CESTA CÍSAŘOVNY ELIŠKY
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Místo, kde se nyní nacházíte
Obec po celou dobu
své historie (s velmi
krátkými přestávkami během husitské
doby a bělohorského
povstání českých stavů) patřila Rytířskému
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Proto
se také symbol řádu
(kříž a šesticípá hvězda
červené barvy) objevuje ve znaku obce. První písemná zmínka o Dobřichovicích pochází z 6. dubna 1253, kdy český král Václav I. potvrdil
jejich darování Řádu Křižovníků.
Původní osídlení je však daleko starší a první osada stála v místech
dnešního Karlíka, 1,5 km vzdálené obce. Usadil se zde slovanský rod
Dobřichův, po kterém byla osada nazvána. Sídlo Dobřichovo s opevněným hrádkem a románskou rotundou v Karlíku
a s tvrzí, chránící brod přes
řeku Berounku, náleželo
pod moc českých knížat
a králů až do poloviny 13.
století, kdy se vrchností stali pražští Křižovníci.
Za husitských válek přišli
Křižovníci jako katolický
řád o Dobřichovice, tvrz u řeky byla rozbořena a obec vystřídala několik
majitelů. V roce 1505 jsou Dobřichovice zase zpět v řádovém majetku.
O obnovu a rozšíření se zasloužil velmistr Hynek Berka z Dubé, který
dal na místě tvrze postavit renesanční
zámek, nadále pak letní sídlo velmistrů a založil "panskou zahradu", dnešní
park proti obecnímu úřadu.
1. ledna 1993 se Karlík odtrhl od Dobřichovic a stává se samostatnou obcí.
V roce 1996 je nákladem obce Dobřichovice postaven nový ocelový obloukový most na místě původního mostu
s využitím starých pilířů. V roce 1997 je
obci Dobřichovice udělen znak a prapor. Dne 26. září 2006 se Dobřichovice
staly městem.
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Obec Karlík
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Haknovec a Haknová

Z historie hrádku Karlík
Z nevelkého gotického hrádku založeného Karlem IV. k ochraně
Karlštejna se do dnešních dnů dochovaly pouze zbytky zdí a šíjový
příkop s valem. Za Karla
IV. však karlický hrad plnil
nejen funkci hlásky, ale
též ochrany cesty z Prahy
přes Vonoklasy na Mořinu
a Karlštejn. Podle pověsti
byl i občasným útočištěm
manželek Karla IV. při
jejich návštěvách v tomto kraji. V období husitských válek byl karlický
hrádek během obléhání
Karlštejna husity značně poškozen a z této zkázy se již nevzpamatoval. V 16. století je uváděno již jen jeho jméno.
Historie tamního kraje je
ovšem daleko starší. Již
v době Přemysla Otakara
I. stála v Karlíku románská
rotunda sv. Martina. Dnes
je součástí malebného
barokního kostela sv. Prokopa a sv. Martina. Ruiny
hrádku jsou v lese za obcí
Karlík.
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