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Ретко се среће таква лепота

Пространство Златибора

У РЕЧИ И СЛИЦИ

Куда на одмор овога лета

ТАМО ГДЕ СЕ
РАСЦВЕТАВА РУЖА
ВЕТРОВА
Панорама Златибора: празник за сва чула

До врха води жичара

Увац је предео којим крстаре орлови

Сваке године ничу све модернији хотели

З

латибор је планина и парк
природе која се простире на
површини од око 1.000 km²,
дужине је 55 km, а ширине и до
20 km. Пружа се правцем северозапад–југоисток. Највиши врх
је Торник (1.496 m). Познато је
летовалиште и зимовалиште,
као и климатско лечилиште. Златибор се налази на сјевером дијелу области Стари Влах,
граничне области између Рашке,
Херцеговине и Полимља. Обухвата пределе три општине Републике Србије: Чајетину и један
део општине Ужице (Креманска
област) северни Златибор и један мањи део општине Нове Вароши (Муртеничка област) јужни
Златибор.
Административни
центар Златибора је варошица
Чајетина.
На брду Цигли код Јабланице
и данас се распознаје граница
Србије са двема царевинама –
Аустроугарском и Турском.
Златибор се налази на пола
пута од Београда до Црногорског
приморја. Преко њега прелазе
многи значајни магистрални путеви и пруге, међу којима је и
пруга Београд-Бар. Најближи већи град је Ужице.
Постоје три предања о постанку имена Златибора. Извесно је
да је то име настало од речи злато, односно златни и бор, али не
зна се на који начин.
Веће заравњене површине
без неких виших узвишења се на
Златибору зову пољима. Највећа поља су Бранешко поље код
села Бранежаца и Шљивовице,
Марково у Мокрој Гори, Расничко у Драглици и Сјенишко у Сјеништима и Рожањско у Рожанству.
На Златибору постоје 142 спелеолошка објекта: 98 пећина и
44 јаме.
Златибор је нагнут ка северу и

северозападу, па већина река
одлази на ту страну. Сва вода
тече у Црно море – Дрином, Ђетињом и Моравицом. Са јужног и
централног дела Златибора, воду у Дрину одводе Увац и Црни
Рзав; са севера и северозапада,
Сушица је носи у Ђетињу; а са
истока, Велики Рзав је одводи у
Моравицу. Златибор је чувен по
пијаћим водама, од којих су неке
најбоље у Србији. Најздравије (и
најхладније) су Хајдучка чесма и
Хајдучица у Муртеници, Зауглине под Чиготом, Јованова вода у
Алином Потоку, Дуњића врело у
Стублу, Пашића врело у Чајетини, Око, Кулашевац и Ђурковац
на Краљевим Водама, Ђуровића
чесма на Торнику, Ћировића чесма у Мушветама и Буквића врело у Зови.
У центру Златибора се налази
вештачко језеро саграђено за туристичке потребе, у Рибници
(мање насеље у Јабланици) се
налази такође вештачко језеро
са ког се Златибор снабдева водом, а на Увцу се налази неколико вештачких језера. На Златибору има и доста минералних
извора. Најпознатији су Беле воде у Мокрој Гори, бања Вапа у
Рожанству и спомен чесма на
Оку. Вода са златиборских минералних извора је лековита за очна и кожна обољења, а може и
да се пије, мада не би требало у
великим количинама. На доста
места на Златибору се налазе
шупља стабла, најчешће букова,
укопана у земљу и пуна чисте изворске воде. Ови извори се зову
стублине. На њиховом дну се налази ситно камење које филтрира воду.
На Златибору се налази најразвијенији тип разбијеног села.
Она заузимају огромне територије, понекад дуге по пет-шест
километара, а деле се на засео-

Видиковац

Савремено туристичко насеље

Шарфганском осмицом пурња ћира
Типичне куће Златибора су од дрвета

Занимљива такмичења
Моторизовани туристи могу и до чувене ђуприје на Дрини
ке. Куће су од боровог и храстовог дрвета, зване брвнаре или
осаћанке. Прављене су ручним
алатом, али веома прецизно, и
постављене су на ниску подлогу
од камена. Прозори су малих димензија, а врата обавезно имају
двоја, на супротним зидовима.
Златиборци су познати као
људи великих интелектуалних
способности. Поседују духовитост и лукавство, које употребљавају више из разоноде, а
ређе из користи. Они су увек

успевали другог да надмудре.
Веома често у говору користе
пословице и шале.
Златиборска народна ношња
је комбинација црногорске и шумадијске.
Златибор се налази у самом
„средишту“ Србије. Растојање
од ове планине до Београда је
230 km, до Новог Сада 300 km баш колико и до Јадранског мора. Преко Златибора води магистрала од Београда ка приморју,
директне аутобуске линије су ус-

постављене са Новим Садом,
Београдом, Нишом, Јагодином и
другим градовима. Златибор је,
пре свега, планина изузетне лепоте, пријатне климе, пространих пропланака, бујних пашња
ка, водом богатих планинских
потока. ,,Ружа ветрова“ се расцветава управо над Златибором.
Лета су топла, а зиме благе. Кише падају релативно често, а
снега има од октобра до маја.
Данас на Златибору постоје
четири цркве брвнаре. То су црквице малих димензија којих је
некада било више, а данас по-

стоје још само у селима Доброселици, Јабланици Драглици и
Кућанима.
Манастир Рујно, на северним
обронцима Златибора, био је
културни и просвјетни центар у
XVI веку. Налазио се у селу Врутцима, и у њему је радила једна
од првих српских штампарија.
Од многих штампаних дела из
ове штампарије, сачувано је само једно Четворојеванђеље, али
ни оно није целовито.
Златибор обилује природним
лепотама и културно-историјским споменицима.

