
Obec Hrušov 

je rázovitá Slovenská dedinka v okrese Veľký 
Krtíš. Má podhorský charakter s rozsiahlym 
lazníckym osídlením.
Unikátne sú vínne pivnice vytesané v 
tufopieskovcových masívoch.
Koncom augusta sa každoročne v obci koná 
neopakovateľný festival tradičnej ľudovej kultúry - 
„Hontianska paráda“, počas ktorého sa celá obec 
premení na veľký živý skanzen s ukážkami 
remesiel, zvykov, folklóru. Je to najväčšia akcia 
tohto druhu na Slovensku.
Prvá písomná zmienka o obci Hrušov pochádza z 
roku 1272.  K pôvodu mena obce sa viaže legenda 
o veľkom výskyte planých hrušiek. Pre obec je 
charakteristická „dvojrezidenčnosť“, ktorá má 
pôvod v minulosti,  kedy obyvatelia počas týždňa 
hospodárili na lazoch a v nedeľu sa schádzali v 
dedine. Tento spôsob života bol uplatňovaný  
najmä do roku 1979, kým v obci bolo súkromné 
hospodárenie. V tomto roku bol Hrušov pričlenený 
do Jednotného roľníckeho družstva  vo Vinici. 
Laznícke gazdovstvá sú roztrúsené po celom 
katastri jednotlivo alebo vytvárajú malé osady. V 
súčasnosti na lazoch už žijú väčšinou starší 
obyvatelia, ostatné domy sú využívané na 
rekreáciu a sú vo veľkej miere sú vo vlastníctve 
osôb, ktoré nepochádzajú z Hrušova. V 
súčasnosti v obci žije 863 obyvateľov z toho 363 
mužov a 500 žien. Nachádza  sa tu separovaná 
rómska osada, kde žije 130 Rómov.
Zdroj: www.hrusov.sk

Čabraď

Zrúcanina gotického hradu na konci skalného 
ostrohu z troch strán obtekaného riečkou Litavou, 
situovaná v Krupinskej planine, juhovýchodne od 
obce Čabradský Vrbovok. Hrad je napriek tomu, 
že je ruinou, impozantný a mohutný.

Pôvodné názvy:
Litava, Haradnuk, Lytua, Haradnok, Litva, 
Lythua, desolatum castrum Lyta, Puztalythwa, 
Chabrad, Lythwa, Chabragh, Pustha Lythwa, 
Chabraag

História

Hrad priamo kontroloval cestné spojenie, ktoré 
prichádzalo k hradu zo Šiah, pokračovalo na 
sever, pri Bzovíku sa rozdvojovalo a ďalej 
pokračovalo do Krupiny, a do Banskej Štiavnice. O 
vzniku hradu história mlčí, avšak mnohí historici 
spájajú s počiatkami hradu Čabraď dva hrady, pre 
ktoré pramene používali sčasti rovnaké názvy. 
Starší hrad s názvom Litava (Litva), asi 3 km na JV 
od hradu Čabraď, zanikol asi v r.1320. Vďaka 
sčasti rovnakým názvom sa často mylne prelína 
história týchto dvoch hradov. 
Počas existencie už spustnutého starého hradu s 
názvom Litava bol vybudovaný neďaleko neho 
nový hrad Litava, od neskorého stredoveku 
nazývaný aj ako Čabraď. Jeho počiatky siahajú 
pred rok 1342. Hrad vtedy spadal pod kráľovskú 
správu - Karlovi Róbertovi. Na začiatku vlády 
Žigmunda Luxemburského hrad často menil 
majiteľov. Poslednými majiteľmi bol rod 
Koháryovcov. V rokoch 1744 – 1755 dal Ondrej 
Koháry postaviť vo Svätom Antone moderný 
kaštieľ, kam preniesol aj správu rodových 
majetkov. Koháriovci od tohto obdobia využívali 
hrad len ako letné sídlo. Azda v tom období dali do 
svätoantonského kaštieľa previezť z Čabrade 
hodnotnejší majetok. Jeho súčasťou je aj 
zachovaný stredoveký zvon. Vojenský opis z roku 
1782 charakterizuje Čabraď ako veľký, starý a 
pevný hrad na vysokom brale pod ktorým sa v 
doline nachádza niekoľko drevených domov. 
Rieka Litava vytvára hlbokú dolinu porastenú 
lesom. Má kamenisté dno a plytké brehy. Pri 
silných dažďoch zaplavuje celú dolinu. Pri suchom 
počasí je rieka všade priechodná. Lúky v okolí 
hradu sú suché. Cesty v okolí sú však zlé.

Hrad náročný na údržbu dal nakoniec František 
Koháry v roku 1812 podpáliť. Spolu so zánikom 
hradu zanikla aj obec v doline pod hradom. 
Napriek zničujúcemu požiaru ani po niekoľkých 
desaťročiach úplne nespustol. Hrad však už 
potom upadol na dlhé roky do zabudnutia. V 90-
tych rokoch 20.storočia prebehla konzervácia 
prvého nádvoria. Od roku 2000 funguje občianske 
združenie pre záchranu hradu Čabraď - Združenie 
Rondel, ktoré v spolupráci s obcou Čabradský 
Vrbovok postupne čistí hrad od náletovej 
vegetácie, zameriava hradné objekty, propaguje 
hrad pre verejnosť a venuje sa jeho konzervácii.

Povesť o hrade
 
Na hrade žil kastelán, ktorý nerád pri poľovačke 
zmokol. Potreboval spoľahlivú predpoveď 
počasia. Keďže nebol internet, televízia a SHMÚ, 
potreboval hvezdára, lebo v tej dobe si hvezdári 
takto privyrábali. Nezamestnaných hvezdárov 
bolo málo, lebo boli plne vyťažení skúmaním čo je 
ploché a čo guľaté a čo sa okolo čoho krúti. 
Personálni agenti došikovali kastelánovi Filipa z 
dediny, lebo ako vojak sa dostal aj do sveta, aj 
cudzie reči ako tak vie a aj hviezdy už videl, čiže je 
dostatočne  kvalifikovaný. Chvíľu boli predpovede 
presné, ale jedného dňa po preflámovanej noci 
nevenoval pozornosť vývoju atmosférických 
prúdení a predpovedal pekné počasie. Kastelán 
sa vybral na poľovačku. Do cesty sa mu priplietol 
somár zapriahnutý do voza. Nechcel sa uhnúť 
urodzenému pánovi z cesty. Pohonič vysvetlil 
kastelánovi, že to robí vždy pred búrkou. Kastelán 
sa zasmial, že on má kvalifikovanú predpoveď a 
pršať nebude. Na poľovačke kastelán poriadne 
zmokol. Po návrate urobil opatrenia aby sa mu to 
viackrát nestalo. Somára povýšil za hvezdára a 
hvezdára dal zapriahnúť do voza. 

Zdroje: www.hrady-zamky.org, www.rondel.sk
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1 - 1. vstupná brána s 
premostením priekopy
2 - 2. vstupná brána
3 - štítová hradba
4 - sýpka
5 - obytné budovy
6 - 3. vstupná brána
7 - horný hrad
8 - severný palác
9 - pekáreň
10 - 4. brána
11 - východný palác
12 - hlavná obytná veža
13 - západný palác
14 - bastión horného hradu
15 - severný dvor s hradbou
16 - 1. bašta
17 - 2. bašta
18 - 3. bašta
19 - 4. bašta
20 - 5. bašta
21 - 6. bašta1
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Zdroje: 
trasa, časy: www.turistickamapa.sk 
 
           

Legenda:

Dátum: 05.04.2014

zrúcanina

výhľad

(Tiesňové volanie: 

112

)(  sedlo

vrchol 

jaskyňa

Prevýšenie: 465 m
Dĺžka trasy: 18,4 km
Čas bez prestávok: 4:40 hod.

Prevýšenie: 175 m
Dĺžka trasy: 11,3 km
Čas bez prestávok: 2:45 hod.

Parametre trasy:

Lokalita: Krupinská planina
Akcia:     Čabraď
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