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Místo, kde se nyní nacházíte
Karlickým údolím vede silnice
z Karlíka na Mořinu, respektive
na Trněný Újezd, parkovat lze v obci
Karlík. V celém údolí platí zákaz parkování. Turistické cesty jsou značeny
kolmo přes údolí: modrá značka vede
z Karlštejna a Mořiny do Roblína, odtud do Vonoklas a Černošic. Z obce
Občerstvení na Meloušku
Karlík se dostaneme do Vonoklas
po žluté značce kolem pozůstatků Hrádku, nazvaného po zakladateli
císaři Karlovi IV., a dále přes přírodní rezervaci Karlické údolí, po červeně značené cestě pak přes přírodní rezervaci Krásná stráň. A druhým
směrem po červeně značené cestě se
dostaneme přes Mořinku na Karlštejn.
Přírodní rezervace Karlické údolí
je svojí rozlohou 214,1 ha třetím největším zvláště chráněným územím
v rámci Chráněné krajinné oblasti
Český kras. Její ochrana byla vyhlášeDoubravy v Karlickém údolí
na v roce 1972 především z důvodu
existence dobře zachovalého souboru lesních společenstev v údolí Karlického potoka přerušovaných bezlesími plochami s výskytem
xerotermních druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Geologická stavba
je tvořena horninami od svrchního
ordoviku přes celý silur až do středního devonu, geologický profil lze nejlépe sledovat v korytě potoka nebo
na svazích Karlického údolí. Velmi
dobře se zde zachovala přirozená lesSamice roháče obecného
ní společenstva a bezlesé stepní ostrůvky se vzácnou květenou. Osu ostře zaříznutého údolí tvoří Karlický potok. Ze zvířeny je nejvíce prozkoumána vzácná fauna měkkýšů
a hmyzu. Z plazů je třeba se zmínit o kriticky ohrožené ještěrce zelené (PP Krásná stráň). V prostoru Karlického údolí
bylo zjištěno hnízdění 85 druhů ptáků.
Přírodní rezervace Karlické údolí tak je
významné území z hlediska ochrany
biodiverzity a představuje jednu z nejvýznamnějších lokalit na území ChráDub šípák něné krajinné oblasti Český kras.
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Z historie hrádku Karlík
V současné době patří zřícenina hrádku Karlík administrativně do katastru vzdálenější obce
Mořinka. Podle zakladatele stavby Karla IV. a stejnojmenného hrádku byla
svého času pojmenována i blízká ves Karlík. Také
nelze pominout historickou spjatost hrádku
Koniklec luční
s obcí Vonoklasy, z čehož
nám vyvstává obraz na život poměrně bohatého středověkého místa, kde rytíři střežili nejen
Vstavač nachový
cesty, ale zvláště jejich uživatele, a kudy putovaly družiny královské a skupiny poutníků, řemeslníků a obchodníků.
Vznik hrádku Karlík zřejmě souvisel s 5 km vzdáleným hradem
Karlštejn, kterému tehdy připadla úloha dobře zabezpečené schrány císařských korunovačních klenotů Svaté
říše římské a nejcennějších relikvií Českého
království i říše a – vedle Zbraslavského kláštera s královským mauzoleem – úloha ještě
důležitějšího duchovního centra. Poslední historické informace naznačují snahy Otce vlasti
vybudovat z Karlštejna dokonce určitou, snad
„menší obdobu“ Věčného města s jeho privilegii.
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