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Haknovec a Haknová

Místo, kde se nyní nacházíte
Mořinka se nachází ve Středočeském kraji, 3 km severně od Řevnic, 12 km východně od Berouna
v nadmořské výšce 342 m. n. m.
Od roku 1995 je vyhlášena jako
vesnická památková zóna. Dále je
součástí evropsky významné lokality NATURA 2000, která zaujímá
oblast Karlického údolí. Celá rozloha katastru obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras.
Katastr obce má rozlohu 702,82
hektarů. Z vesnice i z jejího okolí
se otvírají krásné panoramatické
výhledy na celé pásmo Brd.
První zmínka o obci je z roku
1338, v roce 1342 ves náleží k Dobřichovickému panství, v roce 1356
je zmiňována jako osada, kterou
projíždí císař Karel IV. na dobudovaný Karlštejn.

Kaplička v zimě
Jarní festival Mořinka FEST
Na kopci nad obcí se tyčí přes dva metry vysoký Menhir. Kolosální vápencový kámen, vážící téměř osm tun, zde byl zasazen akademickým sochařem Petrem Váňou a skupinou nadšenců, jen s pomocí dřevěných kulatin a provazů v poslední den milénia. Vedle něj stojí odlité křeslo, ve kterém
si může výšlapem zmožený turista pohovět a rozhlédnout se nejen po malebné Mořince, ale i po jejím stejně krásném
okolí.

Z historie hrádku Karlík
Pohlednice z roku 1910

Chráněná roubenka na návsi
Ves je památkovou zónou lidové
architektury již vévodí patrový roubený dům č. p. 7 (nyní č. p. 63) s lomenicí
z 18. století na severní straně návsi se
zděným přízemím a roubeným patrem.
Dům má na vstupní straně pavláčku.
Štít je ve spodní části vstřícně bedněný, nahoře bývala původně valbička či
kabřinec. Druhým roubeným obytným
staveným je dům usedlosti č. p. 2 rovněž na severní straně návsi s roubenou světnicí a síní. Z roubeného domu
č. p. 5 se dochoval jen prahový věnec
trámů. Na návsi stojí kaple sv. Pavla se zvoničkou z poloviny 19. století.
Mořinka dodnes představuje poměrně
významný soubor lidové architektury.

Předpokládá se, že trasa ,,pražská“ vedla nejspíš přes Roblín a Mořinu, ,,zbraslavská“ pak přes Vráž a Vonoklasy.
Odtud královský dvůr v kočárech zřejmě pokračoval k již zmíněnému Roblínu a Mořině, královská družina na koních
mohla projet okolo hrádku přes Mořinku přímo na Karlštejn. Samozřejmě stejnými trasami i v opačném směru. Úvahu
podporují dochované zbytky zpevnění pravého úvozu suchou kamennou zídkou nebo vozové cesty za obcí v Želebici.
Panoramatická fota: Vladimír Glaser
Krajina okolo Mořinky po bouřce
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