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� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 480 m
Dĺžka trasy: 14,1 km
Čas bez prestávok: 3:50 hod.

Parametre trasy:

A

Lokalita: Malé Karpaty
Akcia: Čachtice
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Popis trasyA:

Zaujímavosti na trase:

Čachtický hrad

Začiatok trasy je v obci Šípkové, zhruba 3 km za mestom Vrbové.Až p

kľukatou

o
Čachtický hrad pôjdeme po modrej značke. Po troch
kilometroch mierneho stúpania prejdeme cez sedielko s
osadou Ošmek. Potom sa strmším stúpaním dostaneme
najkôr na vrch Salášky a potom na Veľký Plešivec. Tu
vchádzame do prírodnej rezervácie (53 ha). Na
východných úbočiach vápencovo - dolomitického vrchola
sú lesostepné spoločenstvá drieňových dúbrav a skalnej
stepi s významnou flórou a faunou. Z veľkého Plešivca
zostúpime trasou až k hradnému vrchu Čahtického
hradu. Hradný vrch je taktiež prírodnou rezerváciou.
Vyskytuje sa tu pestrá a zriedkavá flóra. Iba tu na
Slovensku rastie ranostaj ľúby. Z hradu zostúpime po
zelenej značke do obce Čachtice, kde je cieľ túry.

bol postavený v rokoch 1263-1276 ako
pohraničná pevnosť patriaca panovníkovi. Hneď po
dokončení v roku 1276 odolal nájazdu českého kráľa
Otakara II, ktorý ho značne poškodil. Hranolová
päťstranná veža a palác tvorili najstaršiu časť hradu. S
vývojom vojenskej techniky bolo potrebné hrad
prispôsobiť aby odolal útokom. Prvá rozsiahla prestavba
bola v 14 - 15 storočí v renesančnom štýle. Vstup do hradu
bol zo západu, kde bol padací most a priekopa. Po týchto
úpravách sa z hradu stala nedobytná pevnosť. Z tohoto
dôvodu slúžil hrad aj ako spoľahlivý trezor. Majiteľ, Ctibor II
tu mal uložený jeden z troch exemplárov súpisu svojho
obrovského majetku. Na hrade sa prakticky nezdržiaval,
býval na neďalekom hrade Beckov. Začiatkom 17. storočia
strácal na význame a začal pustnúť. Hradný inventár z r.
1645 hovorí o tom aké bolo vybavenie: Strechy boli
šinľové, izby mali prevažne drevené povaly, časť tvorili
klenby. Steny boli natreté vápnom, podlahy vymazané
blatom. Nábytok tvorilo jednoduché vybavenie
nevyhnutné pre pobyt služobníctva a drábov.
Výzbroj hradu v r. 1645: Za tunelovitým vchodom do
stredného hradu vpravo 9 diel, na baštách 2 ťažké delá, 1
kartáč, 1 mažiar. Na hornom hrade bolo 25 diel. Strelivo: 4
tony pušného prachu, 50 gúľ do ťažkých diel, 1500
rôznych gúľ, 250 sekaných gúľ.
V roku 1663 Turci prepadli považie. Z potreby chrániť sa
pred nebezpečenstvom dal Fr. Nádašdy II v rokoch 1664-
1670 hrad opraviť. Vývoj vojenskej techniky napredoval
takým tempom, že ani opravy a úpravy opevnenia
nezabránili jeho dobytiu v r. 1708. Vtedy prišli pod hrad
vojská Fr. Rákocziho II pod velením francúzskeho

plukovníka De la Motteho. Zakopali kanóny na úpätí kopca
Bakalár (východne od hradu) a sústredenou paľbou rozbili
časť hradného opevnenia. Po troch dňoch hrad dobyli.
Hrad bránila iba 50 členná posádka cisárskeho vojska,
ktorej velil nemecký kapitán Ernest Fols. Osem cisárskych
vojakov pri obrane padlo, ostatných zajali. Pri dobýjaní
hrad vyhorel, čím sa skončila jeho funcia hradu. Neskôr
slúžil ako väznica. Po požiari v roku 1799 už zostal úplne
opustený.
V r. 1467 tu bol väznený husitský veliteľ Ján Švehla, neskôr
popravený vo Veľkých Kostoľanoch. V 17 stor. tu väznili a
popravili zbojníka Juraja Hrajnohu a jeho spoločníkov.
Prvým zemepánom - majiteľom hradu sa stal Ctibor zo
Ctiboríc, ktorému daroval hrad a priľahlé obce kráľ
Žigmund 7. Marca 1392, za jeho vojenské služby a
diplomatickú podporu.
Hrad preslávila grófka (1560-1614),
sadistka známa ako Čahtická pani. Za vraždy viac ako 600
dievčat ju v roku 1611 izolovali na hrade, kde strávila
zvyšok života. Legendy spájajú jej činy s hradom nad
Čahticami. Pravda je však taká, že na hrade sa zdržiavala
len zriedka. Svoje činy páchala na svojich rozsiahlych
majetkoch po celom Uhorsku, v Čachticiach bolo miesto
činu v kaštieli v obci. Trpela impulzívnym sadizmom, pod
tlakom neodolateľného vnútorného impulzu páchala
ukrutnosti na mladých ženách. Jej služobníci pri mučení
boli: Ilona Jó - dojka jej detí, Dorota Szentéšová a Ján
Ujváry, známy ako Ficko. Báthoryová mučila svoje obete
všade kde sa nachádzala. Pri dlhších cestách tak robila aj
priamo v koči. Svoje obete dávala pochovávať povedľa
ciest, v poli, záhradách. O jej beštialite sa dlho mlčalo, ale
časom to nadobudlo také rozmery, že sa to už nemohlo
utultávať. Na jej počínanie si sťažovali aj mnísi jedného
viedenského kláštora, lebo ich rušili výkriky mučených z
grófkinho viedenského paláca. Keď sa sťažnosti dostali na
panovnícky dvor, Matej II sa začiatkom r. 1610 rozhodol
aby sa vec prešetrila. Palatín Thurzo prípadom poveril
dvoch vyšetrovateľov. Tí do augusta vypočuli 14 svedkov.
Napriek ich výpovediam palatín Thurzo nebral Bathoryčku
na zodpovednosť a tá ďalej vykonávala svoju hroznú
zábavu. Thurzo sa spojil s jej synom a zaťmi a dohodli sa na
ďalšom postupe ako zachrániť česť rodu a majetky.
Dohodli sa že ju izolujú na Čachtickom hrade. Grófka sa
odobrala do Čachtíc, ale nie na hrad. Zostala v kaštieli.
Thurzo prišiel nečakane 29.12.1610 do Čahtíc a grófku
prichytil priamo pri čine. Bola premiestnená do hradu, kde
mali k nej prístup iba príbuzní, kazatelia a žena čo jej nosila
jedlo. Jej pomocníkov odviedli do Bytče, kde sa 3. Januára
začal súd. Keď sa svedkovia dozvedeli, že grófka je
uväznená, začali rozprávať. Výpovede o spôsobe mučenia

Alžbeta Báthoryová

hovoria o pichaní špendlíkmi, ihlicami, bičovaní, oblievaní
ľadovou a horúcou vodou, pálení rôznych častí tela
žeravými kliešťami. Niektoré časti výpovede svedčia aj o
kanibalistických prejavoch. Počet obetí bol podľa záverov
vyšetrovania stanovený na veľmi veľký. Podľa jedného
svedectva bol v Bathoryovej truhlici nájdený zoznam obetí
so 650 menami. Súd bol ukončený 17.12.1611. Ilona Jó a
Dorota Szentés boli odsúdené na trest vytrhania prstov
kliešťami a upálenia za živa. Ficko bol sťatý a telo spálené.
Okrem nich bola upálená za živa aj bylinkárka a bosorka
Majerová z Myjavy za dodávky jedov. Panovník žiadal o
nové vyšetrenie. Palatín Thurzo však celú záležitosť
preťahoval a tak sa Bathoryová nikdy nedostala pred súd.
Zomrela na hrade 21. augusta 1614. Miesto jej hrobu je
historicky zahmlené, jedna verzia tvrdí, že je pochvaná v
čachtickom kostole, druhá o hrobe v dnešnom Maďarsku.
29.12.1610 do Čahtíc a grófku prichytil priamo pri čine.
Bola premiestnená do hradu, kde mali k nej prístup iba
príbuzní, kazatelia a žena čo jej nosila jedlo. Jej
pomocníkov odviedli do Bytče, kde sa 3. Januára začal
súd. Keď sa svedkovia dozvedeli, že grófka je uväznená,
začali rozprávať. Výpovede o spôsobe mučenia hovoria o
pichaní špendlíkmi, ihlicami, bičovaní, oblievaní ľadovou a
horúcou vodou, pálení rôznych častí tela žeravými
kliešťami. Niektoré časti výpovede svedčia aj o
kanibalistických prejavoch. Počet obetí bol podľa záverov
vyšetrovania stanovený na veľmi veľký. Podľa jedného
svedectva bol v Bathoryovej truhlici nájdený zoznam obetí
so 650 menami. Súd bol ukončený 17.12.1611. Ilona Jó a
Dorota Szentés boli odsúdené na trest vytrhania prstov
kliešťami a upálenia za živa. Ficko bol sťatý a telo spálené.
Okrem nich bola upálená za živa aj bylinkárka a bosorka
Majerová z Myjavy za dodávky jedov. Panovník žiadal o
nové vyšetrenie. Palatín Thurzo však celú záležitosť
preťahoval a tak sa Bathoryová nikdy nedostala pred súd.
Zomrela na hrade 21. augusta 1614. Miesto jej hrobu je
historicky zahmlené, jedna verzia tvrdí, že je pochvaná v
čachtickom kostole, druhá o hrobe v dnešnom Maďarsku.

sa prvý krát spomína r. 1263. Patrila
nitrianskemu panstvu, neskoršie Čachtickému hradu. Od
konca 14. stor. bola obec zemepanským mestečkom s
trhovým a jarmočným právom, v r. 1599 ju spustošili Turci.
V 17. stor. sa prisťahovali habáni a zaviedli tu hrnčiarsku
výrobu. Na tunajšej fare bolo 10.8.1847 zhromaždenie
spolku Tatrín, na ktorom schválili uzákonenie spisovnej
slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie.
Za obcou je v masíve Drapliaka verejnosti neprístupná
jaskyňa, objavená v r. 1956, so žltou kvapľovou výzdobou.
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2. Horný hrad
3. Podkovovitá veža
4. Vstup do horného hradu
5. Prvé predhradie
6. Vstup do predhradia
7. Druhé predhradie
8. Delostrelecká plošina
9.

Vstupná brána

Obytná veža
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Pôdorys hradu Čachtice


