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Najstaršia zmienka o poľnohospodársko - vinohradníckej obci Čerhov pochádza už z
roku 1067, keď ju nachádzame na zozname obcí v majetku opátstva (podľa Zemplén
vármegye köszégei). Podľa iných zdrojov sa obec prvýkrát spomína v roku 1329, keď sa
potvrdzuje, že obec je majetkom šľachtickej rodiny z Tolcsvy.
Bez ohľadu na tieto rozdielne údaje, je z archeologických nálezov zrejmé, že táto oblasť
bola obývaná už v mladšej dobe kamennej. Určite na to mala vplyv poloha a úrodnosť
pôdy.

V roku 1567 postihol Čerhov vpád Tatárov, ktorí obec v yplienili a vypálili. Ľudia ledva stihli ujsť
a zachrániť si holý život.
Obec bola počas svojej existencie takmer vždy v držbe niektorého zo šľachtických rodov zo
Zemplína. najdlhšie bola v majetku rodu Seneyovcov - od roku 1631 až do roku 1944.
Ako mnoho iných obcí v čase reformácie zmenili aj obyvatelia Čerhova svoju náboženskú
orientáciu, avšak po nástupe protireformácie vplyv evanjelikov v obci slabol až zanikol.
V polovici 17. storočia postihla Čerhov ďalšia katastrofa - mor, ktorý zdecimoval počet
obyvateľov.
Pretože obyvatelia Čerhova sa aktívne zapájali aj do protihabsburských povstaní, bola obec
opäť spustošená a prakticky zanikla. V roku 1720 tu existovali iba tri domácnosti. Až ruthénska
kolonizácia v roku 1828 pomohla rozvoju dediny.
V roku 1831 sa obyvatelia Čerhova zapojili do sedliackeho povstania, predložili svoje
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požiadavky grófovi Seneymu, ten ich však nevzal na vedomie. Keď bolo povstanie v okolitých
obciach s pomocou vojska potlačené, vzdali sa Čerhovčania bez boja a vodcovia
nespokojencov museli obec opustiť.
Ani v ďalšom období nebol Čerhov uchránený pred vysťahovalectvom či vojnami.
Čerhov je súčasťou slovenského územia Tokaja, preto je aj lákavou zastávkou turistov.
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V obci sa nachádza rad pamätihodností:
-

Tokajské vínne pivnice
Dom tradícií
Starý židovský cintorín
Neskoroklasicistický kostol Narodenia Panny Márie
V blízkom okolí stojí za návštevu CHKO Latorica

Ideálny čas na návštevu obce je v čase vinobrania, kedy prebiehajú slávnosti Tokajské
vinobranie.

Kontakty:
Adresa: Obecný úrad Čerhov, Ulica Dlhá 100, 076 81 Čerhov
Tel.: 056/679 3222
E-mail: starosta@cerhov.sk
Internetové stránky: www.cerhov.sk
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