
Krupinská planina  
je geomorfologický celok v rámci Slovenského 
stredohoria. Zo západu je ohraničená Štiavnickými 
vrchmi, zo severu Javorím, z východu Ostrôžkami a z 
juhu Podunajskou pahorkatinou a Ipeľskou brázdou.
Je sopečného pôvodu a má ráz plošiny. Najvyšší vrch je 
775 m n. m. vysoký Kopaný závoz neďaleko obce 
Senohrad, ktorý je však pre polohu vo vojenskom 
výcvikovom priestore Lešť neprístupný. Nad 700 m n. m. 
dosahuje len niekoľko málo vrchov v Závozskej 
vrchovine na hranici s Ostrôžkami, pomerne časté sú 
však vrcholy nad 500 m n. m. Nad obcou Horné 
Plachtince sa nachádza vrch Španí laz s vysielačom a 
chatou na vrchole. Smerom na juh sa objavujú hlboké 
údolia a planina sa postupne znižuje. Územie 
odvodňujú málo vodnaté vodné toky, ktoré patria do 
povodia Ipľa. Medzi významné patrí Krtíš, Tisovník, Stará 
rieka, Krupinica a Litava.
Planina patrí do teplej a mierne teplej klimatickej 
oblasti, čo umožňuje rast teplomilnej flóry. V južnej časti 
sú vhodné podmienky na pestovanie viniča a zasahuje 
tu Stredoslovenská vinohradnícka oblasť. Územie je 
charakteristické laznícke osídlenie, čomu zodpovedá aj 
obhospodarovanie územia. Úrodné pôdy sú len na 
južnom okraji, planiny sú hojne využívané na 
pestovanie ovocia a pastiersky chov dobytka a oviec. 
Lesy sú predovšetkým hrabové a dubové.

Španí laz 
(643,1 m n. m.) je vrch v Krupinskej planine, neďaleko 
obce Stredné Plachtince. Vrch sa nachádza na juhu 
pohoria, na styku s Podunajskou pahorkatinou, 
približne 6 km západne od Veľkého Krtíša. Rozsiahly 
vrchovinný chrbát má pretiahnutý tvar a v 
severozápadnej časti nadväzuje na výškovo podobné 
vrchy. Na hrebeni s rozsiahlou plošinou sa nachádzajú 
laznícke usadlostí, využívajúce lúčnaté časti vrchu. V 
strednej, najvyššej časti Španieho lazu sa nachádza 
vysielač, ktorý uľahčuje identifikáciu. Z južných častí 
hrebeňa sú výhľady na široké okolie Veľkého Krtíša a 
Poiplie.

Horné Plachtince 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243, 
kedy sa obec  spomína  ako Palahta, neskôr Stará Ves, či 
Hornia Ves. Obyvatelia sa v minulosti  živil i  
p o ľ n o h o s p o d á r s t v o m ,  c h o v o m  d o b y t k a ,  
vinohradníctvom a ovocinárstvom. Ženy tkali plátno, 
piekli voňavý chlieb, zhotovovali prekrásne ľudové 
odevy a výšivky. Najstaršou historickou pamiatkou v 
obci Horné Plachtince je drevená zvonička, ktorá 
pochádza z roku 1737 a nachádza sa za budovou 
obecného úradu. V obci sa nachádza aj  evanjelický 
neskoroklasicistický  jednoloďový kostolík, ktorý bol 
postavený v roku 1859 za pôsobenia evanjelického 
farára Samuela Godru, národného buditeľa, literáta a 
básnika.  Časť obce, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú 
zónu,tvoria kamenné domy, ktoré mali pôvodne 
slamené strechy, podopreté drevenými, alebo 
murovanými stĺpmi. 
Najznámejším rodákom je herec a politik Milan Kňažko. 
Tento kraj je bohatý na hercov.  V neďalekých Stredných 
Plachtinciach sa narodil Július Pántik a v Dolných 
Plachtinciach Ctibor Filčík  a Štefan Kvietik. 

Modrý Kameň je mesto ležiace v Banskobystrickom 
kraji v okrese Veľký Krtíš. Podľa sčítania obyvateľstva v 
roku 2011 bol Modrý Kameň druhým najmenším 
mestom na Slovensku podľa počtu obyvateľov (1614 v r. 
2016).
Dejiny mesta sú úzko späté s miestnym hradom, no 
najstaršie známe nálezy pobytu človeka pochádzajú už 
z obdobia strednej a mladšej doby bronzovej. V 
lokalitách Prše a Dolina boli objavené desiatky 
popolnicových hrobov. Písomne doložené osídlenie 
podhradia pochádza z roku 1290, pričom počiatky 
hradu a s ním súvisiace osídlenie sa začalo v období 
vpádu Mongolov.

Hrad Modrý Kameň
Hradný komplex sa skladá z hornej časti goticko-
renesančnej zrúcaniny na bralnatom návrší a dolného 
barokového kaštieľa. Prvé písomné zmienky o hrade sú 
z druhej polovice 13. storočia. Staviteľmi a majiteľmi 

hradu bola až do polovice 19. storočia uhorská 
šľachtická rodina Balašovcov, do ktorej patril aj 
významný uhorský renesančný básnik Valentín Balaša. V 
16. storočí podľahol útokom Turkov, ktorí tu zotrvali 
vyše 20 rokov. Pri ústupe ho vyhodili do vzduchu. 
Chátral takmer 15 rokov a potom bol opäť obnovený 
Balašovcami. Modry Kamen CastleAvšak po kuruckom 
vypálení koncom 17. storočia už nebol nikdy viac 
obnovovaný. V roku 1730 postavila vdova  Modry 
Kamen Castlepo Gabrielovi Balašovi na zrúcaninách 
dolného hradu barokový kaštieľ, ku ktorému apoštolský 
gróf Pavol Balaša pristavil kaplnku sv. Anny. V polovici 
19. storočia skončila sága rodiny Balašovcov na Modrom 
Kameni. Majiteľom sa stal haličský gróf Forgáč, po ňom 
gróf Károlyi. Jeho dcéra Gabriela Almášiová ho v roku 
1923 predala štátu a odsťahovala sa do Maďarska. Od 
tých dôb je v rukách štátu a v roku 1991 sa kaštieľ stal 
sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM.

Vojenské  opevnenie nad  Veľkým Krtíšom
Nadšencov vojenskej histórie môže zaujať línia ľahkých 
vojenských opevnení z obdobia pred II. svetovou 
vojnou.  Je mimo našich trás, prístup z Veľkého Krtíša s 
napojením na trasu B. Pred II. svetovou vojnou sa v 
Československu, hlavne v česku budovali línie 
opevnení. Na Slovensku ich bolo menej, okolo 1800 
objektov, väčšinou ľahkých opevnení, budovaných však 
miestami v dvoch líniách. Ťažké opevnenia sú známe len 
pri Bratislave a Komárne. V tomto kraji boli budované 
ľahké opevnenia (tzv. ŘOP, resp. po slovensky ROP - 
podľa názvu Ředitelství opevňovacích prací) v dvoch 
líniách. Prvá línia opevnení bola rozložená na návršiach 
popri hranici na rieke Ipeľ a druhá, severnejšia, 
nesúvislá, na spojnici obcí Plášťovce - Kosihovce - 
Strháre - Vieska.
Bunkre nad Krtíšom boli ľahké opevnenia vzor 37, 
najzachovalejší nájdete na západnom svahu Babky, vo 
výške 320 m. Treba  hľadať v agátovom lese 100 metrov 
od jeho okraja nad záhradkárskou osadou, naľavo od 
vodojemu.
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Zdroje: 
trasa, časy:  A - hiking.sk, B - mapy.cz
                    
 
           Dátum: 4.11.2017 

(Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie:  780 m
Dĺžka trasy: 19,8 km
Čas bez prestávok: 5:25 hod.

Prevýšenie: 370 m
Dĺžka trasy: 10,3 km
Čas bez prestávok: 3:15 hod.

Parametre trasy:

B

A

Lokalita:  Krupinská planina
                

Akcia:      Španí Laz

Profil trasy A
rozhľadňa
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