních souvislostech, nebo bylo vytlačeno 

mimo horizont výraznějšího zájmu a tím i z vlastního historického povědomí. Stejný 

osud pochopitelně postihl i zdejší manskou soustavu, a to navzdory tomu, že 

existovala i nadále až do devatenáctého století a že se od počátku sedmnáctého 
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století zachovalo již větší množství pramenů v podobě souboru několika na sebe 

navazujících knih. 

Tato historiografická narace se zformovala před polovinou devatenáctého 

století, a to tak, že použila starších prvků využívaných při popisu hradu Karlštejna již 

od raného novověku. Při čemž z hlediska rozsahu písemné produkce se zdá, že to 

byly především raně novověké kroniky, jež kodifikovaly i s ohledem na svůj žánr a 

vědění některé základní charakteristiky spojené s Karlštejnem, a to především 

vnímání hradu společně s okolní krajinou jako toho „pravého“ a „jedinečného“ místa, 

tj. jako toho „Místa“ zasazeného v dalších dobách vždy do příslušného dobového 

filosoficko-estetického kontextu. Tuto představu dále modifikoval Bohuslav Balbín 

recepcí latinského topos locus amoneus. A bylo to rovněž v období raného 

novověku, konkrétně opět prostřednictvím Balbína a jeho Miscellaneí, kdy se 

vypovídání kolem Karlštejna v souvislosti s přechodem ke klasické epistémé jako 

specifickému způsobu uchopení světa obohatilo o další část, o jeho popis 

(descriptio). Významnou úlohu v dalším přenosu dále sehrály dosud opomíjené tisky 

z přelomu osmnáctého a devatenáctého století, neboť v souvislosti s vrcholící 

klasickou epistémé byly publikovány a rozvíjeny především ty texty, které odpovídaly 

tomuto způsobu uchopení světa. V téže době byl do němčiny přeložen také příslušný 

Balbínův úryvek z Miscellaneí o Karlštejně, který společně s dalšími, stejně zdánlivě 

neutrálními a racionálně popisnými texty, stanovil zcela v návaznosti na starší tradici 

základní zápletky „dění“ na hradě, stejně tak i způsob jeho popisu. 

Před polovinou devatenáctého století byly všechny zmíněné prvky 

zakomponovány do příběhu národa, interpretovaného v kontextu filozofie českých 

národních dějin. Karlštejn se tak jako „Karlův Týn“ stal místem paměti a zdejší leníci 

byli zase ztotožněni s figurou strážce místa paměti. Vlastní texty týkající se popisu 

Karlštejna v této době značně narostly, nicméně spíše než odhalení nějakých nových 

skutečností se zvětšoval objem samotného vypovídání. Při čemž, jakkoliv byl tento 

vývoj s ohledem na vlastní srozumitelnost vyložen lineárně, přesto je vhodnější než 

hledat nějaké radikální zlomy v těchto textech se spíše zaměřit na soubor určitých 

prvků a sledovat proměny jejich interpretace. Z tohoto hlediska tak mnohé relikty 

starších dob pronikly hluboko do devatenáctého století či ještě dále. Stoupající 

množství písemných výpovědí navíc neposkytovalo nijak velkou záruku spolehlivosti 

uváděných reálií, neboť autoři, jakkoliv není pochyb, že mnozí z nich mohli hrad i 
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navštívit, nemajíce jinou oporu při popisu hradu od sebe navzájem opisovali. 

Poměrně charakteristická je i výrazná eklektičnost pro toto období. Tento způsob 

výpovědi kolem Karlštejna přejaly mimo jiné i velmi populární encyklopedické 

publikace věnované popisům hradů, opatřené poutavými ilustracemi dle dobového 

estetického cítění. Na tuto starší tradici popisu kontinuálně navázal i August 

Sedláček ve své publikaci Hradů, zámků a tvrzí království Českého, která doplněná o 

typické historizující a idylické ilustrace Karla Liebschera náležela k jednomu z vrcholů 

tohoto po celé devatenácté století značně oblíbenému žánru. Jakkoliv Sedláček 

přistupoval k dané problematice s vysokou znalostí historické kritiky, přesto se do 

starší tradice včlenil tím, že podržel původní strukturu popisu, když rozdělil vlastní 

text, publikovaný i samostatně v českém a v německém jazyce, na tři části, 

konkrétně na „Popis“, „Dějiny Karlštejna“ a „Purkrabské příběhy“. Zařazení třetího 

oddílu souviselo nejen s požadavkem nakladatele zakomponovat do této publikace i 

nějaké „kratochvilné“ příběhy, ale především s významy, které byly purkrabím ve 

vypovídání v rámci tzv. příběhu národa přisuzovány. Tento posledně zmíněný prvek, 

včetně období raného novověku vůbec, byl jako jeden ze zdejších motivů rozvinut až 

v průběhu devatenáctého století, při čemž vyzdvihování jejich významů či stavů 

vůbec a jejich podíl na vládě reflektovalo politický program české zemské 

reprezentace po uvolnění v šedesátých letech téhož století. 

Do třetí části vložil Sedláček i „kratochvilné“ příběhy týkající se zdejších manů, 

a stejně tak jako v případě karlštejnských purkrabích i toto zařazení souviselo 

s významy, které jim byly v rámci příběhu národa společně s purkrabími přisuzovány. 

Co se týká vlastní karlštejnské manské soustavy, věnoval jí ještě samostatnou 

pozornost v pasážích týkajících se popisu Karlštejna, které vzešly naopak z jeho 

historiografické kritiky dané problematiky. Zde si jako první povšiml, že „vysazení 

manství Karlšteinských má původ starší nežli jest hrad sám“, a spojil je s „bývalým 

lovčovstvím či později vladařstvím hradu Kamýckého". A jakkoliv se toto konstatování 

odvíjelo od jeho široce pojatého sběru listinného materiálu a s tím spojené historické 

kritiky, v daném případě imunitní listiny z roku 1336 pro některé vlastníky zboží 

v rámci tzv. kamýcké vilikace, přesto jedním z momentů, který umožnil toto spojení, 

byl právě příslušný kontext, v daném případě právě hrady, jež se tak staly na druhé 

straně i ideologickým rámcem, v němž zůstala tato problematika nadlouho svázána. 
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Proti tomu naopak v pasáži věnované manským skříním, která se nacházela 

v jiné části jeho popisu Karlštejna, Sedláček využil z větší části při sestavování svého 

textu stejně jako jeho předchůdci starších topografických popisů, a to navzdory tomu, 

že hrad i sám navštívil. Jména leníků, která se nacházela na těchto skříních, pak 

byla, ať již přímo nebo prostřednictvím Sedláčkových Hradů, v době módní vlny 

zesíleného historismu na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

zakomponována například Aloisem Dostálem do jeho povídky Strážce královské 

koruny. Ve stejné době se rovněž ujali hradu Karlštejna i další spisovatelé-buditelé, 

například Václav Beneš Třebízský, kteří převzali Palackého filozofii národních dějin a 

ve zjednodušené podobě ji zpřístupnili za pomoci svých beletristických děl široké 

veřejnosti. V této souvislosti se kolem Karlštejna, v návaznosti na starší období, 

vytvořila i specifická ikonografie, v níž kromě motivu havrana, představující 

antropomorfizovanou paměť, byl hrad často redukován na původní Velkou věž jako 

místo, kde měly být uschovány všechny cennosti. A byla to právě tato původní věž, 

architektonicky jen stěží postižitelná, která díky svému spojení se „starými časy“ 

fungovala jako jasně čitelný odkaz ve výpovědích zúčastněných aktérů. Toto vnímání 

Karlštejna ještě rezonovalo v regionální historiografii první poloviny dvacátého století, 

kdy sice vzniklo několik přehledů majitelů na jednotlivých lenních statcích, které však 

měly charakter pouhých výčtů. 

 

Ve faktografickém rozboru disertační práce jsem se z dlouhého období 

existence karlštejnské manské soustavy od čtrnáctého do devatenáctého století 

zabývala etapou, která byla i v rámci problematiky lenního institutu poměrně dlouho 

marginalizována, a to konkrétně obdobím od poslední třetiny šestnáctého století až 

po přelom sedmdesátých a osmdesátých let století následujícího. Jádrem tohoto 

rozboru byly především první dva karlštejnské manské kvaterny, které vznikly 

v průběhu tohoto období a které oproti starším dobám konečně umožnily i komplexní 

náhled na tuto problematiku, a to nejen s ohledem na zdejší vlastníky či rozmístění 

jejich statků, ale i vlastní administraci této agendy. A stejně jako v případě starších 

studií věnovaných této otázce jsem se pokusila nejen o srovnání s jinými manskými 

soustavami na královské doméně, ale rovněž i o zasazení této problematiky do 

širšího kontextu. A tak ještě před vznikem prvního karlštejnského manského kvaternu 

(DD 111), který završoval dlouhodobý proces obnovy zdejší soustavy, jsem sledovala 
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období od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let šestnáctého století, kdy došlo 

k masivními zpísemnění karlštejnských „záležitostí“, průvodnímu jevu celého 

komplexu raně novověkých procesů, jež zasáhly zdejší panství. Obdobně byla 

stanovena i horní časová hranice, která se v užším vymezení vztahovala k úmrtí 

Jana Václava Jasenského, karlštejnského lenního písaře, na jehož osobu se vázalo 

aktivní využívání druhého karlštejnského manského kvaternu (DD 112) a s jehož 

působením od padesátých let téhož století, kdy tento post vznikl, souvisel rovněž 

vznik mnohých písemností, uložených dnes z větší části ve fondu Česká léna 

v Národním archivu. Po jeho odchodu část administrace zdejší lenní agendy až do 

třicátých let osmnáctého století převzaly centrální desky dvorské. Zároveň s ohledem 

na vlastní manipulaci písemností v karlštejnské kanceláři musely být ještě navíc 

zohledněny mladší materiály, zahrnující období až do třicátých let osmnáctého 

století, protože v mezidobí od konce sedmdesátých let se při již zmíněné instituci 

poměrně značně rozvinula i její vlastní registratura. Pověření úředníci z karlštejnské 

správy vytvořili v této době hned několik seznamů písemností, včetně těch, které se 

týkaly i lenních statků. A konečně, ve třicátých letech došlo ve zdejší kanceláři 

k založení hned několika evidenčních pomůcek týkajících se administrace zdejších 

lén, při čemž byl mimo jiné kompletně přepsán a uspořádán značně nepřehledný 

druhý manský kvatern a vznikl tak třetí (DD 113), obsahující naprosto totožnou 

agendu. Na přepis této knihy se patrně vázal i svod karlštejnského manského práva, 

který byl vytvořen ve stejné době ve zdejší kanceláři a jenž jsem rovněž musela 

stejně jako výše zmíněné prameny zohlednit ve své disertační práci. 

A byly to právě výše zmíněné písemné prameny jako průvodní jevy celého 

komplexu raně novověkých transformací, které se započaly někdy kolem poslední 

třetiny šestnáctého století a které pod vlivem dalších impulsů a s různými výkyvy 

skončily v sedmdesátých letech století následujícího, a částečně i hospodářsko-

správní problematika, oboje interpretované v rámci širšího historického kontextu, 

které se tak staly základní osou tohoto faktografického rozboru, k nimž jsem se jako 

jednotnému pojítku vztahovala, abych se vyhnula sepsání pouhých karlštejnských 

„dějů“. Konkrétně reorganizace karlštejnského velkostatku i vlastní opravu hradu byly 

započaty již v době, kdy Jan Vchynský z Vchynic zastával post prvního purkrabího. 

Díky svému spojení s komorou zasahoval do zdejších záležitostí již i Jáchym 

Novohradský z Kolovrat, jakkoliv ještě tehdy zastával post druhého purkrabího. Když 
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pak přešel na post prvního purkrabího a rovněž se stal prezidentem komory, 

zintenzivněly veškeré zdejší transformace, včetně přestavby hradu. Z období jeho 

působení jako prvního purkrabího se dochovaly i soustavnější zprávy o revizi zdejší 

manské soustavy. Tento dlouhodobý proces probíhal ještě za dalších purkrabích, 

především Václava Plese Heřmanského ze Sloupna, a byl dovršen založením 

prvního karlštejnského manského kvaternu roku 1605 z podnětu Viléma Slavaty 

z Chlumu a z Košumberka. Při administraci zdejších lén se mimo jiné jako podstatný 

prvek obnovy soustavy uplatnila lenní přísaha, která byla použita jako jeden 

z nástrojů jak Novohradským, tak například i později po polovině sedmnáctého století 

při hospodářské rekonstrukci zdejších lenních statků, postižených válečnými 

událostmi. Zároveň tato obnova na konci šestnáctého století probíhala na základě 

specifické dobové reflexe starších reálií, neboť karlštejnští purkrabí neměli 

dostatečnou znalost, co skutečně náleží k lennímu zboží. Toto konstatování se týká i 

vlastní přestavby hradu, která v mnoha ohledech nepochybně reprezentovala 

vznesené nároky stavovské obce, nicméně její interpretace by měla být obohacena i 

o další prvky, které se na ní podílely. Mezi hmotné artefakty specificky vykládající 

zdejší tradici patřily i manské skříně instalované na hrad patrně rovněž za 

Novohradského. 

Prameny týkající se vlastního panství, včetně pozemkových knih, které zde od 

poslední třetiny šestnáctého a v průběhu následujícího století postupně vznikaly a 

jejichž část nenávratně zmizela v rodinných šlechtických archivech zemřelých 

karlštejnských purkrabích, se nijak zvlášť nevymykaly písemné agendě na jiných 

panstvích, zasaženými dříve či později obdobnými procesy. Totéž obecné 

konstatování platí i pro administraci zdejších lenních záležitostí, jakkoliv měla 

poněkud specifičtější charakter, a to nejen s ohledem na svůj obsah, ale protože zde 

existovala paralelní a poměrně vyvinutá agenda při deskách dvorských. I z tohoto 

důvodu byl vývoj zpísemnění záležitostí kolem karlštejnských lén dlouhodobější. 

Zatímco první karlštejnský manský kvatern z roku 1605 obsahoval formálnější a 

stručnější zápisy a pouze několik druhů pořízení, ve druhém z roku 1624 se objevily i 

nové typy, při čemž jejich samotný text také mnohem více narostl. V porovnání 

s dosud paralelním vývojem gruntovních knih v karlštejnské kanceláři došlo 

k přerušení postupné specializace zdejších lenních záležitostí na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let sedmnáctého století, kdy přešla část lenní agendy 
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ve prospěch centrálních úřadů, především desk dvorských. A tak zatímco 

v karlštejnské kanceláři vznikl v polovině sedmdesátých let již celý soubor 

gruntovních knih, knižní lenní agenda se zde specializovala až ve třicátých letech 

osmnáctého století. Tehdy vznikl nejen třetí kvatern, a to na základě přepisu a 

uspořádání druhého, ale rovněž i další samostatné kancelářské pomůcky. Určité 

srovnání se nabízí především s obdobnými pozemkovými knihami specializovaného 

charakteru, konkrétně se dvěma na sebe navazujícími křivoklátskými manskými 

knihami. 

Ostatní písemná agenda týkající se lenních záležitostí značně narostla 

v souvislosti se vznikem nového postu lenního (manského) písaře při karlštejnské 

kanceláři, zřízeného někdy na přelomu čtyřicátých a padesátých let sedmnáctého 

století. Tento úřad zde byl dosvědčen i na počátku patnáctého století, ale v neznámé 

době, snad v průběhu ještě téhož století zanikl. K jeho opětovnému zřízení 

v sedmnáctém století došlo patrně nejen kvůli rozvoji písemné agendy ve zdejší 

kanceláři, která, jakkoliv v mnohém kontinuálně navazovala na starší období, za 

zástavních majitelů stále více přijímala podobu běžného vrchnostenského aparátu, 

ale patrně i v souvislosti se snahou o hospodářskou obnovu karlštejnských manských 

statků kolidující i s paralelním úsilím v rámci celého dominia. Obdobně v souvislosti 

s některým jinými hospodářskými trendy byl například v téže době v karlštejnské 

kanceláři zřízen post purkrabího, který nijak nesouvisel s původním zdejším úřadem 

zrušeným v polovině dvacátých let, neboť měl ryze hospodářský charakter. Již 

zmíněný lenní písař, Jan Václav Jasenský, jakkoliv se druhý manský kvatern vázal 

na něj a s jeho odchodem či úmrtím na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

jeho aktivní užívání skončilo, sám povětšinou do této knihy nezapisoval, ale 

delegoval tuto činnost na pomocný písařský personál v kanceláři. Během své 

poměrně pestré kariéry zastával takovýto post patrně i sám Jasenský. Než došlo 

k této specializaci zdejšího správního aparátu, pořizoval záznamy do kvaternu 

důchodní písař. Obdobný postup je doložen i v případě obou křivoklátských lenních 

knih z šestnáctého a sedmnáctého století a bezpečně jej lze doložit především pro 

první karlštejnský manský kvatern, například pro období od roku 1612, kdy jak do 

kvaternu, tak i do první dochované gruntovní knihy zapisoval důchodní písař, mající 

značně výrazný rukopis. Co se týká nejstaršího autora záznamů v prvním 

karlštejnském kvaternu, podílel se výrazně na dovršení administrace karlštejnské 
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manské soustavy. Zatímco konkrétní pořízení začal zapisovat převážně až od 

počátku roku 1606, v listopadu roku 1605 si knihu rozvrhl na jednotlivé lenní statky. 

Pořadí, z něhož při jejich řazení, vycházel, respektovalo určitou hierarchii. Nejprve 

zapsal tzv. rytířská léna, po nichž následovala tzv. robotná. Další, nikoliv zcela 

jednoznačný sled, reflektoval velikost těchto statků a rovněž i některé dobové reálie. 

Později tentýž neznámý autor, ještě než předal kvatern důchodnímu písaři, provedl 

znova celou revizi kvaternu. 

A konečně, co se týká vlastních osudů karlštejnské manské soustavy ve 

sledovaném období, zdá se, že podstatnějším způsobem než pobělohorské 

konfiskace pozměnily její strukturu zdejší válečné události a jejich hospodářské 

následky. Nový panský dvůr v Dobříči vznikl nejen z bývalých poddanských gruntů, 

ale rovněž i ze zdejšího léna, které tímto zaniklo. K výraznějšímu nárůstu počtu 

trhových smluv došlo jednak ke konci dvacátých let sedmnáctého století a pak ještě 

kolem poloviny téhož století. Stejně jako konfiskace i toto období skýtalo pro mnohé 

možnost, jak se poměrně snadno dostat k takovémuto zboží, jehož zisk však ani 

v předchozích dobách nepředstavoval vždy jednoznačně výhodnou transakci, 

ostatně jako v případě jakýchkoliv jiných drobnějších statků. V téže době se zástavní 

majitelé pokusili o obnovu zdejší manské soustavy, která kolidovala s obdobnými 

procesy na vlastním panství. S ohledem na značný počet lén, jež se navíc 

vyrovnávaly po různou dobu s novými podmínkami, nelze jednoznačně vymezit horní 

hranici této rekonstrukce. Některá zpustošená léna získala nové majitele až 

v průběhu sedmdesátých let. Kromě různých osob mající přístup ke komornímu 

zboží, jež dlouhodobě projevovaly zájem o tyto statky, se v tomto období ve větší 

míře jako vlastníci prosadili mimo jiné měšťané, často ze Starého či Nového Města 

pražského, u nichž se předpokládalo, že zajistí prosperitu na svých nabytých 

statcích. Někteří leníci také skutečně využili nových hospodářských podnětů, které 

toto přechodné období přinášelo. K dalším nástrojům, jak zajistit stabilitu těchto 

menších statků, náleželo mimo jiné jejich propůjčení majiteli většího majetkového 

komplexu, a to navzdory hrozbě jejich alodizace. Ostatně již dříve, se za pomoci 

zdejších lén mnozí zdejší vlastníci pokoušeli podle svých možností vytvářet dočasné i 

trvalejší, větší či menší kompaktnější územní celky, které byly nepochybně z hlediska 

zajištění jejich provozu mnohem výhodnější. 

Samostatná pozornost byla věnována klasifikaci karlštejnských lén i jejich 
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vlastníků. Zdá se, že explicitní označení zdejších leníků termínem „robotný“ v prvním 

karlštejnském manském kvaternu na počátku dvacátých let sedmnáctého století, 

mající nepochybně své starší kořeny, souviselo s dlouhodobými procesy, které se 

odehrály při reorganizaci zdejšího velkostatku a které se dotkly širokého spektra 

dalších jedinců, jež se pohybovali kolem daného panství. A konečně, závěrečné 

exkurzy k vybraným lénům s sebou přinesly nejen jiné lokálnější perspektivy, ale i 

mnohé další problémy, které se týkaly těchto manských statků jako samostatných 

jednotek v rámci složitější sídelní struktury či jejich vlastních popisů na základě 

dochovaných inventářů. 
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