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Tato turistická stezka vznikla z iniciativy obcí Mořinka a Karlík.
Cílem této stezky je ukázat turistům krásy města Dobřichovice, obcí
Karlík a Mořinka, městyse Karlštejn a v neposlední řadě hrádku Karlík
v překrásném údolí Karlického potoka.
Většina našinců zná hrádek Karlík spíše jen z filmového zpracování Vrchlického veselohry „Noc na Karlštejně“. Paní Ofka tu vymlouvá
mladé císařovně nocleh na Karlštejně, který je pro ženy zapovězen
a určen výhradně k císařovu zbožnému rozjímání. Proto jí doporučí
nedaleký hrádek Karlík.
Hrádek (spíše tvrz) nechal skutečně vystavět císař Karel IV. roku
1358 nad přírodní branou do Karlického údolí. Založen byl na skalnatém, do tří stran se svažujícím ostrohu, později zvaném Hrádek.
Měl podobu věžovitého stavení a s největší pravděpodobností byl
určen k ochraně
východní
části
k a r l š te j n s k é h o
panství, rozhodně
však ne k nocování císařoven. Tato
domněnka Václava Hájka z Libočan dala sice
základ úžasnému
bájení, ale je krajně nepravděpodobná, protože věžovitá stavba byla pro římskou císařovnu a její dvůr malá a nevhodná. Okolo roku 1400 Václav IV. tvrz
zastavil a poskytl přitom 200 kop českých grošů na její výstavbu.
Kolem roku 1544 je pod jménem Karlík znám už jen nedaleký rybník a mlýniště. Dnes je dokladem jeho existence pouze část kamenné-
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ho zdiva a nepřehlédnutelný příkop. V minulosti navštívil ruiny nejeden hledač pokladů. Váben pověstí, že jedině o pašijích bylo možné
dosáhnout pokladů, neúnavně kopal a kopal, ale když se dostal až
k němu, uslyšel volání: „Mořinka hoří!“ Odběhl se podívat, ale poklad
mezitím zmizel.
K ruinám se dostanete z Dobřichovic po silnici, směrem na Karlík. V místech, kde opouští červená turistická značka silnici, odbočíte
vpravo do úvozu a nad romantickou studánkou se dáte vlevo směrem nahoru na skalní hřbet. Odměnou vám bude minimálně zajímavý výhled do údolí Karlíku.
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