SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ A KAPLE „U ONDŘEJE“
48°55'40.67"N, 14°11'42.999"E
Nedaleko Kuklova leží na ostrohu vysoko nad Dobročkovským (Brložským) potokem, jediné dosud známé raně
středověké slovanské hradiště v regionu Blanského lesa.
Pochází z 2. poloviny 8. století až 1. poloviny 9. století.
Hradiště o rozloze asi 2 ha stávalo na nízké ostrožně mezi
dvěma potoky. Kdysi mělo opevněnou akropoli, dvě pědhradí opevněná kamenným valem a částečně i příkopem.
Na některých místech je val dodnes až 2,5 m vysoký.
Stopy silného požáru, zjištěné v hradbě, mohou svědčit
o násilném zániku hradiště u Kuklova patrně někdy kolem
poloviny 9. století.
Zajímavostí je, že kromě archeologických nálezů slovanské keramiky a přeslenu, zvířecích kostí, spálených uhlíků
a několika kusů vypále- né mazanice, byl nalezen i zlomek
skleněného laténského náramku ze 4. - 1. stol. př. n. l..
Nálezy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.
Další zajímavostí je neobvyklá koncentrace hradišť na tak
malém prostoru, i když pravděpodobně osídlených v jiném
období. Svědčí to o stáří a hustotě osídlení v Brložské
kotlině.
Název lokality pochází od kaple sv. Ondřeje, která se nachází nedaleko pod hradištěm.
Hradiště je jedním zastavením na naučné stezce
Brložskem.

Kaple u Ondřeje zdroj Oldřich Petrášek

SLAWISCHE BURG UND DIE KAPELLE
„U ONDŘEJE“ (Andreaskapelle)
48°55'40.67"N, 14°11'42.999"E
Unweit von Kuklov liegt auf einem Vorsprung hoch über
den Dobročkovský- und Brložský- Bäche die bisher
einzige bekannte frühmittelalterliche slawische Burg
(ca. 750 - 850 n. Chr.) im Gebiet des Blansker Waldes.
Die gesamte Burganlage umfasst etwa 2 Hektar, die
Burg stand auf einem Felsvorsprung zwischen zwei
Bächen. Die einst befestigte Akropolis mit zwei
Vorburgen war von einem Steinwall und Graben
umgeben. An einigen Stellen ist der Wall heute noch
2,5 m hoch. Die in der Mauer entdeckten Spuren eines
Brands zeugen von der vermutlich gewaltsamen
Zerstörung um die Mitte des 9. Jahrhunderts.
Interessant ist, dass hier außer den archäologischen
Funden
aus dieser Zeit (slawische Keramik,
Spinnwirtel, tierische Knochen, verbrannte Kohlen
sowie der Überrest eines Glasarmbandes aus der
Latènezeit (4. – 1. Jh. v. Chr.) gefunden wurden. Es
erbringt wahrscheinlich den Beweis einer langjährigen
Besiedlung in dem Tal von Brloh. Die Funde lagern
heute im Nationalmuseum in Prag.
Der Name dieser Stelle geht auf die Andreaskapelle
zurück, die sich unweit von der Burgstätte befindet.
Die Burgstätte ist eine Station auf dem Lehrpfad in dem
Gebiet „Brložsko“.

