HRAD KUKLOV
48°55′48.39″N 14°10′58.64″E
Hrad stával na vysoké skále nad obcí Kuklov. Měl
dvojdílnou dispozici s jádrem na skalní vyvýšenině
a velkým obdélníkovým předhradím. Byl založen na místě
pravěkého hradiště někdy okolo roku 1357. V té době
se na místě dnešního Kuklova usadili Němci. Název
Kuklov (německý název Kugelweid), je pravděpodobně
odvozen z latinského slova cucala ( kukla, kapuce )
a německého výrazu Weid (pastvina). Doslova se tedy
jedná o kukelskou pastvinu.
Okolo hradu vyrostla malá osada, která se postupně
rozrůstala. Královský hrad se stal příčinou sporů mezi
králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna.
V době spiknutí české šlechty proti králi Václavovi vojsko
Jindřicha z Rožmberka v roce 1395 hrad dobylo a zbořilo.
Od té doby je opuštěn. Dodnes se zachovaly jen malé
zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále. Současně
s hradem byl v podhradí založen kostel svatého Ondřeje.
Ten však na přelomu 15. a 16. století zchátral natolik, že
zde řeholníci založili se svolením Rožmberků nový kostel
s klášterem. V bouřlivých dobách třicetileté války byl i nový
kostel a klášter zbořen.
Místem vede naučná stezka Brložsko.

BURG KUKLOV (Kugelweid)
48°55′48.39″N 14°10′58.64″E
Der Name „Kuklov“, zu deutsch Kugelweid, geht auf
das lateinsche „cuculla“ (Kappe, Kapuze) und das
deutsche Wort „Weide“ zurück.
Ursprünglich befand sich hier eine zweiteilige Burg mit
einer rechteckigen Vorburg aus dem 14. Jahrhundert,
die noch am Ende dieses Jahrhunderts von Heinrich
von Rosenberg zerstört wurde. Erhalten haben sich nur
wenige Mauerreste und der aus dem Felsen
gebrochene Burggraben. Im Jahre 1495 berief Peter IV.
von Rosenberg Mönche des Ordens des hl. Franziskus
von Paula hierher, um an dieser Stelle ein
Paulanerkloster zu gründen. Die Hl.-Andreas-Kirche in
der Vorburg wurde jedoch um die Wende des 15. und
16. Jahrhundert derart verwüstet, dass die
Ordensbrüder nach Einwilligung der Rosenberger eine
neue Kirche mit Kloster gründeten. Während des
Dreißigjährigen Kriegs wurde sowohl diese neue Kirche
als auch das Kloster völlig zerstört und ist dem Verfall
preisgegeben. An diesem Ort führt der Naturlehrpfad
„Brložsko“ vorbei.

