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První písemná zmínka o Brlohu je z roku 1310, tehdy
poddanskou vsí patřící Rožmberkům. Brloh pro své
položení, protože tudy vedla cesta od Prachatic
k Budějovicím, zakoušel často válečných útrap – v 15.
století od vojsk pasovských a švédských. Obživu
obyvatelstvu poskytovalo především polní hospodářství.
Pěstovalo se zde žito, pšenice i ječmen. Chudší lid
vyráběl po celý rok obuv z bukového dřeva, hrábě
a lopaty. Pěstoval se zde také len, který se v zimě
spřádal a tkalci z něho tkali plátno na šerky.
Největší památkou obce je kostel sv. Šimona a Judy,
původně svaté Maří Magdalény, založený již kolem roku
1340 z podnětu Petra z Rožmberka, který byl v letech
1697-1704 přestavěn ve slohu barokním. V obci se
nachází také několik kaplí, např. kaple svatého Kříže
a kaplička svatého Vojtěcha.
Brloh se nachází přímo v srdci CHKO Blanský les
s nejbližšími přírodními památkami Šimečkova stráň
a Na stráni, s biotopem vstavačovitých a vegetací
na hadcovém podkladu.
Obcí prochází několik turistických tras a cyklostezek
a také naučná stezka.

Die erste schriftliche Erwähnung kommt aus 1310.
Brloh war damals die Frongemeinde der
Rosenberger. Durch die Lage auf dem direkten
Weg von Prachatice nach Budweis erlebten die
Einwohner von Brloh im Mittelalter jeden Krieg
hautnah mit – im 15. Jhd. waren hier Passauer
oder Schwedische Heere. Ihr Auskommen fanden
die Einwohner neben der Feldlandwirtschaft in
Holznutzung. Hier wurde Weizen, Roggen, Gerste
angebaut, ärmere Leute produzierten das ganze
Jahr über Holzschuhe, Rechen und Schaufeln. Es
wurde hier auch Flachs angebaut, im Winter dann
gesponnen. Im Ort lebten viele Weber, die
Leinenstoff produzierten.
Die größte Sehenswürdigkeit des Ortes ist die Hl.
Šimon und Juda-Kirche, die ursprünglich der
Heiligen Maria Magdalena eingeweiht und bereits
im ca. 1340 dank Peter von Rosenberger
gegründet wurde. Die Kirche wurde in 1697-1704
im Barockstil umgebaut. Im Ort befinden sich
mehrere Kapellen, z. B. Hl. Kreuz-Kapelle und Hl.
Adalbert-Kapelle.
Brloh und seine Gegend liegt direkt im Herzen des
Landschaftschutzgebietes Blanský les mit den
nächsten Natursehenswürdigkeiten Šimečkova
stráň und Na stráni, mit dem Biotop von Orchideen
und der Pflanzenwelt auf dem serpentisierten
Ultrabasit-Boden.
Durch den Ort führen mehrere Wander- und
Radwege sowie ein Lehrpfad.
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