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V Brlohu najdete parkování u Křemežského potoka
nedaleko autobusové zastávky. Zpočátku se
vydáte po červené značce, ze které cca po 300 m
sejdete a budete pokračovat vlevo po zeleně
značené naučné stezce Brložskem. Zpočátku
povede cesta po vedlejší silničce, dovede vás k
místní pile a po chvíli se dostanete mimo civilizaci.
Trasa začne mírně stoupat, projdete lesíkem a poté
alejí, kde budete moci
obdivovat zajímavé
dřevěné artefakty.
Poté vás čeká prudký
výstup cca 150-200 m
dlouhý, který vás dovede
ke zřícenině hradu
Kuglveit a k romantické
zřícenině nedostavěného
kláštera Kuklov.

Hrad Kuglveit - Byl založen na místě pravěkého hradiště někdy okolo roku
1357. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdiva, příkop vylámaný ve skále
a valy. Původní název hradu a vsi Kuglwaid byl pravděpodobně převzat
ze staroněmeckého "gugl-waid", což volně přeloženo znamená "lesnatá homole".
Okolo hradu vyrostla malá osada, která se postupně rozrůstala. Královský hrad
v "rožmberském území" se stal příčinou sporů mezi králem Václavem IV.
a arcibiskupem Janem z Jenštejna. V době spiknutí české šlechty proti králi
Václavovi pak vojsko Jindřicha z Rožmberka v roce 1395 hrad dobylo a zbořilo.
Od té doby byl opuštěn.

Klášter Kuklov - Romantická zřícenina nedostavěného
kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté
vyvýšenině. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal
mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský
klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl
nikdy dokončen a kolem roku 1530 měl být opuštěn. Během
třicetileté války měla klášterní budovy zcela pobořit švédská
vojska a přítomné mnichy ubít. Podle pověstí prý
v podzemních
klášterních
chodbách
bloudí
duše
popravených a upálených mnichů. Jimi se také ale měla
zachránit většina mnichů před nájezdem. Z trosek pak byly
použity kameny na stavby chaloupek, z nichž řada je
vestavěna přímo do zřícenin kláštera. Torzo kostela s pěti
gotickými okny, z daleka viditelné, upoutá každého i jen
náhodně projíždějícího. V prostoru bývalého kostela pořádá
obec Brloh občasná divadelní vystoupení, koncerty a svatby.
V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí
včel (1967).
Po prohlídce Kuglveitu a Kuklova budete pokračovat opět po naučné stezce, ale
záhy z ní sejdete a budete kopírovat cyklotrasu 1090, která obkrouží Vlčí kopec a
dovede vás do Sedla u Jaronína, kde se potkáte s červenou značkou.
Po červené značce budete již pokračovat až autu. Po cestě vás čekají krásné
výhledy na Kleť. Těsně před sestupem do Brloha najdete lavičku s výhledem, kde
si můžete udělat poslední zastávku a pokochat se úžasným výhledem.
Trasa měří 10,9 km a věřím, že se vám bude líbit.

