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Увод

Бањски туризам у свету и код нас има дугу традицију. Одлазак људи у крајеве
богате термалним, минералним и термоминералним изворима убраја се у најстарије
врсте туристичких кретања. Ни једна од 300 регитрованих бања, због којих је Србија
добила епитет ``Република бања``, се не може издвојити засебно, јер се свака одликује
неким.својим одликама, знаменитостима и томе слично, по којима је јединствена..
Бањска места у Србији имају дугу традицију од преко 160 година и одувек су била
омиљена места за одмор. Већина бања налази се у подножју планина, окружене су
шумом, заштићене од јаких ветрова, имају благу климу и представљају еколошки чисте
средине. У Србији постоји више од 1000 минералних изворишта чије воде по
хемијском саставу, температури и другим својствима омогућавају лечење скоро свих
болести за које се бање препоручују. Веома занимљива чињеница је та да бање Србије
представљају Србију ``Републиком бања``, услед своје бројности. Овај епитет је добила
услед великог броја термоминералних извора, дуге традиције и опште познатости
њених бања. На целокупној територији Србије регистровано је око 300 бањских места.
Такође, ни једна земља, изузев Србије, не може да се похвали тиме да на тако малом
простору поседује толики број бања и изворишта са лековитом водом.

Бање у Србији су погодне, како за одмор и рекреацију, тако и за превенцију и
рехабилитацију посетилаца. Годишње, бање у Србији посети велики број туриста, а на
основу добијених статистичких података лако можемо уочити да се тај број константно
повећава из године у годину.

Нишка Бања заузима једно од веома значајних места међу бањским
туристичким местима Србије. Налази се у Југоисточној Србији између 43°17′37″ СГШ и
22°00′29″ ИГД. Удаљена око 10 km од Ниша, а око 250 km од Београда. Она, без сумње,
поседује квалитативну базу за развој туризма. Природне атракције као смештајни
капацитет показује да се овде могу развити различите врсте туризма, посебно ако се
узме у обзир разноликост пејзажа као и природни потенцијал региона. Оно што чини
основу развоја туризма Нишке Бање су термоминерални извори, гас радон, лековито
блато, пријатна клима, повољан саобраћајно-географски положај, солидна материјална
база и савремени институт. Лечење лековитим водама Нишке Бање траје већ скоро две
хиљаде година. Дуги низ година, Нишка Бања у укупном туристичком промету
бањских места заузима треће место, после Врњачке бање и Сокобање, а у скорије
време по промету се налази у рангу са Бањом Ковиљачом.

У овом раду биће речи о вредностима које поседује Нишка Бања, природним и
антропогеним, о стању материјалне базе коју поседује и целокупном развоју туризма у
њој. Циљ овог рада јесте да уз сагледавање свих потенцијала које поседује Нишка
бања, увидимо какво је стање развоја туризма у њој и какве могућности постоје за
даљи напредак бање у бањском туризму Србије.

Овом приликом се захваљујем ментору проф. др Александру
Радивојевићу на сугестијама приликом израде овог рада, а такође се захваљујем и
својој породици као и ближњима који су ми давали подршку и веровали у мене током
свих ових година студирања.
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1. Географски и саобраћајни положај

Нишка бања се налази у југоисточној Србији и удаљена је од центра Ниша десет
километара, града који је по броју становника и величини одмах иза Београда и Новог
Сада. Смештена је на падинама Коритника, на југоисточном ободу Нишке котлине, на
крајњем северо-западу огранка Суве планине. Бања се налази на 250 м надморске
висине. Ширећи се, бања је захватила више и ниже терене, где је виши део ка темену
планинске косе Конвалук, предео претежно под бујном шумском вегетацијом и нижи
део ка дну долине Нишаве који је претежно под виновом лозом, житарицама, поврћем
и другим пољопривредним културама. Нишка Бања је удаљена једно до два
километара како од највиших делова Коритника тако и од Нишаве,највеће притоке
Јужне Мораве.

Простор у коме су се развили Ниш и Нишка Бања припада доњем Понишављу.
Овај део наше земље је велики географ Јован Цвијић означио централним на
Балканском полуострву. Доње Понишавље је зона спајања и прожимања, простор
изванредног континенталног и интерконтиненталног транзита, раскрсница пруга и
путева за све стране света ( Енциклопедија Ниша, 1995.год.).

Од свих бања у Србији, Нишка Бања има најповољнији и најпрометнији
положај. Од пута који води према Бугарској, бања је удаљена један километар а од
Београда 250 километара. Од аутопута који се пружа правцем север-југ према
Македонији и Грчкој и који уједно представља део међународног Коридора 10, бања је
удаљена око 20 километара. Нишка Бања и Ниш су повезани асфалтним путем са две
коловозне траке и железничком пругом. Ниш је политички, привредни, образовни и
административни центар јужне Србије са великом фрекфенцијом аутомобилског,
аутобуског и железничког саобраћаја. Некадашњи трамваји који су повезивали град са
бањом данас су замењени брзим и удобним аутобусима којима се од Ниша до Нишке
Бање може доћи за само 15 до 20 минута. Исто толико је потребно стићи и железницом
од железничке станице у Нишу до железничке станице у Нишкој Бањи. Нишка
аутобуска и железничка станица удаљени су од Бање око 14 километара.

Од Ниша као и од Нишке Бање, воде важне саобраћајнице ка Београду, Скопљу,
Прокупљу, Зајечару, Заплању и Димитровграду које имају регионални, међународни и
међуконтинентални значај. Данашњи пут од Београда ка Нишу, Нишкој Бањи и
Димитровграду, а који се у прошлости звао Виа Милитарис и Стамбулђол, преставља
као и вековима уназад један од најзначајнијих путева у Европи. То се може рећи и за
путни правац Београд-Ниш-Скопље-Солун. Од регионалног значаја за Нишку Бању и
Ниш је пут који повезује ова места са Тимочком крајином а који представља део
трасбалканског попречног правца као најкраће везе са Јадранским морем преко
Прокупља,Косова и Црне Горе. Пут према Заплању, где нема градских насеља, је
локалног значаја. Пруге Ниш-Софија и Ниш-Солун престављају најдуже железничке
линије које западну и центрлну Европу спајају са југозападном Азијом и јужном
Европом.

Највећи значај за инострани туризам Нишке Бање и региона има такозвани
Југоисточни туристички правац који од средње Европе води ка југоистоку нашег
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континента. Овај путни правац се рачва у три правца од којих су за нас најважнији два
пута- први, који води од источних Алпа, долином Саве ка Београду и други, који
повезује горње Подунавље (преко Беча, Будимпеште и Суботице) такође са
престоницом наше земље. С обзиром да се ова два важна пута укрштају у Београду а
затим рачвају у Нишу и иду даље ка Бугарској, Грчкој и Турској долази се до закључка
да поменуте саобраћајнице имају велики значај за развој иностраног, пре свега
транзитног туризма и то у оквиру целе Србије. Тренутно се ради на изградњи аутопута
Ниш-Софија што ће несумњиво допринети већем развоју како иностраног тако и
транзитног туризма у Нишу и Нишкој Бањи. Велики међународни значај данас има и
Нишки аеродром који се након реконструкције 2003. године активирао и то ће
допринети повећању доступности простора и јачању туристичког промета у
југоисточној Србији. (Јовичић Д., 2009.год.)

У односу на главне дисперзивне регије, положај Нишке Бање, као и самог Ниша
с којим је практично спојена, је одличан. Од највећих дисперзивних регија у Србији,
Београда и Војводине, Нишка Бања је удаљена три до четири сата вожње аутомобилом.
Близина Ниша, који представља значајан дисперзивни центар на југу Србије, погодује
туристичком развоју саме бање. Не сме се занемарити значај и других мањих
дисперзивних центара за развој бање у околини као што су Лесковац, Врање, Пирот и
др.

Карта 1: Саобраћајно-географски положај Нишке Бање
Извор: http://www.smestajristic.com
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2. Природне туристичке вредности

2.1. Геолошка обележја

Нишка Бања се налази у југоисточном делу Нишке котлине, на граници између
најстарије масе на Балканском полуострву, Родопске масе, и кречњачких планина
источне Србије. Родопској маси припада Селичевица а кречњачким планинама источне
Србије Коритник, огранак Суве планине.

Издизањем родопске масе,издигла се планина Селичевица и постала копно још
у Палеозоику. Новостворено копно окруживала су многа мора, која су у прошлости
Земље покривала површину простора на коме се данас налази Нишка Бања.

У околини Нишке Бање на појединим деловима Суве планине пронађени су
кречњаци и лапорци са фосилима, помоћу којих је утврђено да ови седименти
припадају периоду Јуре, што је показатељ трансгресије јурских мора и до простора на
коме је сада Нишка Бања. За време Еоцена, околина Суве планине била је копно. То
стање из основа променили су покрети у Земљиној кори који су вероватно почели још
у Креди, а највећу снагу достигли у Олигоцену и Миоцену. За време тих покрета
нишавска област је била набрана јаче него било која друга на Балканском полуострву.
Тада су се издигле кречњачке масе од којих су настале Сува планина, Селичевица и
Коритњак. За то доба везује се и постанак раседа и стварања великих удолина у њима.
Светолик Стевановић тврди: ``Нишавска удолина морала је бити створена до краја
миоцена, јер је у плеоцену већ била потопљена великим језером са којим почиње
језерска периода.``(Стевановић С., 1941.год.).

У језерском периоду развоја нишавске долине могу се издвојити три фазе. Оне
су обележене са три језерска пода тј. терасе. У најстаријој фази површина тог језера је
достигла висину од 830 метара у односу на данашњу надморску висину. Из воде је
вирио само гребен Суве планине и врх Селичевице, док је Коритник био потопљен.
После дужег мировања при крају прве језерске фазе наступило је доба интезивних
тектонских покрета, који су изменили конфигурацију језерског дна и изазвали
релативно брзо спуштање новог нивоа од 830 на 610 метара. Смиривањем ових покрета
наступила је друга језерска фаза. У другој фази вода је знатно спала, што је повећало
копнене површине. На крају друге фазе поново је дошло до великих покрета, а ниво
језера је сишао на 500 метара. Дошло је до главног издизања пречага између басена,
чиме су обележене контуре данашњих котлина. У последњој фази некадашње велико
језеро распало се у четири мања, које су испуњавале Нишку и суседне котлине. Нишко
језеро изгледало је као залив већег језера. Јаки тектонски покрети појавили су се на
крају ове фазе. Ти тектонски покрети изазвали су промене у висини земљишта. због
чега је наступило брзо отицање језера и формирање плиоценске Нишаве.(Васић Ј.,
2007.год.)

С тога можемо рећи да данашњи рељеф Нишке Бање јесте производ раседа око
Коритника, вода Нишког језера и реке Нишаве. Велико терцијарно језеро оставило је
седименте дебљине и од 250 метара. Језерски седименти у Нишкој Бањи чине основу
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терасе на којој се налази бањски парк. Нека места ове терасе су прекривена бигром.
Главна маса бигра налази се око потока којим отиче вода из купатила.

У формирању данашњег рељефа Нишке Бање учествовала је и Нишава. Када се
појавила као река крајем Плиоцена, Нишава је текла на 350 до 360 метара надморске
висине. Трагови њене настарије терасе видљиви су и на надморској висини од 450 до
460 метара. Нишава је у околини Нишке Бање усекла четири терасе тако да се бањски
терен степенасто спушта идући од Коритника ка Нишави. На највишој тераси од 50
метара релативне висине налази се зграда и бањски парк, на тераси од 35 метара
релативне висине куће ранијег села ``Бања``, а на тераси од 20 метара релативне
висине део насеља око основне школе. Најнижа тераса од 10 метара релативне висине
је под ливадама.

2.2. Геоморфолошка обележја

Мезо и микрорељеф Нишке котлине, на чијем се југоисточном ободу налази
Нишка бања, изграђен је различитим морфолошким процесима. Нишка бања лежи у
басену који је дело флувијалних акција, које су у више махова оживљавала.
Специфичност мофопластике ширег простора Нишке Бање је у томе што знатан део
обликује термални рељеф. Главна нишко-бањска терма је ``искакањем`` на горњој
тераси наталожила седам до осам метара високу купу од бигра. Ова гејзерска купа
постојала је све до почетка изградње новог бањског купатила 1935.године, када је
брежуљак уклоњен. Крашки рељеф Нишке котлине застуљен је у пределу Нишке Бање.
Лијаски пешчари опасују кречњачки блок Коритника, у чијем подножју и на странама
лежи Нишка Бања, и изолују га од кречњачког масива Суве планине у посебну
хидрогеолошку целину.

Слика 2: Положај Коритњака и Нишке Бање у односу на Суву планину и Селичевицу
Извор: sr.wikipedia.org

Коритник представља типски предео покривен красом, у одмаклом стадијуму
морфолошко-хидролошког развитка, на површини од око 2,5 км2, на коме је откривено
око двадесетак вртача различитих димензија. Вртачасти крашки облици могу се наћи и
у самој Нишкој Бањи. Кречњачки блок Коритника укљештен је између три раседа:
Заплањског, на северозападу, Нишавског раседа на северу и Студенског раседа на
североистоку, Дуж Студенског раседа усекао се Раутовачки поток, који има посебан
утицај на квалитет вода термалних врела Нишке Бање. И поред заштитних мера, на
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Коритнику,у рејону Нишке Бање, на релативно малој површини запажају се скоро сви
денудивни облици, који наговештавају интезиван процес. Ови облици су везани за
антропогене појаве, као што су путеви, насеља, и највише угрожавају југоисточни део
Коритника.

2.3. Климатске одлике Нишке Бање

Клима представља закониту наизменичност метеролошких процеса која се
испољава у многогодишњем режиму времена, осматрана у датом месту Са
здравственог гледишта она представља један од најважнијих фактора спољне средине.
Клима се може јавити као директна и индиректна туристичка вредност. Као директна
туристичка вредност јавља се у оним местима где се користи као елемент
климатологије или где је у функцији рекреације, док се као индиректна вредност клима
испољава кроз њено деловање на биљни и животињски свет, хидрографске објекте и
рељеф. С тога, анализом климатских елемената и њиховим упоређивањем можемо
указати на могућност развоја одређених врста туризма у датом простору.

Нишка Бања се одликује умерено континенталном климом. Основне одлике ове
климе су сува и топла лета, хладне зиме са снегом, изражена годишња доба, без јаких
ветрова, мала количина падавина, облачности и влажности ваздуха. Са медицинске
стране гледишта, Нишка Бања има седативно-рекреативну климу.

- Температура ваздуха -

Средња годишња температура ваздуха у Нишкој Бањи је 11,2°С. Највиша
просечна температура ваздуха се јавља у јулу и износи 22,5°С, док је најнижа у јануару
која износи -0,2°С. У Нишкој Бањи јесењи месеци су топлији од пролећних који су
веома често најпогоднији за посету али и за сам боравак у бањи. Јесен, која
настављујући се на дуго и топло лето, је обично сува, сунчана и топла. Пролећа су
пријатна са повременим падавинама. Лето се одликује високим температурама ваздуха,
а поветарац и шумски ваздух у том периоду доносе освежење и смањују
неподношљиве врућине. Зиме су хладне, без много снега и без јаких ветрова.

Табела 1. Средње месечне температуреу °С по месецима у Нишкој Бањи

м
ес

ец

Ја
ну

ар

Ф
еб

ру
ар

М
ар

т

А
пр

ил

М
ај

Ју
н

Ју
л

А
вг

ус
т

С
еп

те
м

ба
р

О
кт

об
ар

Н
ов

ем
ба

р

Д
ец

ем
ба

р

Тс(°
С)

-0,2 1,8 6,2 11,7 16,6 20,1 22,5 21,8 18,2 12,4 7,2 2,3

Извор: Станковић,2001
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Број дана у години са температуром ваздуха изнад 5°С у Нишкој Бањи је 260.
Велики је и број дана са темперауром ваздуха изнад 10°С. Појединих година
премашује 210. То је време од средине маја до средине октобра. Годишње има 140 дана
са темперауром ваздуха изнад 15°С. То су дани од средине маја до почетка октобра,
веома погодни за туристичка кретања. Температуре ваздуха изнад 20°С јавља се у 110
дана годишње, од јуна до септембра. Сматра се да су тада услови боравка у Нишкој
Бањи најповољнији, те се са њима поклапа и главна туристичка сезона. Нишка Бања
има 75 летњих и 30 тропских дана годишње. Летњи дани су они када је темепратура
ваздуха изнад 25°С, а тропски када се жива у термометру попне изнад тридесетог
подеока. (Станковић С., 1982.год.)

- Влажност ваздуха и падавине -

Ваздух у атмосфери садржи одређену количину водене паре и то га чини
влажним. За одређивање вредности влаге у ваздуху користе се величине међу којима су
најважније: специфична влага, апсолутна влажност, релативна влажност, напон водене
паре и дефицит засићености. Релативна влажност ваздуха представља однос између
стварног притиска водене паре и максималног притиска водене паре или између
тренутне количине и максималне количине водене паре и изражава се у процентима.
Влажност ваздуха је директно пропорционална облачности и количини падавина, а
обрнуто сразмерна инсолацији и видљивости на хоризонту.

Релативна влажност ваздуха у Нишкој Бањи није генерално велика ни у
најкишовитијим месецима. Највећа влажност је децембру (87%), а најмања је у августу
(69%). И остали месеци одликују се малом релативном влажношћу што је важно за
годишњи ток облачности као и за интезитет и дужину сунчевог зрачења. Такође је
важно јер током лета не долази до појаве влажних врућина које се тешко подносе. У
односу на податке за релативну влажност можемо видети да у топлијем делу године,
због мање влажности ваздух, је сув а током хладнијих месеци је умерено влажан.

Табела 2. Вредност релативне влажности ваздуха у % у Нишкој Бањи
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Извор: Станковић, 2001
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Падавине су сви облици кондезоване или сублимиране водене паре који се у
течном или чврстом облику излучују на земљу. Према месту настанка деле се на
високе (оне које се формирају у слободној атмосфери и због силе гравитације падају
према земљи) и ниске или приземне (формирају се на објектима у близини саме
земље). (Ивановић Р., Јањић Ј., 2005.год.)

Нишка Бања одликује се малом количином падавина. Годишње падне 500 до
600 мм атмосферског талога. Та количина је скоро два пута мања од просечне
вредности у Србији што представља погодност и за туристичка кретања. Највише
падавина јавља се у мају а најмање у марту. Број дана са кишом од 0,1 мм (литар на
квадратни метар) у години је 140, док са кишом од 1 мм је 80. Јаке пљусковите
кише,око 10 мм, се јављају 9 до 12 пута годишње, карактеристичне за летње месеце.
Након ових пљускова брзо се успоставља стабилно и топло време. Највећа количина
падавина се излучује у виду кише, а мања у виду снега. Снега обично има у јануару и
фебруару. Траје око 50 дана, а максимална висина му је 26 центиметара.

Табела 3. Вредност месечних падавине (mm) у Нишкој Бањи
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Извор: Станковић, 2001

- Облачност, осунчавање и ветрови -

Облачност је величина видљивог небеског свода прекривеног облацима
изражена у процентима или десетинама неба. Представља један од најважнијих
климатских елемената јер спречава осунчавање и израчивање са земљине површине
што ублажава дневно колебање температуре. Насупрот облачности јавља се
осунчавање које представља дужину трајања сунчевог сјаја које може бити апсолутно
или стврано, изражено у сатима, и релативно, изражено у процентима. Има практични
значај јер показује колико је неко место у току године изложено сунчевом зрачењу.

Као што се климат Нишке Бање одликује малом количином падавина и
влажношћу ваздуха, тако се одликује и малом облачношћу. На основу приложене
табеле можемо видети да се у Нишкој Бањи најмања облачност јавља у августу, а
највећа у децембру. У току најпосећенијих месеци од маја до октобра, покривеност
неба Нишке Бање облацима је мања од половине.
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Табела 4. Вредност за облачност у десетинама неба у Нишкој Бањи
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Извор: Станковић, 2001

Нишка Бања има годишње више од 2000 сати са сунцем и то највише у јулу и
августу, а најмање у децембру и јануару. Све то праћено је великим бројем дана без
ветрова, тј. тишинама које чине 45 одсто целокупног времена. Од ветрова већу
учесталост имају северозападни и источни, али они не утичу битно на промену
времена.(Станковић С., 1982.год.)

Табела 5. Просечна вредност трајања сунчевог сјаја по месецима (сати) у Нишкој Бањи
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Сати 68 82 133 180 219 250 303 295 234 171 86 55

Извор: Станковић, 2001

Због својих микроклиматских особености, Нишка Бања се намеће као врло
пријатно климатско место. Лековитом својству климата Нишке Бање повећавају
испарења термоминералних извора и бигра. Заједно са термоминералним водама и
радиоактивним радоном, клима Нишке Бање представља основу здравствено-
лечилишних и туристичних вредности овог места.



Туристички потенцијали Нишке Бање

Мастер рад
12

2.3. Хидрографске вредности Нишке Бање и околине

Бројни хидрографски објекти данас у Нишкој Бањи као и у њеној околини
самостално или компрементарно доприносе укупној атрактивности бањског простора
као и туристичко-рекреативној, а нарочито здравственој функционалности саме бање.

- Површинске воде -

Од већих речних токова који се налазе у окружењу Нишке бање и имају посебан
значај за бању јесу Нишава, Јелашничка река, Кутинска река и Јужна Морава.

Нишава представља једну од притока Јужне Мораве која извире на Брековској
планини у Бугарској. Дужине је 178 км, од чега кроз Србију њен ток до ушћа у Јужну
Мораву износи 151 км. По привредно-стратегијском и прометном значају, налази се
после Дунава и Мораве јер дуж њеног тока пролази трансевропски путни правац према
Бугарској и Турској. Од свих притока које има Нишава, као највеће се могу издвојити
Јерма, са леве и Темска , са десне стране. По квалитету, воде Нишаве спадају у трећу
класу, мада код Ниша, због повећане загађености реке, припадају четвртој класи.
Одликује се композитном долином у којој се, идући од истока ка западу, налазе:
Пиротска и Белопаланачка котлина, Сићевачка клисура и широко отворена Нишка
котлина. Нарочите природне вредности дуж тока Нишаве представљају Сићевачка
клисура, Крупачко врело и Јелашничка река са својом клисуром.

Бања је од Нишаве удаљена око један до два километара. За становнике Нишке
бање, ова река је најзначајнија у погледу пољопривреде за потребе наводњавања. Када
је реч о туристичком значају ове реке, огледа се само кроз могућности бављења
риболовом и шетњу поред њене обале.

Јелашничка река је лева притока Нишаве, настала од више потока чија су
изворишта изнад главног гребена Суве планине. Највиша изворишта су Црвена бара
(900 м) и Бојанине воде (839 м). Потоци Капиште и Јеловарски чине Пољску реку која
се код села Студена спаја са Пољанском реком у ток под називом Студена који
проласком кроз село Јелашница постаје Јелашничка река. Њена дужина је 14
километара, а њен укупан пад 695 м. (Нишки лексикон, 2011 год.)

Туристички значај Јелашничке реке огледа се у њеном атрактивном водопаду
Рипаљка, као и у клисури коју је усекла, чија је дужина 2 километара. Вода ове реке је
хладна и плитка, па с тога није погодна за купање.

Кутинска река представља једну од најдужих притока Нишаве. Улива се у
Нишаву са леве стране, два километара низводно од Нишке Бање и дужине је 33
километара. Формира се од три потока у Заплању- Горњедраговљанског, Личјанског и
Враголијског потока. Нема велику количину воде због слабе издашности својих
притока. Кутинска река уноси у Нишаву око 1250 литара воде у секунди. Туристички
значај ове реке огледа се само кроз могућност риболова и то само у горњем делу тока,
где је незагађена, богата рибом и погодна за пецање. (Нишки лексикон, 2011 год.)
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Јужна Морава настаје спајањем Биначке Мораве и Прешевске Моравице код
Бујановца. Дужине је 246 километара. Долина Јужне Мораве је композитна, пошто
протиче кроз Врањску котлину, Грделичку клисуру, Лесковачку и Нишко-алексиначку
котлину и Сталаћку клисуру. Прима неколико познатих притока- Врла, Власина,
Нишава, Топлица и Сокобањска Моравица. Међу притокама је највећа и најпознатија
Нишава, која извире у Бугарској, а улива се десетак километара низводно од Ниша
(Д.Јовичић, 2009.год.). Јужна Морава се налази на око двадесетак километара од
Нишке Бање. С обзиром да Јужна Морава, као и њена највећа притока Нишава, по
квалитету воде припада трећој класи, као таква није погодна за купање. Река је богата
рибом, па с тога једини туристички значај који ова река може да има за госте Нишке
Бање јесте у могућности бављења риболовом.

- Термоминерални извори -

Термоминерални извори су значајни хидрографски објекти и као природно
добро су од националног значаја, пре свега због физичких и хемијских одлика вода тих
извора. Минералне, термалне, гасне и радиоактивне воде вековима уназад се користе за
потребе бањског лечења, рекреацију и рехабилитацију.

Минералним водама се сматрају оне које у једном литру садрже више од једног
грама растворених минералних материја. У случају да та количина превазилази 50
грама по литру, минералне воде се сврставају у растворе. Ове воде се називају и
лековитим водама. У њих се убрајају и оне које садрже мање од 1 грам по литру
растворених минералних материја, али се одликују повећаним садржајем гасова. Такве
воде се називају гасним водама. Ако је реч о гасним еманацијама радијума (радон) у
савременој балнеологији посебно се цени и издваја доста ретка и недовољна изражена
група радиоактивних лековитих вода. Минералне воде, раствори, гасови и
радиоактивне воде, које потичу из већих дубина унутрашњости Земље, често имају
повишену температуру, те их називамо термоминералним водама. (Станковић С.,
2000.год.)

Постоје више врсте класификација минералних вода али једна од најстаријих
потиче од Т.Мирковића из 1892. године према којој се ове воде деле на следеће групе:
сулфатне, бикарбонатне, гвожђевите и недефинисаног карактера.

Према температури минералне воде се деле на хладне или акротопеге и топле
или акрототерме. Хладне минералне воде су темепратуре до 20°С и употребљиве су
као флаширане воде за пиће због пријатног укуса. У балнеологији се употребљавају за
лечење болести органа за варење и мокраћних канала. Топле минералне воде су воде
температуре веће од 20°С које се користе у терапији код болести где је потребна
повишена температура (купање, облоге, орошавање, испирање). Могу се поделити у
три групе:

 хипотермалне од 20 до 34 °С,
 хомеотермалне од 34 до 38 °С,
 хипертермалне преко 38 °С.
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Извори термоминералне и радиоактивне воде у Нишкој Бањи условљени су
специфичностима геолошке грађе терена и тектонских раседних линија. Кречњачке
масе Коритника дубоко су спуштене дуж раседа. Ова разбијена морфотектонска
структура, у највишем делу још и хемијском ерозијом нагризена и набушена вртачама,
омогућава велику водопропусну моћ и слободну вертикалну и хоризонталну
циркулацију подземне воде, која допире до велике дубине. Ту се загрева, да би се са
термалним и јувенилним гасовима, уз снажне хидростатичке притиске враћала на
површину другим каналима и пукотинама. Ова вода избија на два места позната као
Сува бања и Главно врело. Поред стена и минерала у унутрашњости земље, на
температуру, хемијски састав воде и издашности извора утиче и низ спољних фактора
као што су темепература ваздуха и количина падавина.

Доказано је почетком 20-ог века да је топла вода Нишке Бање минерална јер
поред алкалија садржи минералне количине гвожђа, алуминијума, сулфата, нитрата и
бората. Због тога је уврштена акрототерме. Прва балнеолошка вредност Нишке Бање
била је позната до 1909. године, када је радиоактивност установио др Марко Леко. Због
разноврсности хемијског састава и знатне радиоактивности вода, Нишка Бања је
позната и ван граница наше земље. Термоминералне воде бање имају велику
медицинску, балнеолошку и туристичку вредност због њихове примене у лечењу
различитих болести.

У Нишкој Бањи постоји пет извора термалне лековите воде (Главно врело, Сува
бања, Школска чесма, Пасјача и Бањица) који припадају групи земноалкалних
хомеотерми (36-38°С), благо минерализованих, са капацитетом од око 56 литара и
секунди. Три су главна извора и то: Главно врело, Сува бања и Школска чесма.

Главно врело

Главно врело налази се у подножју Коритника, мало изнад бањског парка и
извире на месту над којим је подигнут базен број 4. Некада се веровало да се извор
Главног врела налазио поред старог купатила, са његове источне стране. Али када је
приступљено спајању објеката за купање у новом купатилу са главним током ове воде,
случајно је пронађено право врело. До 1956. године вода Главног врела се често
мутила и расхлађивала, па су предузети обимни радови како би се спречила ова
негативна појава, након чега је омогућено дуже и боље коришћење извора. Овај извор
је један од најиздашнијих извора термоминералне воде у Србији. Издашност извора је
променљива у зависности од спољних временских услова. У време високих падавина
или наглог топљења снега, извор може дати и до 5000 литара воде у секунди, при
снижењу температуре до 12°С. У просеку, издашност овог извора је 50 литара у
секунди. Количина воде, њена температура и радиоактивност променљиви су током
године, нарочито после кише и топљена снега што условљава и варирање температуре
Главног врела између 39 и 28°С. У просеку је температура извора између 38,2°С и
38,5°С. Главно врело, по балнеолошкој класификацији, спада у радиоактивне
хомеотерме, с обзиром да му је температура приближна температури човечјег тела.
Радиоактивност ове воде износи 10,53 до 13,40 Махових јединица. Водом са Главног
врела снабдева се главно купатило са два базена, које се налази у средишту бање.
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Табела 6: Садржај једног литра воде Главног врела

Катјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Натријума 0,0098 0,4261 0,4261 8,0775

Калијума 0,0005 0,0128 0,0128 0,2423

Калцијума 0,0870 2,1706 4,3412 82,1932

Магнезијума 0,0061 0,2508 0,5016 9,4970

Укупно 5,2817 100,0000

Анјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Бикарбоната 0,2681 4,4000 4,5000 83,2546

Хлорида 0,0120 0,3380 0,3380 6,2954

Сулфата 0,0251 0,2614 0,5228 9,8921

Нитрата 0,0015 0,0242 0,0242 0,4579

Укупно 5,2850 100,0000

Извор: С.Станковић,2009

Према резултатима детаљне хемијске анализе Илијане Зечевић, вода Главног
врела има специфичну тежину 1,00023, благо базичну реакцију од 7,3 и суви остатак на
температури од 180°С 0,2788 грама у литру воде (Станковић С., 2009.год.). У води има
колоидално раствореног силицијум-диоксида, гвожђе и алуминијум оксида, као и
слободне угљене киселине.

Сува бања

Сува бања се налази 300 метара источно од Главног врела и виша је од Главног
врела за 30 метара. Температура воде варира између 12°С и 37°С, а у просеку даје 14 до
42 литра воде у секунди. Припада радиоктивним хомеотермама чија се радиоактивност
креће између 5,96 и 6,75 Махових јединица. Радиоактивност је највећа при
максималној температури воде Суве бање.
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Слика 3: Сува бања Слика 4: Школска чесма
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Извор Сува бања је врло променљиве издашности јер се поред сталних притока
напаја и периодичним водама из споредних понорница и атмосферском водом коју
прикупљају вртаче. До 1932. године Сува бања се јављала периодично. Од тада па до
средине шездесетих година прошлог века је и привидно пресушио, све док није
вештачким прокопавањем тунела снижен ниво истицања, од када он непрекидно
истиче. Тунел је прокопан 1957. године, после чега се доток воде на Главном врелу
смањио, а температура воде повећала са 36 на 39 степени. Пре ових интервенција
долазило је до честих мућења воде Главног врела и пада температуре и за 10°С.
Замућења су некада трајала и по 25 дана, и за то време било је онемогућено коришћење
ове воде за лечење. Године 1958. вода Суве бање доведена је до Главног врела и на том
саставу урађен је један раздељивач за мешање ових двеју вода. (Васић Ј., 2007.год.)

Табела 7: Садржај једног литра воде Суве бање

Катјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Натријума 0,0024 0,1043 0,1043 2,1262

Калијума 0,0003 0,0077 0,0077 0,1572

Калцијума 0,0870 2,1706 4,3412 88,4982

Магнезијума 0,0055 0,2261 0,4522 9,2184

Укупно 4,9054 100,0000

Анјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Бикарбоната 0,2440 4,0599 4,0599 82,4124

Хлорида 0,0080 0,2253 0,2253 4,5734

Сулфата 0,0300 0,3125 0,6250 12,6874

Нитрата 0,0010 0,0161 0,0161 0,3268

Укупно 4,9263 100,0000

Извор: С.Станковић,2009
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Према Илијани Зечевић, вода Суве бање има специфичну тежину 1,00023,
реакцију 7,3, а суви остатак после жарења на температури од 180°С 0,2672 грама у
литру воде. (Станковић С., 2009.год.)

Школска чесма

Поред старе бањске школе смештен је један од најрадиоактивнијих извора
Србије, назван Школска чесма, чији назив потиче од саме локације на којој се налази.
На основу бројних анализа утврђено је да радиоактивност овог извора износи између
36,36 и 54,70 Махових јединица. Температура воде Школске чесме износи 17-19°С, док
је издашност 2,5 литра по секунди. Према балнеолошкој класификацији, Школска
чесма припада хипотермама, са знатним садржајем калцијума, магнезијума,
хидрокарбоната, оксида алуминијума, оксида гвожђа и силицијум-диоксида. Користи
се за лечење бањских гостију. Предвиђа се преуређење Школсе чесме које ће се
огледати у побољшању каптаже чиме ће се добити већа количина лековите воде.

Специфична тежина је 1,0002, реакција благо алкална- 7,3, а суви остатак на
темеператури од 180°С је 0,3516 грама по литру. (Станковић С., 2009.год.)

Табела 8: Садржај једног литра воде Школске чесме

Катјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Натријума 0,0160 0,6970 0,6970 8,4522

Калијума 0,0025 0,0641 0,0641 0,6681

Калцијума 0,1245 3,1063 6,2126 75,4154

Магнезијума 0,0150 0,6414 1,2828 15,4643

Укупно 8,2365 100,0000

Анјона Грама Милимола Миливала Миливала у %

Бикарбоната 0,3790 6,2131 6,2131 75,5218

Хлорида 0,0270 0,7606 0,7606 9,2453

Сулфата 0,3550 0,3645 0,7290 8,8611

Нитрата 0,0325 0,5242 0,5242 6,3718

Укупно 8,2269 100,0000

Извор: С.Станковић,2009
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Као што се може приметити из података датих за сва три извора, најтоплију
воду има Главно врело док најхладнију Школска чесма. У погледу степена
радиоактивности, несумњиво највећу радиоактивност показује Школска чесма док
најмању Сува бања.

Поред наведених извора термоминералне воде, на територији Нишке Бање има
још неколико лековитих извора, а такође је утврђено и да радиоактивне воде има и у
појединим бунарима. На основу овога, можемо закључити да су резерве лековите воде
Нишке Бање велике и да се, за потребе лечења и проширења здравствено- балнеолошке
понуде бање, могу каптирати.

Радиоактивни бигар и радиоктивни гас радон

Поред наведених лековитих вода, за потребе лечења, у Нишкој Бањи се користе
и радиоактивни бигар и радиоактивни гас радон.

За Нишку Бању је нарочито карактеристичан радиоактивни бигар. Он
представља мекану, трошну и шупљикаву стену, која припада групи кречњака, позната
још и под називом бигор, седра или травертин. Настаје таложењем из воде која садржи
повећану количину раствореног калцијум-карбоната, познате као``тврда`` вода. Вода
која пролази кроз кречњачке терене раствара кречњак, а затим се испаравањем ове воде
таложи бигар. Подручје Суве планине и њеног огранка Коритника се управо одликују
великим наслагама кречњака. Најповољнија места за таложење бигра су она где се вода
због повећаног пада распрашује у ситне капљице. У Нишкој Бањи то место јесте
прегиб на једној од флувијалних тераса коју је у геолошкој прошлости усекла Нишава.
Радиоактивни бигар у бањи настао је таложењем калцијум- хидрокарбоната из воде
Главног врела. Бигар је у природи веома редак, али у бањи је од изузетног значаја.
Наталожен је у виду простране заравни у централном делу бање, између некадашњег
хотела ``Србија`` и главног бањског купатила. Његове наслаге су овде готово
неисцрпне. Према неким истраживањима, сматра се да старост наслага бигра износи
око 9000 година, што је уједно и старост термоминералних извора.

Радон представља гасовити радиокативни елемент који настаје природним
распадањем торијума чије је полувреме распадања 1,91 година. Из торијума настаје
радијум, док из радијума настаје радон чије је полувреме распадања 52 секинде.
Уврђено је да се из соли радиоактивног торијума стално ослобађа радиоактивни гас.
Иако активност овог гаса брзо опада, он оставља индуковану активност у својој
околини, што представља предуслов његовог коришћења у балнеотерапијске сврхе.

Радиоактивношћу се одлику и гасови који избијају из бигра. Тиме се дошло на
идеју да се из бигра радиоактивни гас радон одводи у специјалне просторије и
инхалирањем користи за лечење. Велике резерве радиоактивног бигра омогућују
стварање великих количина радона. Овог гаса има највише у бигру низводно од
Главног врела, испод бањског простора и на тераси, која је нижа од хотела `` Радон``,
што погодује природној инхалацији за време шетње бањским парком. (Станковић С.,
1982.год.)
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- Коришћење лековите воде, блата и радиоактивног гаса у здравствене
сврхе и индикације-

Термичке, физичке, хемијске и минералне особине које посудују
термоминералне воде, лековито блато и гас радона, може указати на бројне могућности
њиховог коришћења у здравствене сврхе.

Лечење у Нишкој Бањи се обавља купањем у радиоактивној води, пијењем
минералне воде и инхалирањем, затим електротерапијом, кинезитерапијом и
пелоидотерапијом. Носилац лечења у Нишкој Бањи је Институт за превенцију, лечење
и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника који је у саставу Медицинског
факултета и има бројну екипу лекара и техничког медицинског особља. У Институту се
обавља лечење помоћу најсавременије опреме: два базена, 11 класичних када,
специјалне каде галванске, СО2, са озоно терапијом, за подводну масажу, Хабердова
када, 20 јединица за примену пелоида, инхалаторијум, сале за физикалну и
кинезитерапију, сарков и циркуларни туш..

За пиће се користи топла радиоактивна вода из двеју чесама у Главном купатилу
и једне код старих базена, као и хладна радиоактвина вода Школске чесме. Купање у
радиоактивној води обавља се у Главном купатилу које се снабдева водом од Главног
врела. Главно купатило има два одељења- мушко и женско, која су модерно
опремљена, са по једним базеном и 32 кабине, просторијама за масажу, испирање и
одмарање. У холу купатила су две чесме са топлом водом тзв. Озренске кадице, које су
повезне ходником са хотелом ``Озрен``, што омогућава да се болесници лече и зими.

За потребе инхалирања се користи радон који се специјалним цевима одводи од
места појављивања до инхалаторијума, који је удаљен око 200 метара. Инхалаторијум
је намењен за лечење асматичара и болесника са хроничним бронхитисом. Има пет
одељења- две сале и три кабине. Због непрекидног протицања велике количине
радиоактивне воде кроз базене, они су постали природни инхалаторијуми. Овај
инхалаторијум је по садржини радона јединствен у свету, јер користи 325-550 Махових
јединица радиоактивног гаса из кубног метра бигра (Марковић Ј., 1980.год.).
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Слика 5: Главно бањско купатило
Извор: М.Лазић

Радиоактивни бигар такође може служити и за припремање лековитог блата
(пелоида), који се користи за лечење реуматичних обољења и ставља се у виду облога
на оболеле делове тела. Пелоид дуго задржава исту топлоту, тј. има велики топлотни
капацитет.

Термоминерална вода, радиоактивни гас и лековити пелоид, уз пријатну климу
и одговарајућу медикаментозу пружају добру основу за успешно лечење следећих
болести:

1. Реуматичке болести и сродна стања
a. Реуматичка грозница,
b. Хронични артритиси,
c. Спондилоартритис анкилопоетика,
d. Системске болести везивног ткива,
e. Дегенеративни реуматизам,
f. Матаболички и ендокрини поремећаји,
g. Ванзглобни облици реуматизма,
h. Стање после повреде костију мишића и зглобова,

2. Кардиоваскуларне болести
a. Есенцијална артеријска хипертензија,
b. Латентни или клинички лаки дијабет,
c. Позитиван ЕКГ стрес-тест у смислу исхемије миокарда,
d. Хронична ангина пекторис,
e. Стања после операције срца и крвних судова,
f. Обољења периферних крвних судова,
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3. Неуролошка оштећења
a. Неуралгија и неуритиси различите етиологије,
b. Неуроартропатије, рефлексне алгодистрофије,

4. Болести метаболизма
a. Урична дијатеза,

5. Обољења респираторног тракта
a. Хронични бронхитис,
b. Лакши облици бронхијалне астме,

6. Гинеколошка обољења
a. Запаљиви процеси неспецифичне природе у смиреном стању,
b. Оваријалне дисфункције,
c. Извесни облици стерилитета запаљивог и ендокриног порекла.

2.4. Биогеографске вредности

Биогеографске вредности Нишке Бање и њене околине имају велики значај са
становиштва развоја туризма. Од посебне важности истичу се два главна природна
парка као и пространи заштитни шумски појас.

Шуме почињу готово у самом насељу. Пружају се у дужини од четири
километара све до границе региона. Поред жбунастих врста, овде се срећу и стабла
храста, цера, јасена, букве, граба, грабића, јавора, клена и планинског бреста. Такође су
и бројна стабла липе, багрема и дивље крушке. Могу се наћи и самоникли јорговани са
чијих се цветова у пролеће шири пријатан мирис унаоколо. За Нишку Бању
карактеристични су насади багрема, јасена, дуда, липе, ораха и црног бора. Захватају
површину од 14 хектара и настали су током више фаза пошумљавања.

Вегетација Нишке Бање и њене непосредне околине дели се у три зоне.
Прву зону чине антропогене пољопривредне културе, углавном поврће које

људи гаје уз Нишаву, северно од Нишке Бање. Стабла багрема, врбе и усамљене
састојине храста нарушавају правилност обрадивих површина. На таквим теренима
има зечева, јаребица, фазана и других представника животињских врста интересантних
за лов.

Другу зону чине брежуљци и благо заталасане површине. На њима су воћнаци и
винова лоза. На слободним површинама има храста, цера, разноликог шибља и
шумских плодова. Ту успева и више врста лековитог и ароматичног биља. Као ловиште
ниске дивљачи ова зона припада брдовитом типу.

Трећу зону чине пашњаци и шуме највиших терена око Нишке Бање. Шуме су
најбоље очуване на Коритнику и имају посебан значај за микроклиму Нишке Бање.
Ова зона вегетације по броју врста доминира над осталима и има улогу произвођача
свежег ваздуха. (Станковић С., 1982.год.)

У Нишкој бањи се налазе два главна природна парка.
Први парк се налази између главног купатила и стационара ``Зеленгора``, десно

од главног шеталишта. Овај парк представља комбинацију природних травнатих
површина са декоративним жбуњем и цвећем, бетонских стаза са клупицама и фонтана
које раде током летњих месеци када постају средиште окупљања како житеља бање
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тако и туриста који у том периоду бораве. У циљу продужења стаза за шетњу и бољег
повезивања Нишке Бање са вишим деловима Коритника, 70-их година су предузете
обимне мере радова на уређењу бањског простора чиме је изнад овог парка настао
парк-шума Коритник. Овај простор обогаћен је бетонским пешачким стазама поред
којих су постављене клупице за предах, а такође су уређене и небетонске планинске
стазе којима се лаганим ходом за један сат стиже из центра бање до врха Коритника.
Поред стаза за шетњу, уређене су и трим-стазе дужине три километара намењене за
задовољавање потреба и могућности бањских гостију за физичком активношћу.

Слика 6: Бањски парк Слика 7: Бањски парк
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Са друге стране шеталишта, све до хотел-стационара ``Радон`` пружа се други
природни парк. У овом парку налазе се неколико мањих и плитних базена кроз које
тече вода са главног извора и која се спушта водопадом који се изграђен у близини
``Радона``. Парк је обогаћен и дрвено-стакленим мостићем са кога се пружа поглед на
парк и базене у њој. У парку доминирају стабла јасена, дуда, липе и црног бора. Ивице
овог парка представљају крајње ивичне делове главне терасе на којој се развила Нишка
Бања, са којих се пружа прелеп поглед на источни део Нишке котлине.
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тако и туриста који у том периоду бораве. У циљу продужења стаза за шетњу и бољег
повезивања Нишке Бање са вишим деловима Коритника, 70-их година су предузете
обимне мере радова на уређењу бањског простора чиме је изнад овог парка настао
парк-шума Коритник. Овај простор обогаћен је бетонским пешачким стазама поред
којих су постављене клупице за предах, а такође су уређене и небетонске планинске
стазе којима се лаганим ходом за један сат стиже из центра бање до врха Коритника.
Поред стаза за шетњу, уређене су и трим-стазе дужине три километара намењене за
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3. Антропогене туристичке вредности

Простор Нишке Бање се одликује дугим континуитетом насељености. Дуг
историјски развој оставио је за собом многобројне споменике и трагове материјалне
културе који се одликују одређеним степеном атрактивности и могу се презентовати
туристима.

3.1.Нишка Бања кроз историју

Најстарији археолошки налази на простору Нишке Бање потичу из бронзаног
доба и указују да су термалне воде биле коришћене и у праисторији. Из овог периода
имамо делове керамике, урне, људске и животињске кости, камени чекић и ножеве од
кремена. На овом простору људска станишта су постојала и у гвозденом добу.

Препоставља се да су Римљани први почели да посвећују пажњу
искоришћавању термалних вода Нишке Бање у 2. веку нове ере, када се уопште и
помиње интезивније коришћење бања на овом простору. У прилог томе сведоче
римски уређаји који су откривени при подизању новог купатила. При изградњи је
откривен базен римског купатила и каптажни систем извора из првог века наше ере.
Такође је пронађен у купатилу и новац који потиче из периода цара Хадријана (3. век)
док су при копању темеља за хотел ``Озрен`` пронашли преримске гробове, свакако
старих Дарданаца, који су живели на подручју Ниша пре доласка Римљана. Стари
Римљани су важили за велике мајсторе у изградњи бања па тако је у њиховом периоду
цела површина садашњег парка била под вилама, а међу њима се налазило велико
купатило, са добро изведеном каптажом над Главним врелом одакле су воду оловним
цевима преносили чак до оближњег летњиковца својих владара-Медијане. Каптажа и
данас добро служи. Приликом изградње данашњег хотела ``Партизан``, а некадашњег
хотела ``Миленковић`` 1937.године, нађено је шест дечјих гробова са каменим
саркофазима који су датирали из 4. века. Уз то нађено је и неколико златних алки-
минђуша и привезака од златног лима из тох периода. 1972.године, при изградњи
стационара ``Радон`` случајно је откривена касноантичка гробница, највероватније из
5. или 6. века. Из римског периода треба поменути и Војнички пут ( Виа Милитарис)
који је ишао атаром данашње Нишке Бање. Војничка цеста од стратешког значаја која
је од Сингидунума и Виминацијума водила преко Наиса у Сердику (Софија) и даље у
Константинопољ, од давнина је важила за најважнију саобраћаницу која повезује исток
и запад. Сам процват Нишке Бање нагло су прекинули Хуни 441.године када су заузели
ове области. Том приликом бања је тешко страдала. На рушевинама је изграђено мало
утврђење ради контроле саобраћаја на путу за Цариград. Термоминералне воде
углавном је користило локално становништво. У наредних петнаест векова Нишка
Бања никада више није ни приближно била изграђена као у доба Римљана, чије остатке
је оковао бигар. Бања се није опоравила све до доласка Турака.

Нишка Бања се у турским изворима први пут помиње 1498. године као село
Бања које је било у саставу нишке нахије и била једини султанов конак у тој области.
Бања је била позната такође и као идеално место за одмор на царском походу ка
западу. О томе сведоче писани подаци из 1521.године где се наводи кратко задржавање
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султана Сулејмана Величанственог у бањи приликом похода на Београд. Наиме, султан
је ноћио `` у топлој бањи крај Ниша, где се задржао два дана. Султан Сулејман
Величанствени је и у каснијим ратним походина остајао до ноћи у Нишкој Бањи.
Турски извори не наводе податак о купатилу које су Турци за султана вероватно
саградили`` (Андрејевић Б.,1997.год.).

Све до друге половине 17-ог века није било значајнијих описа простора око
термалних вода. Судећи по бројним путописима, простор око Главног врела био је
неуређен иако су Турци користили воду за лечење. Ипак, бања је до краја 17-ог века
била напредније село са мермерним базеном без крова и околином која је била
прекривена густом шумом. Тек у 18-ом веку почиње интезивнија изгадња бање која је
делимично личила на бању у Будиму. Већ у том периоду у купатилу су постојала
одвојена одељења за жене и мушкарце и две собе од којих је једна била за масажу а
друга за инхалацију. У првој половини 18-ог века у бањи су изграђени чесма, џамија и
хан, што говори о томе да је бања у том периоду била веома посећена. Џамија се
налазила код данашње старе школе, па отуда и ово место носи назив Џамијиште.
Српско становништво је тада боравило у селу Бања, које је било на месту данашњег
Селишта, према Сувој бањи. Иако је бања у првој половини 19-ог века била још увек
добро посећена, нестабилне прилике утицале су на незаинтересованост за њено
уређење. У том периоду, многе задужбине и објекти били су препуштени пропадању.

Након ослобођења од Турака, Нишка Бања није имала већи значај од локалног
јер пре свега није била саобраћајно повезана. Ниш је повезан железничком пругом
1884.године, па је бања коначно добила железничку станицу 1887.године а самим тим
су уведени и први излетнички возови до бање. До тада, до Нишке Бање је било напорно
доћи и из Ниша, јер другог превоза осим запрежних возила није ни било. Један од
разлога зашто је Нишка Бања, након ослобођења од Турака, била на лошем гласу све
до 1911.године јесте то што се сматрало да бањске термоминералне воде имају мање
минерланих састојака од многих обичних вода за пиће и сматране су као
``индифирентне терме``. Међутим, када је 1911.године утврђено да је ова вода
прилично радиоактивна и када се сазнала балнеолошка вредност воде, почела се
обраћати већа пажња бањском уређењу. До Првог светског рата, Нишка Бања је била
пролазно туристичко место. 1914.године увдени су водовод и канализација али је Први
светски рат прекинуо даљи развој. Након Првог светског рата, Нишка Бања се прочула
због радиокативности воде па је интересовање за њу порасло како код нас тако и у
Европи. 1921.године дошло је до поновног уређења бање а 1925.године увдено је и
електрично осветљење.

Између два светска рата бања се интезивно развијала, нарочито од 1923.године
када бригу о бањи преузима држава. До 1930.године, до Нишке Бање се могло доћи
искључиво фијакером. Те године је уведена трамвајска линија од Ниша до Нишке Бање
чиме је знатно олакшан долазак људи из града у бању. Од увођења трамвајског
саобраћаја па до другог светског рата Нишка Бања је била велико градилиште. Никли
су нови објекти, како виле и хотели, тако и објекти за потребе бањског лечења. У
периоду од 1932. до 1937.године саграђени су хотели `` Партизан``(1935),
``Србија``(1932) и ``Зеленгора``(1933). Започета је и изградња хотела ``Озрен``
1939.године али је прекинуто због Другог светског рата да би после рата била и
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завршена 1947.године. Ново купатило у цетру бање изграђен је и пуштен у рад
1935.године. Изградњом Новог купатила створене су могућности за инхалирање,
масажу, механо и електро-терапију.

После Другог светског рата, Нишка Бања се и даље развијала као здравствено-
лечилишни центар с обзиром да је једино стварни развој бележило бањско лечилиште
чији се обим здравствених услуга повећавао. Након рата у бањи су национализоване
виле и хотели, а трамвајска пруга између Ниша и Нишке Бање је озбиљно оштећена.
До 1947.године трамвајски саобраћај је обновљен и модернизован, али је све мање
задовољавао потребе. Деветог августа 1958. године трамваји су испраћени на своје
последње путовање. Сада се аутобусима брже и удобније путује до бање и назад.
(Станковић С.,1981.год.). Године 1954. отворен је Инхалаторијум, први објекат ове
врсте на Балкану.

Слика 1: Нишка Бања
Извор: politikin-zabavnik.rs

Осамдесетих година,тачније 1974.године изграђен је нови туристичко-
угоститељски објекат ``Радон`` који својим именом подсећа на радиоактивни гас док
1981.године почиње са радом и стационар ``Терме``. ``Терме`` представља некадашњу
вилу ``Зоне`` која је некада била власништво бившег председника владе Краљевине
Југославије Драгише Цветковића. Тадашњи Завод , који је био наставна база
Медицинског факултета у Нишу, 1979.године прераста у Институт за превенцију,
лечење и рехабилитацију реуматичних и кардиоваскуларних болести. У саставу
Института данас улазе стационари ``Радон``, ``Терме``, ``Зеленгора`` као и Главно
купатило (некадашње Ново купатило) са терапијско-амбулантним блоком. Током
осамдесетих су уређене и шеталишне стазе на Коритнику а такође је и преуређен
бањски парк. Током деведесетих година, због економске кризе, изграђено је само
неколико спортско-рекреативних терена.

Године 2000. Нишка Бања је добила статус општине. У састав бањске општине,
поред Нишке Бање, ушло је и насеље Никола Тесла и села Прва Кутина, Лазарево село,
Радикина бара, Коритњак, Раутово, Јелашница, Чукљеник, Доња Студена, Горња
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Студена, Куновица, Банцарево, Просек, Манастир, Сићево, Островица и Равни до.
(Васић Ј., 2007.год.).

Данас је Нишка Бања, захваљујући својој инфраструктури и лековитим
термалним изворима које поседује, једна од савремених центара здравствено-
лечилишног туризма у Србији и која по свом туристичком промету заузима треће
место међу бањама Србије.

3.2. Културно-историјске знаменитости Нишке Бање

Културно-историјске знаменитости Нишке Бање имају комплементарни значај
за развој туризма. Од посебне важности могу се издвојити: Црква Светог
Илије,споменик изгинулим ратницима у другом светском рату, споменик Мојсију
Михајловићу-Тошкету, чесма ``Три краља``, ранохришћанска гробница и велики број
вила изграђене између два светска рата јединствене по својој архитектури.

Црква Светог Илије је подигнута прилозима мештана 1934. год. у моравском
стилу. Изграђена је према пројекту архитекте Нинослава Каменова из Београда.
Унутрашњост цркве је најпре осликао ученик Паје Јовановића, Света Вукотић, да би
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Слика 8: Споменик изгинулим ратницима Слика 9: Биста А.Карађорђевића
Извор: М.Лазић Извор: www.facebook.com/photo

Поред споменика Мојсију Михајловићу-Тошкету, у истом бањском парку
смештена је и чесма ``Три краља``. Наиме, Нишка Бања је била омиљено место три
краља, три владара Србије, из две српске династије, који нису били ``имуни`` на
благодети Нишке Бање. Породица Милана и Александра Обреновића имала су свој
летњиковац, а последњи краљевски пар династије, Александар Обреновић и краљица
Драга Машин, имали су и своју клупу за предах у тишини и зеленилу Нишке Бање.
Водом са познате ``Школске чесме`` лечио се и тадашњи регент, а касније краљ
Александар I Карађорђевић, а такође је боравио и у вили ``Јела``, коју данас мештани
зову Краљева вила. У част владара из две српске династије, захвални мештани су
подигли спомен чесму и по њима назвали је чесма ``Три краља``.

Слика 10: Ранохришћанска гробница
Извор: М.Лазић
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Ранохришћанска гробница је случајно откривена при копању темеља за хотел
``Радон`` 1972.године. Сматра се да је настала у периоду од 4-ог до 5-ог века нове ере.
Према архитектонском облику сврстава се у сакралне грађевине. Унутрашњост
гробнице чине четири дела са уздигнутим лежиштима за полагање покојника. Поред
скелета, нађени су и керамички суд и коштани чешаљ. Гробница и до данас није
адекватно очувана и заштићена. Како не би и надаље била препуштена само зубу
времена, потребно је изградити заштитне зидове и кров од стакла како би, с једне
стране била заштићена, а с друге стране доступна туристима.

Старе виле у Нишкој бањи

Између два светска рата у Нишкој бањи је изграђено неколико вила разних
архитектонских стилова. Лечење краља Александра I Карађорђевића у Нишкој Бањи у
том периоду дало је многима подстрек да се одлуче да граде у бањи виле за свој
боравак у току бањске сезоне, док су их поједини градили у циљу бављења
здравственим туризмом. За свој боравак, у циљу одмора, градили су их богати људи,
углавном трговци из тог периода. Посебно се истичу следеће виле: Краљева вила-вила
Јела, вила Ристић, вила Величковић, вила Чардаревић, вила Зоне и вила Ерна.

Вила Јела смештена је у подножју Коритника. Изграђена је за време владавине
краља Александра I Карађорђевића 1930.године. Мештанима је ова вила познатија као
Краљева вила јер је, од изградње виле, овде боравио краљ Александар. Иначе, вила
Јела није била у краљевом власништву, већ је власник био његов пријатељ и лични
адвокат Јован Тодоровић, код кога је боравио за време свог лечења у бањи. Вила је
добила име по Јовановој супрузи Јели. Првобитна намена зграде се мењала током
година, али углавном без већих адаптационих радова у ентеријеру. Екстеријер виле се
мењао током задњих година, вили је враћена првобитна бела боја фасаде, промењена је
капија, а дограђени су и јарболи за заставе. Данас се у вили налази месна заједница и
полицијска станица и, уместо да се уреди за туристичке посете и адекватно заштити,
она служи у неадекватне сврхе и представља пример уништавања културног добра.

Вила Ристић, лепотица међу вилама, некада је била у власништву познатих
нишких индустријалаца Драгог и Душана Ристића, тадашњих власника Фабрике
текстила у Нишу (некадашњи ``Нитекс``, а сада ``Бенетон``). Изграђена је 1936.године
под утицајем француског позног неокласицизма. Још приликом изградње знало се да
ће ова вила представљати ремек дело савремене архитектуре. Она представља, по свом
стилу, хармоничну комбинацију класичног и модерн архитектонских стилова, и тиме
преставља редак цвет архитектуре. Вила је са три стране опасана лепом и огромном
терасом. Ограда терасе је од камена, украсно ручно рађена (Ж.Спасић, 2000 год.). Иако
се ова вила налази под заштитом државе као културно добро, по свом изгледу, како
спољашњем, тако и унутрашњем, представља ругло уместо понос Нишке Бање. Сам
њен изглед сведочи о томе колико држава заиста брине, или боље рећи не брине, о
културним добрима које има. Једна половина виле данас представља ресторан ``Беле
ноте`` чија фасада је окречена у бело, док друга половина је препуштена небризи и
времену и у том делу уселили су се станари који такође не брину о вили. Фасада на
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овом делу виле је оронула и тај део фасаде видимо приликом доласка у бању. Током
година, због небриге власти за ову вилу, многи гипсани вредни украси су изнети из
виле, а салон те виле је преграђен тако да је преко камина од мермера постављен зид.
Власт и сама држава треба се озбиљно позабавити питањем ове виле и средити је тако
да буде део туристичке понуде саме бање, јер она представља изузетан историјско и
архитектонско значајни објекат.

Вила Величковић налази се у улици Српских јунака 1, поред кружног тока где
се налази задња аутобуска станица на линији Ниш-Нишка Бања. Њено отварање било
је предвиђено још 1937.године, али због пуцања цеви приликом пуштања воде и тиме
наношење огромне штете објекту, усељење је било померено тако да је коначно
усељена тек 1939.године. Била је у власништву апотекара Драгутина Величковића.
Вила има приземље, два спрата и поткровље. Ентеријер је скромно урађен. Приземље
је било намењено за апотеку и кабинет, док су спратови били намењени за становање
са укупно 16 соба. Екстеријер је декоративно пребогат чиме привлачи пажњу сваком
пролазнику. Богата је декоративним елементима из разних архитектонских стилова-
готике, романтизма, историцизма, барока... Током другого светског рата вилу су
користили Немци, Бугари, партизани или четници. Интересантно је да су подрум ове
виле користиле четири војске за стрељање заробљеника. На подрумским зидовима и
данас су очувани последњи записи заробљеника као што су ``Живео краљ``, ``Живео
Тито``, ``Живео Дража`` и други. Још једна занимљивост везана за ову вилу је то што је
вила имала громобран од злата тежак 1,7 кг, који је за време реновирања 1967.године
украден. Ова вила је некада имала пространо двориште чија се површина смањила
проширењем улице ради проласка трамвајске пруге. Због свог јединственог изгледа
налик на градитељску бајку, 2007.године проглашена је од стране Владе Републике
Србије за споменик културе. И овде, као и на примеру осталих вила, можемо видети
немарност владе за одржавање вила. Фасада је у ужасном стању, а сама вила се
нефункционално користи- у сутерену налази се приватна ординација, а у приземљу
драгстор. (Андрејевић Б., 1997.год.)

Слика 11: Вила Величковић Слика 12: Вила Ристић
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић
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архитектонско значајни објекат.

Вила Величковић налази се у улици Српских јунака 1, поред кружног тока где
се налази задња аутобуска станица на линији Ниш-Нишка Бања. Њено отварање било
је предвиђено још 1937.године, али због пуцања цеви приликом пуштања воде и тиме
наношење огромне штете објекту, усељење је било померено тако да је коначно
усељена тек 1939.године. Била је у власништву апотекара Драгутина Величковића.
Вила има приземље, два спрата и поткровље. Ентеријер је скромно урађен. Приземље
је било намењено за апотеку и кабинет, док су спратови били намењени за становање
са укупно 16 соба. Екстеријер је декоративно пребогат чиме привлачи пажњу сваком
пролазнику. Богата је декоративним елементима из разних архитектонских стилова-
готике, романтизма, историцизма, барока... Током другого светског рата вилу су
користили Немци, Бугари, партизани или четници. Интересантно је да су подрум ове
виле користиле четири војске за стрељање заробљеника. На подрумским зидовима и
данас су очувани последњи записи заробљеника као што су ``Живео краљ``, ``Живео
Тито``, ``Живео Дража`` и други. Још једна занимљивост везана за ову вилу је то што је
вила имала громобран од злата тежак 1,7 кг, који је за време реновирања 1967.године
украден. Ова вила је некада имала пространо двориште чија се површина смањила
проширењем улице ради проласка трамвајске пруге. Због свог јединственог изгледа
налик на градитељску бајку, 2007.године проглашена је од стране Владе Републике
Србије за споменик културе. И овде, као и на примеру осталих вила, можемо видети
немарност владе за одржавање вила. Фасада је у ужасном стању, а сама вила се
нефункционално користи- у сутерену налази се приватна ординација, а у приземљу
драгстор. (Андрејевић Б., 1997.год.)

Слика 11: Вила Величковић Слика 12: Вила Ристић
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић
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Вила Чардаревић је саграђена као двоспратна кућа машинског инжињера
Милорада Чардаревића из Ниша 1937.године. Изграђена је по пројекту архитекте
Александра Медведева.

Вила Зоне је изграђена 1937.године по пројекту архитекте Александра
Медведева. Инвеститор, као и власник виле, био је Драгиша Цветковић, у то време
Министар унутрашњих дела, а касније Председник Владе Краљевине Југославије. У
овој вили Драгиша Цветковић је за време другог светског рата проводио своје време.
Вила представља комбинацију Модерне са примесама фоклорне архитектуре.

Вила Ерна је изграђена за београдског адвоката М.Јанковића 1937.године.
Представља дело великана српске архитектуре Бранислава Којића и чист је пример
Модерне.

Вила Чардаревић, вила Зоне и вила Ерна су претрпеле знатне измене 70-их
година у погледу изгледа и функционалности. Ове три виле данас представљају
стационар ``Терме``.

3.3. Манифестације у Нишкој Бањи

Манифестације представљају веома важну антропогену основу бањског
туризма. Манифестације су различити догађаји, облици представљања и изражавања.
Према садржају тј. тематици саме манифестације можемо их поделити на уметничке,
научно-стручне, привредне, спортске, верске, поличко-историјске, забавне и
етнографске. Према месту и значају одржавања могу бити локалне, регионалне,
националне и интернационалне. (Јовичић Д., 2009.год.)

Бројне културно-уметничке,спортске,забавне и етнографске манифестације које
се нарочито током лета одржавају у Нишкој Бањи и њеној непосредној околини знатно
доприносе афирмацији како Нишке Бање као места, тако и саме истоимене општине у
којој је смештена и чине богатијом њену туристичку понуду.

Једна од главних манифестација је ``Културно лето у Нишкој Бањи`` која је
установљена 2005.године. Није такмичарског карактера и представља збир око 40-так
културно, уметничких, забавних и спортских дешавања током трајања туристичке
сезоне од јула до септембра. У овом периоду одржавају се бројни концерти, позоришне
представе, изложбе цвећа, народних ношњи као и представљање народних јела како из
овог краја тако и из других крајева света (нпр. Француске, Аустрије, Италије, Грчке
итд.).Све приредбе организују се на отвореном и бесплатне су за посетиоце и госте
бање. Почетак туристичке сезоне, као и сам почетак ове главне манифестације почиње
манифестацијом ``Отварање туристичке сезоне у Нишкој Бањи`` у оквиру које
учествују око 1000 извођача из разних области културе и спорта. Током ове
манифестације сваке године организује се `` Вече бањаца`` где се окупи и преко 2000
мештана расположених за дружење, игру и весеље. Најсвечанији тренутак током
културног лета јесте слава Нишке Бање, Свети Илија, када се овде одржава вашар,
један од најпосећенијих у Србији. Завршава се затварањем туристичке сезоне.
Нажалост, одржавање парламентарних избора, промена власти, штедња и недостатак
финансија, су разлози због којих су 2012.године гости и мештани Нишке Бање били
ускраћени овом манифестацијом на коју су навикли.
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Пихтијада је туристичко-угоститељска манифестација у традиционалној
припреми пихтија, избору најуспешнијих кулинара у припреми пихтија и подела
пихтија гостима манифестације, које су учесници пихтијаде предходног дана
припремили. Ова манифестација се по традицији оджава 18. и 19. јануара и
2012.године је одржана по шести пут за редом. Пихтијада у Нишкој Бањи је једина
пихтијада у јужном делу Србије. Манифестација окупи сваке године на централном
бањском шеталишту бројне љубитеље овог специјалитета и она је постала својеврсни
бањски бренд.

Свети Трифун, у народу познатији као Зарезоја, у нишком крају прославља се
од давнина, а од 2001.године у Нишкој Бањи се одржава под покровитељством
општине Нишка Бања. Током два дана трајања, 14. и 15.фебруара, манифестација
``Дани вина и мерака`` окупи више стотина виноградара и љубитеља вина из свих
места са подручја бањске општине. Поред такмичарског програма где се награђују
богатим наградама најбољи произвођачи вина и ракије, обезбеђен је и културно-
уметнички и забавни програм уз учешће познатих естрадних уметника. Саставни део
ове манифестације јесте и сајам произвођача пољопривредних машина, опреме и
заштитних средстава неопходних за квалитетно узгајање и одржавање винограда.

Дани јоргована је традиционално културно- уметничка манифестација коју
сваке године организују чланице Удружења жена ``Круна`` и њихове гошће, априла
месеца у време цветања јоргована. 2012.године се ова манифестација организовала по
девети пут. На овој манифестацији оранизује се плетење венаца од јоргована, дечји
маскембал, модна ревија и изложба ручних радова чланица удружења.

Удружење жена ``Круна`` такође оранизује и манифестацију ``Етно сусрети``
која се 2012.године одржала по четврти пут, септембра месеца. Манифестацију чини
богати културно-уметнички програм где наступа фоклор, плесне групе, песници,
певачи и свирачи. Такође има и сајамски део на коме се приказују ручни радови и
рукотворине, стари занати, заборављена стара српска трпеза, као и најуспелији
најквалитетнији пољопривредни производи и културе. Ова манифестација има за циљ
очување традиције и културне баштине наших крајева.

Поред наведених манифестација, општина такође организује и низ других
културно-уметничких манифестација које треба свакако напоменути, а то су: ``Дани
жалфије``, ``Фестивал полена``, ``Волимо и негујемо нашу традицију``, ``Сабор
изворног и народног стваралаштва`` и друге. Од спортских манифестације, од посебног
значаја су ``Коњички куп Свети Илија`` и спортска такмичења у параглајдингу.

``Коњички куп Свети Илија`` се одржава на хиподрому у Нишкој Бањи, у
организацији локалног коњичког клуба ``Чегар``. Куп је међународног карактера и
окупља такмичаре како из наше земље, тако и из суседних земаља. На овом хиподрому
се често одржавају и првенства Србије.

У Нишкој Бањи се одржавају и такмичења у параглајдингу, где такмичари
крећу са падина Коритника, и спуштају се у Нишки Бању, а могу летети и даље па чак
и до 80 километара. Најзначајније такмичење из параглајдинга одржано у Нишкој
Бањи било је треће Светско првенство у прецизном слетању параглајдером, које је на
терену Коритника изнад Нишке Бање одржано 2005.године. Тим поводом је на ширем
простору Нишке Бање урађено ново полетиште, позиционирано за правац ветра који
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доминира у овом подручју, као и прелазни пут до полетишта на Коритнику, тако да је
данас до самог полетишта могуће доћи аутомобилом. Потом следе нова такмичења у
параглајдингу. Августа 2007.године одржано је Предевропско првенство у прецизном
слетању параглајдером, а у августу наредне године и Прво свеобухватно европско
првенство у параглајдингу.(Спасић Ж., 2000.год.)

Већина ових манифестација су локалног карактера, привлаче углавном
посетиоце из околине Нишке Бање, чиме се у малом проценту остварују ноћивања у
бањи. Међутим, током манифестација се остварује већа потрошња у локалима за
пружање услуга хране и пића, и на тај начин оне учествују у укупној туристичкој
потрошњи. Такође, манифестације су значајне и у промотивном смислу, јер оне
обогаћивањем туристичке понуде својим богатим садржајима привлаче госте из
читавог света и пружају могућност продужења боравка гостију бање.

Слика 13: Параглајдинг
Извор: М.Лазић
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4. Туристичке вредности у околини Нишке бање

Околина Нишке бање је богата природним и антропогеним вредностима,
туристички веома привлачним. Од посебне важности за Нишку Бању јесте близина
Ниша, трећег града по величини у Србији, после Београда и Новог Сада. Нишка Бања и
Ниш су два недељива појма. Као што Ниш има своју бању, тако и Нишка Бања има свој
град на реци Нишави. Нишка Бања је увек делила судбину града Ниша. С тога, као што
део туристичке понуде Ниша представља и сама истоимена бања, тако и део
туристичке понуде Нишке Бање чине бројне културно-историјске знаменитости које
поседује град Ниш. Туристичка организација Нишке Бање пружа могућност бањским
гостима посете овим знаменитостима у виду дневних излета. За бањске госте нарочито
су туристички привлачни следећи споменици и локалитети- Медијана, Ћеле кула,
Тврђава, Чегар и Бубањ.

Медијана је археолошко налазиште које се налази на путу између Ниша и
Нишке Бање. Представља некадашњи летњиковац римских владара који је подигнут у
4.веку за време владавине Константина Великог. На 40 хектара уређених паркова и
шума простирала се царска вила од 6000 квадратних метара, са раскошним мозаицима
и лепим фрескама, украшеним стубовима, са термама и житницама и системом
водоснабдевања (аквадукт и водоторањ). Римски император Константин Велики је
рођен у Наису, градитељ моћног града Константинопоља (данашњи Истамбул) и
владар који је 313.године хришћанство признао као легалну и равноправну веру у
Римском царству. У Медијани, Константин је често боравио, ту се одмарао и водио
државне послове. Његови наследници још више су допринели развоју Наисуса и
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глава цара Константина Великог и царице Теодоре. С обзиром да Медијана представља
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обзиром да је недовољно осветљен ноћу локалитет,а треба радити и на проширењу
туристичке сигнализације која ће водити до овог локалитета. Оно што ће засигурно
допринети повећаној посећености овог локалитета јесте прослава 1700 година од
доношења Миланског едикта у Нишу. То ће уједно значити и за Нишку Бању у том
периоду, јер близина овог локалитета, као и Ниша, условиће пораст посета бањи.

У част обележавања годишњице Миланског едикта подигнуто је спомен
обележје цару Константину у непосредној близини нишке тврђаве, уз сам мост, са леве
стране Нишаве. Преставља симбол Константиновог преласка преко споменутог моста.
Лик је уперен ка небу. Стубови су прорезани у облику Христовог монограма где
посматрач добија утисак христограма на небу.

Слика 14: Биста цара Константина Слика 15: Лобања С.Синђелића
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Ћеле кула је јединствен споменик из Првог српског устанка оваквог типа
смештен на улазу у Ниш, са леве стране идући из правца Нишке Бање. Споменик је
представљен кулом изграђена од лобања Српских војника изгинулих у бици на Чегру
1809.године у знак омазде тадашње Турске власти у Србији. Власти Републике Србије
је Ћеле кулу сврстала у споменике културе од изузетног значаја и она данас
представља музејски објекат. Процењује се да је у бици на Чегру 1809.године погинуло
око 6000 Турака. Како би се оправадао овај велики губитак, нишки паша је наредио да
се коже са глава погинулих Срба одеру, напуне сламом и пошаљу у Цариград. Затим је,
како би заплашио Србе и то била опомена онима који дижу буну, сазидао кулу од
камена и наредио да се у њене зидине узидају преостале лобање погинулих војника.
Тако је кула сазидана у периоду од јуна до јесени 1809.године.Чине је четири потпорна
зида (ширине око 4,5 м и дебљине 0,5 м) који се наслањају један на други чинећи
шупљу, закровљену форму чија је првобитна висина била око 4-5 метара, у којима је
узидано 952 лобање у 56 редова. Иако су Турци забрањивали Србима да односе лобање
са зидина, многе главе су кришом скидане и сахрањиване у околним гробљима. О томе
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како је раније Ћеле кула изгледала и како је изграђена можемо једино видети из
белешки многих путописаца који су у 19-ом веку пролазили кроз Ниш. Ћеле кула је
била изложена времену у дужем периоду тако да се временом доста оштетила.
1877.године изнад ње је подигнут кров, а 1892.године је озидана и капела. Приликом
прославе 60-тогодишњице ослобођења Ниша од Турака, чишћењем средишњег дела
објекта пронађено је више лобања које су поново уграђене у кулу. Данас је преостало
само 58 лобања, а једна од њих је издвојена на пиједасталу и она преставља лобању
вође устанка Стевана Синђелића. Испред улазних врата Ћеле куле постављена је биста
Стевана Синђелића, као и бронзана плоча са поруком чувеног песника Ламартина, коју
је посветио овом споменику када је пролазио кроз Ниш 1833.године : ``Нека Срби
сачувају овај споменик. Он ће научити њихову децу шта вреди независност једног
народа, показујући му какву су цену платили њихови очеви``. Може се рећи да је
тренутно стање овог споменика на завидном нивоу, иако се на први поглед заиста
примећује недостатак већег броја лобања. Оно што је позитивно урађено по питању
Ћеле куле јесте њена презентација, како у писаној тако и у дигиталној форми, у
оближњој згради где је представљена целокупна прича везана за овај споменик. Оно на
чему треба и даље радити јесте на побољшању медијске промоције овог споменика, јер
овако једнствен споменик заслужује то.

Чегар представља споменик подигнут на истоименом брду, надомак Ниша, где
се одиграла чувена битка из Првог српског устанка. Споменик је подигнут у знак
сећања на храбре војнике и њиховог команданта Стевана Синђелића, који су приликом
битке на Чегру 1809.године погинули. Споменик је откривен 21.јуна 1878.године, шест
месеци после ослобођења Ниша од Турака и представља први споменик изграђен у
ослобођеном Нишу. Данашњи споменик је у облику куле која симболизује војно
утврђење. Од лобања погинулих војника са Чегра, Турци су направили поменуту Ћеле
кулу. Простор око споменика Чегар, данас преставља једно од омиљених излетишта
Нишлија са кога се пружа прелеп поглед на град Ниш.

Нишка тврђава је смештена у центру Ниша, на десној обали Нишаве и
представља једну од највећих тврђава у нашој земљи. Археолошким истраживањима је
уврђено да је тврђава постојала вековима уназад. Из византијске епохе има трагова
урбаних елемената са зидним одбрамбеним конструкцијама, које указују на јак
утврђени град. Из раног средњег века има трагова подних површина од набијене
земље, гробова, отвора дрвених конструкција и скромних станишта.(С.Станковић,
1982.год.). Данашњи изглед тврђава је добила 1723.године од стране Турака. Изграђена
је од камена који је доношен из оближњих села, док се при крају изгадње, због журбе
да се заврши овај стратешки битан објекат, као додатни грађевински материјал
користило и све остало што је нађено у тврђави: надгробни споменици, стубови и
бројни архитектонски делови римског и византијског уврђења. Тврђава је законом
заштићена и припада групи прворазредних културно-историјских споменика. Захвата
површину од око 22 хектара и у њој данас многобројни посетиоци могу видети остатке
бурне нишке историје. Оно што за посетиоце може бити занимљиво јесте збирка
надгробних споменика Лапидаријум из периода од 1-ог до 4-ог века, затим Хамам,
Бали бегова џамија, споменик кнезу Милану Обреновићу и ослободиоцима Ниша као и
зграда историјског архива. Такође, на летњој позорници тврђаве, у периоду од јула до
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септембра одржавају се бројне манифестације, које привлаче не само госте Ниша, већ и
Нишке Бање: Хорске свечаности (јул), Нишвилле (август), Филмски сусрети (август) и
Нисомниа (септембар).

Концетрациони логор ``Црвени крст`` представља један од сачуваних
фашистичких логора у Европи, у коме су затворени и мучени Срби, Роми и Јевреји за
време немачке окупације Србије у периоду од 1941. до 1944.године. Простор логора је
површине 7 хектара и ограђен је бодљикавом жицом и зидом. Састоји се од главне
логорске зграде, две помоћне приземне зграде, два торња, две осматрчнице, стражаре и
чесме. Првобитно је зграда изграђена 1930.године као војни магацин, да би
1941.године бодљикавом жицом била одвојена од касарне и претворена у логор. Током
Другог светског рата логор је прошло око 30000 људи, од којих је преко 10000
стрељано на оближњем брду Бубањ. Оно што издваја овај логор од осталих је
чињеница да је из овог логора 1942.године изведено масовно бекство логораша. Од 147
логораша који су покушали бекство, њих 105 је успело да побегне, док је њих 82
погинуло током бекства. 12.фебруара 1967.године на 20-годишњицу бекства логораша,
простор логора је претворен у Спомен музеј ``12.фебруар``.(Нишки лексикон,
2011.год.)

Спомен-парк Бубањ је меморијални комплекс који се налази у југозападном
делу Ниша. Споменик је подигнут у знак сећања на 10000 родољуба који су доведени
из логора ``Црвени крст`` и овде стрељани. Симбол парка представљају три песнице
које представљају отпор народа према Немачким освајачима. Дело је вајара Ивана
Саболића. Околни простор испуњава рељеф са детаљима из народноослободилачке
борбе. Данас је Бубањ један од посећенијих излетишта током празника. Из Нишке
Бање се може стићи за 45 минута аутомобилом до овог меморијалног комплекса.

Како би се боравак бањских гостију учинио још богатијим, за њих се оранизују
и излети до Сићевачке клисуре, атрактивног кањона Нишаве са ретком флором и
фауном, Јелашничке клисуре, специјалног резервата природе, Бојаниних вода,
Церјанске пећине и Каменичког виса, популарних излетишта и ски-центара.

Сићевачка клисура налази се на путу према Бугарској, источно од Нишке Бање,
од које је удаљена неколико километара. Усекла је река Нишава између кречњачких
падина Сврљишких планина и Суве планине у дужини од 18 километара. Лак приступ
овој клисури омогућавају пут Ниш-Софија и железничка пруга, које пролазе кроз ову
клисуру. У Сићевачкој клисури налазе се две хидроцентрале подигнуте почетком 20-ог
века, међу којима се посебно истиче хидроцентрала ``Света Петка`` код села
Островица, једна од најстаријих хидроцентрала у Србији. Она је осветлила прву кућу у
Нишу, а данас представља део система Електропривреде Србије. Због својих
природних вредности, Сићевачка клисура је 2000.године стављена у другу категорију
заштите као специјални резерват природе. У клисури је регистровано 68 ендемских
биљних врста и 32 врсте птица. На литицама најатрактивнијег дела
клисуре,Градиштанског кањона, гнезди се један од последњих парова сурог орла у
Србији. На излазу из кањона, на узвишењу Облик, налази се станиште српске рамонде
и Наталијине рамонде. Жалфија, изузетно драгоцена и лековита биљка, нашла је у
Сићевачкој клисури своје једино природно станиште на подручју Србије. Трагови
материјалне културе на простору клисуре могу се пратити од праисторије па све до
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поствизантијског периода. Овде се налази око 20 црквица и манастира, међу којима се
истичу манастир Свете Богородице из 17-ог века, манастир Свете Петке Иверице из 19-
ог века и црква Светог Пророка Илије. Сићевачка клисура представља рај за све
љубитеље нетакнуте природе, лова, риболова, кајака на брзим водама, алпинизма,
планинарења и параглајднга. Параглајдинг стаза Сићево је, по својим климатским и
ортографским условима, најбољи терен на Балкану. Са великим падовима тока,
Нишава је код Островице идеална за рафтинг и кајак на брзим водама. На овом делу
Нишаве је 2009.године одржано Светски куп у рафтингу. На заравни изнад клисуре је
смештено село Сићево где се сваке године одржавају књижевне колоније и ликовна
колонија, коју је 1905.године основала сликарка Надежда Петровић. Иначе, место је
такође познато и по гајењу винове лозе и производњи вина.

Јелашничка клисура се налази око 3 километара од Нишке Бање и дуга је 2
километара. Њу је Јелашничка река усекла између падина Суве планине. Природне
вредности клисуре условиле су да део подручја буде стављен у прву категорију
заштите као специјални резерват природе 1955.године. На простору клисуре можемо
видети доломитске стубове (Инатовац и Здравачки), зупце (Чукљенички зуб) и чучавце
(Чучи камен), као и ерозивно-денудационе форме, углавном прозорце (Јелашнички и
Чукљенички) који су највећи и најлепши прозорци у Србији. Такође, клисуру краси и
најатрактивнији водопад Рипаљка. У Јелашничкој клисури регистровано је 65
ендемних и субендемних врста биљака, од којих као симбол клисуре чине српска и
Наталијина рамонда, које су преживеле последње ледено доба. Јелашничка клисура је,
поред Сићевачке клисуре, једини локалитет на Балкану где је успостављена зона
контакта између ове две ендемореликне врсте. У близини Суве планине је некада
пролазио римски војни пут Виа милитарис, тако да данас у самој клисури можемо
видети стратешка утврђења из тог периода од којих су нека била уклесана у саме стене.
У клисури се налазе и остаци цркве Светог Илије и Светог Архангела Михаила. Сама
конфигурација терена клисуре је идеална за алпинизам и спортско пењање. На
природни стенама постоје око 40-так пењачких смерова погодних за планинарско-
алпинистичке активности. Најпознатији део Јелашничке клисуре је излетиште
``Поткапина`` које гости и посетиоци Нишке Бање најчешће посећују. У ``Поткапни``
се почетком авуста сваке године одржава истоимени фестивал музике, игре и плеса.

Бојанине воде је излетиште које се налази на северној страни планинског
масива Суве планине. Од Нишке Бање удаљено је око 15 км и налази се на надморској
висини од 700 до 1300 метара. Излетиште данас представља еколошку оазу чистог,
свежег планиског ваздуха и сунца. Назив излетишта потиче од извора чисте, планинске
воде. Током зиме на Бојаниним водама се може скијати на ски-стази Соколов камен, са
ски лифтом дужине 900 метара, висинском разликом од 320 м и капацитетом од 1100
скијаша на сат. Дужина стазе је 1000 метара. Деци, старијег школског узраста, и
рекреативцима је намењена блажа и краћа стаза са ски-лифтом дужине 250 м, док за
најмлађу децу постоји стаза ``Студенац``, дужине 100 м, са моторним ски-лифтом. Од
смештајног капацитета који можемо наћи на овом локалитету јесте планинарски дом
Студенац са 55 лежајева, који се налази на надморској висини од 860 метара,са
аутентичним рестораном са камином и рибњацима са пастрмком (пастрмка испод сача
је специјалитет те куће). Поред планинарског дома, ту је и ски кућа ``Ниш`` са 20
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лежајева, на надморској висини од 810 метара, са атрактивном ``Орловом чесмом`` и
осветљеним кошаркашким тереном. Овај локалитет има велики потенцијал да постане
једног дана значајни центар зимско-спортског туризма у својој околини.

Каменички вис је излетиште удаљено око 24 км од Нишке Бање. Смештено је
на огранцима Сврљишких планина, изнад села Каменица по коме је и добило име.
Налази се на надморској висини од 750 до 800 метара, што условљава пријатну климу
и могућност боравка на овом локалитету током целе године. Терен локалитета је благо
формиран и покривен ниским шумским растињем. Са локалитета, тачније са
новоизграђене осматрачнице, пружа се прелеп поглед на Ниш и околину, а на самом
излетишту може се уживати у изврсним ловачким специјалитетима у ловачком
ресторану. У току лета излетиште може примити и до 700 људи. Нарочито је ово
излетиште популарно за време празника. За зимске спортове је изграђена ски стаза
дужине 350 метара, стаза за санкање и два ски лифта. Поред смештаја који гости могу
наћи у Нишу и Нишкој Бањи, посетиоци овог локалитета се могу сместити и у
туристичком насељу ``Шумски цвет``, које је изграђено на шумовитој падини испод
врха Каменички вис.

Церјанска пећина је смештена у ширем простору излетишта Каменички вис,
код села Церје. Удаљена је од Ниша 14 км. Дужине је 6025 метара и по дужини је трећа
најдужа пећина у Србији. Улаз Церјанске пећине налази се на месту понирања
Провалијске реке на висини од 515 м надморске висине. Пећина је хидролошки
активна. Геолози процењују да је Церјанска прћина настала пре нешто више од 2
милиона година. Крај пећине још увек није откривен. Пећина је богата накитом који се
простире целом њеном дужином. Саткана је ходницима и дворанама просечне висине
од 15 до 40 метара који крију стотине разних морфолошких и хидролошких облика.
Хеликтити који су овде пронађени представљају посебну врсту пећинског накита који
се супротно физичким законима и земљиној тежи формиа и пружа у свим правцима као
наелектрисана коса. Завод за заштиту споменика природе је 1998.године прогласио
Церјанску пећину као природно добро прве категорије, али због недостатка средстава
пећина још увек није уређена нити доступна посетиоцима.

Слика 16: Сићевачка клисура
Извор: М.Лазић
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5. Материјална база развоја туризма

5.1. Смештајно-угоститељски објекти Нишке Бање

Капацитети за смештај представљају примарни део понуде сваког бањског
места, било да се ради о хотелима, одмаралиштима, домаћинствима или лечилиштима.
На основу обима и структуре смештајних капацитета можемо судити о општој
развијености неког бањског места. Као и код већина бања Србије, тако и у Нишкој
Бањи, у већем проценту данас је заступљенији капацитет у домаћинствима, односно
приватни смештај.

У Нишкој Бањи од хотелског смештаја, који су и даље активни, можемо
издвојити хотел ``Озрен`` и хотел ``Паризан``. Наведени хотели поседују две и три
звездице и налазе се у самом центру бање. Фунционално су спојени и чине јединствени
комплекс. Оба смештајна објекта располажу са око 299 лежаја од којих су 4 апартмана,
24 једнокреветне собе, 86 двокреветне собе и 33 трокреветне собе. Све собе и
апартмани опремељени су купатилом, телефоном и телевизором. Овај комплекс хотела
користи два ресторана. Један ресторан је погодан за интимније прославе чији
капацитет иноси 180 столица, и други класичан који је прилагодљив и за
манифестације типа конгреса капацитета 350 столица. Такође, у оквиру ових хотела се
налазе и 3 салона опремљена аудио-визуелном опремом која је погодна за одржавање
саветовања, симпозијума, промоција и осталих пословних скупова за 150 особа.
Гостима је такође на располагању и аперитив бар, посластичара, летња башта и мини
маркет. Хотел ``Озрен`` има изузетну равијену сарадњу са Институтом ``Нишка Бања``
где гости хотела могу користити све ресурсе Института. Оно што је повољно за ова два
хотела јесте повезаност Озрена са главним бањским купатилом, па гости хотела у току
зиме не морају да излазе напоље да би стигли до главног купатила. Нажалост, у задњем
периоду није било већег улагања у ове капацитете тако да се данас ови хотели користе
искључиво за потребе ђачких екскурзија. У даљем периоду, треба радити на подизању
квалитета услуга ових хотела.

До пре неколико година, поред ова два хотела постојао је и трећи, а то је хотел
``Србија`` који је, као последица лоше приватизације, данас постао рушевина. Питање
овог хотела се треба што пре решити како би се обновио хотел и поново заузео место
које је имао и ранијих година.

Приватни смештај у Нишкој бањи је добро и квалитетно сређен и уређен за
сваког туристу, а цене у њима су веома повољне. Углавном га чине куће и виле бање.
Капацитет овог смештаја је око 3000 лежајева. У оквиру приватног смештаја можемо
издвојити вилу ``Прича``, ``Марков конак`` и смештај ``Ристић``.

Вила``Прича`` је смештена у мирном кварту, на око 100 м од центра бање и
пешачке зоне. Вила садржи 6 стандард соба, 2 комфорт собе, 2 апартмана и 1 лукс
апартман. Све собе имају савремено купатило и углавном имају терасу. Собе су
опремљене уређајима као што су телевизор, клима уређај, двд плејер, кабловска, мини
бар, сеф. Такође, вила поседује и ресторан-бар у приземљу виле.
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Вила``Марков конак`` је новоизграђен објекат који се налази у близини
стационара ``Терме`` и виле``Прича``. Вила располаже са 25 веома удобних и лепо
опремљених апартмана од којих су 3 једнокреветна, 17 двокреветна и 5 трокреветна са
купатилом, Тв-ом и осталим многобројним погодностима које боравак чине пријатним.

Слика 16: Вила Прича                               Слика 17: Некадашњи хотел Србија
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Смештај``Ристић`` постоји од шездесетих година прошлог века, налази се
одмах преко пута стационара ``Радон``. Располажу комформним апартманима, за две
до три особе, опремљени по свим данашњим туристичким стандардима. Гостима су
такође на располагању и гарнитуре за седење испод тенде и сунцобрана у дворишту,
као и масажа у апартману од стране професионалних физиотерапеута.

Туристичку понуду Нишке Бање нарочито допуњују услуге угоститељских
објеката, пре свега ресторана и кафића. Од ресторана могу се издвојити ``Девет
Југовића``, ``Фонтана``, ``Летња позорница`` и ``Гурманова тајна``. У овим
ресторанима могу се пробати специјалитети народне кухиње, док неки од њих нуде и
пансионске оброке за госте Нишке Бање. У Нишкој Бањи налазе се и велики број
кафића, од којих су неки у оквиру стационарних објеката. Тако се кафе-
посластичарнице ``Симпли`` и ``Пеђони`` налазе у оквиру ``Радона``, док се кафе-
посластичарница ``Идеал`` налази у оквиру стационара ``Зеленгора``. Угоститељски
објекти су врло значајни, посебно током одржавања ``Културног лета`` у Нишкој Бањи,
јер се у њима у том периоду остварује највећи део туристичког прихода.

5.2. Здравствено-лечилишни објекти у Нишкој Бањи

Целокупни здравствени капацитет Нишке Бање се налази у оквиру Института за
превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника ``Нишка
Бања``, основан 1979.године. Институт је познат и ван Србије и са више од 420
запослених, он је база за пракатичан рад студената Медицинског факултета из Ниша
(Станковић С., 2009.год.).

Институт је опремљен савременим медицинским апаратима за дијагностику и
лечење у областима неинвазивне кардилошке дијагностике, реуматологије и
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Вила``Марков конак`` је новоизграђен објекат који се налази у близини
стационара ``Терме`` и виле``Прича``. Вила располаже са 25 веома удобних и лепо
опремљених апартмана од којих су 3 једнокреветна, 17 двокреветна и 5 трокреветна са
купатилом, Тв-ом и осталим многобројним погодностима које боравак чине пријатним.

Слика 16: Вила Прича                               Слика 17: Некадашњи хотел Србија
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Смештај``Ристић`` постоји од шездесетих година прошлог века, налази се
одмах преко пута стационара ``Радон``. Располажу комформним апартманима, за две
до три особе, опремљени по свим данашњим туристичким стандардима. Гостима су
такође на располагању и гарнитуре за седење испод тенде и сунцобрана у дворишту,
као и масажа у апартману од стране професионалних физиотерапеута.

Туристичку понуду Нишке Бање нарочито допуњују услуге угоститељских
објеката, пре свега ресторана и кафића. Од ресторана могу се издвојити ``Девет
Југовића``, ``Фонтана``, ``Летња позорница`` и ``Гурманова тајна``. У овим
ресторанима могу се пробати специјалитети народне кухиње, док неки од њих нуде и
пансионске оброке за госте Нишке Бање. У Нишкој Бањи налазе се и велики број
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посластичарница ``Идеал`` налази у оквиру стационара ``Зеленгора``. Угоститељски
објекти су врло значајни, посебно током одржавања ``Културног лета`` у Нишкој Бањи,
јер се у њима у том периоду остварује највећи део туристичког прихода.

5.2. Здравствено-лечилишни објекти у Нишкој Бањи
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Бања``, основан 1979.године. Институт је познат и ван Србије и са више од 420
запослених, он је база за пракатичан рад студената Медицинског факултета из Ниша
(Станковић С., 2009.год.).

Институт је опремљен савременим медицинским апаратима за дијагностику и
лечење у областима неинвазивне кардилошке дијагностике, реуматологије и

Туристички потенцијали Нишке Бање

Мастер рад
40

Вила``Марков конак`` је новоизграђен објекат који се налази у близини
стационара ``Терме`` и виле``Прича``. Вила располаже са 25 веома удобних и лепо
опремљених апартмана од којих су 3 једнокреветна, 17 двокреветна и 5 трокреветна са
купатилом, Тв-ом и осталим многобројним погодностима које боравак чине пријатним.

Слика 16: Вила Прича                               Слика 17: Некадашњи хотел Србија
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Смештај``Ристић`` постоји од шездесетих година прошлог века, налази се
одмах преко пута стационара ``Радон``. Располажу комформним апартманима, за две
до три особе, опремљени по свим данашњим туристичким стандардима. Гостима су
такође на располагању и гарнитуре за седење испод тенде и сунцобрана у дворишту,
као и масажа у апартману од стране професионалних физиотерапеута.

Туристичку понуду Нишке Бање нарочито допуњују услуге угоститељских
објеката, пре свега ресторана и кафића. Од ресторана могу се издвојити ``Девет
Југовића``, ``Фонтана``, ``Летња позорница`` и ``Гурманова тајна``. У овим
ресторанима могу се пробати специјалитети народне кухиње, док неки од њих нуде и
пансионске оброке за госте Нишке Бање. У Нишкој Бањи налазе се и велики број
кафића, од којих су неки у оквиру стационарних објеката. Тако се кафе-
посластичарнице ``Симпли`` и ``Пеђони`` налазе у оквиру ``Радона``, док се кафе-
посластичарница ``Идеал`` налази у оквиру стационара ``Зеленгора``. Угоститељски
објекти су врло значајни, посебно током одржавања ``Културног лета`` у Нишкој Бањи,
јер се у њима у том периоду остварује највећи део туристичког прихода.

5.2. Здравствено-лечилишни објекти у Нишкој Бањи

Целокупни здравствени капацитет Нишке Бање се налази у оквиру Института за
превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника ``Нишка
Бања``, основан 1979.године. Институт је познат и ван Србије и са више од 420
запослених, он је база за пракатичан рад студената Медицинског факултета из Ниша
(Станковић С., 2009.год.).

Институт је опремљен савременим медицинским апаратима за дијагностику и
лечење у областима неинвазивне кардилошке дијагностике, реуматологије и



Туристички потенцијали Нишке Бање

Мастер рад
41

ортопедске хирургије. Институт чине четири болничка одељења: реуматологија,
кардиологија, физикална медицина и рехабилитација и ортопедија. Одељење за
реуматологију бави се превенцијом, дијагностиком и лечењем реуматских болести
(запаљенски реуматизам, системске болести везивног ткива, дегенеративни,
ванзглобни и метаболички реуматизам) и научноистраживачким радом. Ово одељење
је и наставна база Медицинског факултета за интерну медицину, област реуматологије
и балнеоклиматологије. Одељење за кардиологију се бави применом свих неивазивних
дијагностичких процедура које модерна кардилогија познаје, као и терапијом
кардиолошких обољења.У оквиру овог одељења се врши и едукација из области
кардиологије. Одељење физикалне медицине и рехабилитације бави се раном и
продуженом специјализованом рехабилитацијом, док се на одељењу за ортопедију,
поред смештаја ортопедских болесника, могу вршити и операције из ове области. При
лечењу и рехабилитацији користи се лековитост природних фактора, посебно радонске
термоминералне воде и минералног пелоида (Нишки лексикон, 2011.год.). Такође
Институт располаже и са 6 већих и 2 мања базена, који су у оквиру главног купатила и
стационара.

Институт ``Нишка Бања`` има сопствене медициниске и смештајне капацитете,
који су у оквиру три стационара: Радон, Зеленгора и Терме. Укупни смештајни
капацитет Института у овим стационарима је 560 лежајева. Сваки од ових стационара
чини целину за себе и располаже, осим смештајног дела и комплетним терапијским
блоком и више различитих сала за организовану групну и индивидуалну рекреацију и
забаву.(Спасић,Ж.,2000.год.)

Стационар ``Радон`` налази се у центру бање поред главног шеталишта.
Смештајни капацитет овог стационара је 300 лежајева, у виду једнокреветних,
двокреветних соба, апартмана и лукс апартмана. Поседује и амфитеатар, капацитета
300 места, затим плентум салу са 60 места, ресторан капацитета 300 места, салон за
VIP госте капацитета 20 места, апритив бар, кафе ресторан и базен са
термоминералном водом. У оквиру стационара постоји и wellness центар, као и два
кафића, који ће боравак у ``Радону`` учинити још лепшим. Стационар има и терапијски
блок који чине сала за вежбе, за рехабилитацију болесника, блок за мануелну масажу,
инхалаторијум, хидро блок и сала за апликацију лековитог блата.

Стационар ``Зеленгора`` налази се на почетку шеталишта, у оквиру главног
бањског парка, преко пута главног купатила. Смештајни капацитет износи 160
лежајева у виду једнокреветних, двокреветних соба и соба са француским лежајем.
Стационар садржи и ресторан, кафе ресторан, летњу башту и базен са
термоминералном водом. У оквиру стационара се налази и кафе-посластичара
``Идеал``. Поседује и терапијски блок који чини сала за вежбе, сала за рехабилитацију
болесника, блок за мануелну масажу, инхалаторијум, сала за апликацију лековитог
блата и хидро блок. Овде се налази и сала за ортопедску хирургију.

Стационар ``Терме`` налази се 150 метара од центра бање. Састоји се од три
виле међусобно повезане топлом везом. Смештајни капацитет је 100 лежајева у виду
једнокреветних, двокреветних, трокреветних соба, соба са француским лежајем и
апартмана. Поседује и ресторан, кафе ресторан, салон за VIP госте, летњу башту и
базен са термоминералном водом. Терапијски блок овог стационара чини сала за
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вежбе, сала за рехабилитацију болесника, блок за мануелну масажу, сала за електро
терапију, сала за апликацију лековитог блата, инхалаторијум и хидро блок.

Поред ова три стационара, у оквиру Института се налази и зграда бањског
купатила, тзв. Краљево купатило, које је 1932.године подигао краљ Александар
Карађорђевић.

Слика 18: Стационар Терме Слика 19: Стационар Зеленгора
Извор: М.Лазић Извор: М.Лазић

Институт ``Нишка Бања``, поред здравствено рекреативног, има све услове за
организовање и конгресног туризма, где за овај вид туризма користи амфитетар у
стационару ``Радон``, капацитета 300 места, са савременом техничком опремом, као и
плентум салу и мање сале и салоне за пословне састанке. Сваке године Институт у
``Радону`` ораганизује традиционално пролећни симпозијум. Током трајања
симпозијума, али и многобројних конгреса, обезбеђен је смештај у стационарима
Института, као и угоститељске услуге. Гостима је тада на располагању и базен са
термоминералном водом, као и услуге модерно опремљеног wellness центра. Такође,
Институт има свој удео и у спортском туризму јер пружа смештајне и угоститељске
услуге многим спортистима током њиховог боравка за време припрема за такмичење.
Постоји и могућност организованог обиласка културно-историјских знаменитости како
града Ниша тако и околине.

У Институту, као наставној бази Медицинског факултета, посебно се негује
научна и истраживачка делатност. Институт, поред оранизовања симпозијума, издаје и
научни часопис од националног значаја Балнеоклиматологија. (Нишки лексикон,
2011.год.)

5.3. Spa и wellness центар `` Sense``

Због све веће потребе човека да се после напорног и стресног посла одмара у
природи уз физичку активност, здраву исхрану и у здравој природној околини, дошло
је до стварања производа новог доба као што су spa и wellness програми. Они су данас
нашли велику примену, не само у многим развијеним бањама Европе, већ и у нашим
бањама.
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научни часопис од националног значаја Балнеоклиматологија. (Нишки лексикон,
2011.год.)

5.3. Spa и wellness центар `` Sense``

Због све веће потребе човека да се после напорног и стресног посла одмара у
природи уз физичку активност, здраву исхрану и у здравој природној околини, дошло
је до стварања производа новог доба као што су spa и wellness програми. Они су данас
нашли велику примену, не само у многим развијеним бањама Европе, већ и у нашим
бањама.
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Wellness1 означава хармонично, здравствено стање тела и духа у људском
организму и састоји се од следећих елемената: телесне активности, здрава исхрана,
духовна активност и лична релаксација. Први кораци у стварању wellness програма у
нашој земљи начињени су отварањем wellness центра у Врњачкој бањи, као и
трансформацијом хотела ``Извор`` у Аранђеловцу у први wellness хотел у земљи.
Потреба да се врше инвестирања у овај вид програма лежи у чињеници да се тиме
бањска понуда усмерава на нове сегменте тражње који до сада нису били предмет
тржишног анимирања, а то су, пре свега, млади, амбициозни и пословно успешни
људи, захтевни гости који траже ванстандардну понуду, богатија домаћа и страна
клијентела, пасивни и активни рекреативци и др. Инкорпорирањем wellness програма у
концепт развоја бања значајно би се могло поправити стање њиховог имиџа на
домаћем и страном туристичком тржишту, што би донело и веће приходе. (Јовичић Д.,
2009.год.)

Слика 20: Spa и wellness центар `` Sense``
Извор: М.Лазић

Spa и wellness центри данас нуде све оно што је потребно савременом човеку:
третмане за лице, тело и душу, који за циљ имају опуштање и уживање, анти-стрес
програме, кинеске традиционалне масаже, масаже топлим и хладним вулканским
камењем, акумпуктуру, електро терапије, физиотерапије, дијете, естетску хирургију и
др.

1 Термин wellness је изведен од енглеских речи: (добро осећање) и (добро здравствено и телесно стање).
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Spa и wellness центар `` Sense`` у Нишкој Бањи се налази у оквиру стационара
``Радон``. Обухвата све атрактивне и савремене wellness програме: сауну, вибро-сауну,
ђакузи, масаже ароматичним уљима и још много тога. Угодан боравак употпуњује
савремени и опуштајући ентеријер центра. Такође је гостима центра на располагању и
теретана, као и специјани пакети које су стручњаци центра креирали за своје госте.

Оно што wellness центар `` Sense`` нуди је следеће:

 Вибросауну- Сауна облика капсуле коју може користити само један клијент и
која у себи садржи неколико компоненти: поред третмана сауне има ефекат
масаже тела, уз инахалцију ароматичним супстанцама и звуке опуштајуће
музике. Ово је јединствена комбинација загревања тела и масаже, са опуштањем
уз ароматичне мирисе и пријатну музику;

 Кревет за оријенталну масажу- Уз могућност висинског подешавања, са
инсталацијом топле и хладне воде преко термобатерије која се налази у кревету.
Масажа и пилинг тела раде са наменским сапунима чија је база маслиново уље и
посебним рукавицама од козје длаке;

 Тепидаријум- Соба са релакс клупама од камена, са уграђеним термогрејачима
за комплетну релаксацију, уз арома терапију и музику;

 Велвет кревет- Наменски кревет који има водени душек са уграђеним
термогрејачима и посебан ПВЦ уложак у облику јоргана којим се корисник
након премаза различитим супстанцама прекрива са крајњим израженим
термоефектом. Нарочито је погодан у антицелулит третману и у козметичке
сврхе;

 Балнео I - Спацијална када за хидромасажу са ваздушастим млазницама које
могу да врше третман масаже континуирано и у интервалима;

 Балнео II - Специјална када за хидромасажу са воденим и ваздушним
млазницама која може да врши масажу континурано и интервално;

 Целутрон- Апарат који врши електро-стимулације опуштених мишића, користи
се у третману целулита;

 Масажа- Обичним уљем, целулит уљем и ароматичним уљима
 Паковање тела- Чоколадом, алга-муљем, Аха кремом, цимет кремом
 Вита бар- У току третмана препоручује се употреба чајева, свеже цеђених

сокова, газиране и негазиране минералне воде;
 Ђакузи базен и сауна, козметички третмани- Третмани лица, полутретман лица,

депилација ногу, препона, ногу, потколенице, надлактице, науснице, леђа,
стомака, кориговање обрва.
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Табела 9: Специјални пакети Spa и wellness центра `` Sense``

Назив пакета Садржај пакета

Антистрес I

 Масажа сапуницом (оријентална)
 Паковање тела
 Ђакузи базен
 Сауна
 Базен
 Ледени чај

Антистрес II

 Масажа антристрес уљем-цело тело
 Ђакузи базен
 Сауна
 Базен
 Ледени чај

Ева

 Масажа обичним уљем-парцијална
 Маникир
 Ђакузу базен
 Базен
 Ледени чај

Адам

 Масажа обичним уљем-парцијална
 Вибросауна
 Ђакузу базен
 Базен
 Ледени чај

Медено искуство

 Масажа сапуницом-оријентална
 Паковање тела-медом и млеком
 Ђакузи базен
 Педикир
 Базен
 Ледени чај

Јулија

 Масажа стопала
 Полутретман лица(пилинг, маска за

лице)
 Ђакузи базен
 Базен
 Ледени чај

Ромео

 Масажа стопала
 Вибросауна
 Ђакузи базен
 Базен
 Ледени чај

Извор: http://www.sensenb.co.rs
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5.4. Остала инфраструктура Нишке Бање

У Нишкој Бањи од спортско-рекреативних објеката постоје терени за мали и
велики фудбал, тенис, рукомет, одбојку, комплетан камп за припреме кошаркаша,
балон сала за дворанске спортове, хиподром и параглајдинг стаза на падинама
Коритника. Недавно су реконструисани два од постојећих четири тениских терена у
спортско-рекреативном центру ``Вртоп``. Терени су добили рефлекторе, ограду и
подлогу од шљаке, а у најави је да ће и остали терени бити завршени. Љубитељима
овог спорта су на располагању и свлачионице и простор за чување опреме. Такође је у
плану и реконструкција терена за фудбал са вештачком травом и терена за мале
спортове са асфалтном подлогом.

Може се рећи да Нишка Бања има солидну спортско-рекреативну
инфраструктуру, мада се може побољшати не само реконструкцијом постојаће
инфраструктуре, већ и изграњом нове. Пре свега се јавља потреба за постојањем
отвореног базена са хладном и неминерализованом водом, како би понуда бање у
летњем периоду била попуњенија.

У погледу инфраструктуре, највеће разочарење за житеље овог места јесте
неизградња аква парка на самом улазу у бању, о коме се причало предходних година, а
чија реализација није ни почела. Наиме, 2011.године предвиђено је изградња спортско-
пословног центра у оквиру кога би, поред ексклузивних хотела, постојао и аква парк на
површини од 5,5 хектара, чија би се изградња завршила 2012.године. Изградња овог
аква парка, који би требао да буде највећи у Србији, још увек није ни почела и да ли ће
бити уопште аква парка питање је велико. Моје мишљење је да се овде ради о великом
пројекту за Нишку Бању и да такву идеју не треба олако схватити. Несумњиво би
изградња аква парка допринео већу посећеност Нишкој Бањи и њеној популаризацији.

Што се тиче саобраћајне инфраструктуре, врло је задовољавајућа, пре свега што
се Нишка Бања налази на краку Коридора 10 према Софији, а такође је и са градом
повезана добрим асфалтним путем. Комунална, канализациона и електроенергетска
инфраструктура су такође задовољавајуће. Када је реч о гасификацији, Нишка Бања
није прикључена на централни систем грејања. Објекти Института добијају топлотну
енергију из централне топлане на мазут у ``Радону``, док хотели ``Озрен` и
``Партизан`` за грејање користе угаљ. У највећем броју домаћинстава као енергетски
извор превасходно користе дрва. У погледу урбанизације, Нишка бања је обухваћена
Генералним урбанистичким планом Ниша 2011-2025. (Спасић Ж.,2000.год.)
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6. Туристички промет Нишке Бање

6.1. Динамика развоја туристичког промета у Нишкој Бањи

Нишка Бања представља балнеотуристичко средиште са афирмисаном бањском
и туристичком функцијом. Нишка Бања је, у доба Римљана, била излетиште и
лечилиште Римљана који су живели у оближњој Медијани и нешто даљем Нишу.
Нишка Бања је ову функцију задржала и за време владавине Турака. До 1877.године,
Нишка Бања је била излетиште Турака и Туркиња, а после те године Срба Нишлија.
Праћење броја посетилаца у бањи почиње да се врши од 1898.године. У периоду од
1898. до 1908.године, у коме је пораст посетилаца у свим бањама Србије био углавном
знатан, Нишка Бања је имала најмањи регитрован број посетилаца. 1989.године било
их је свега 19, а у периоду од 1899. до 1902. испод 30 посетилаца. Због већег значаја
коју бањска функција добија у периоду после 1902., долази до пораста броја
посетилаца, тако да 1908.године је забележено 484 посетилаца бање. Док су већина
бања Србије имале здравствени карактер, Нишка бања је у периоду до Првог светског
рата, због необезбеђеног саобраћаја и оскудице у становима, остала пролазно
туристичко место. Са ширењем насеља дошло је и до повећања туристичког промета,
нарочито од 1932.године, када долази до појаве трамвајског саобраћаја у бањи.
1938.године је достигао максимум посете од укупно 6265 гостију. С обзиром да у
целокупном међуратном периоду од 1936. до 1940. имала просек изнад 5000
посетилаца, то показује да је Нишка Бања тада била једна од наших најпознатијих
бања. Томе доприноси и чињеница да се, због доказивања балнеолошке вредности
лековитих вода, после рата интезивно градила и опремала. О већој посећености бање у
том периоду говори и податак да је 1939.године 5915 посетилаца обавило 95665
купања. Просечна дужина боравка посетилаца у том периоду у бањи био је између 12,5
и 20,7 дана, што је одговарало боравку просечне дужине бањског
лечења.(Енцикопедија Ниша, 1995.год.)

Други светски рат привремено је зауставио развој бање. Након рата приступило
се изградњи и обнови многих објеката, док је туристички промет поново почео да
расте, као и број туриста. Од завршетка рата до педесетих година, годишње је долазило
до 10000 посетилаца који су остварили више од 100000 ноћења. Педесетих година,
насупрот већини бања у Србији, у којима је посечан боравак опао, у Нишкој Бањи је
забележен највећи број посетилаца. Од 1954. до 1956.године просечно је боравило
17088 посетилаца, на основу чега је Нишка Бања, после Врњачке Бање, постала
најпосећенија бања у бившој ФНРЈ. Шездесетих година летња сезона је, са својих
четири месеци трајања од јуна до септембра, апсорбовала највећи део ноћења и
промета. Тако у периоду од 1968-1974.године сезонски летњи месеци су обухватали
75,1% од укупног броја ноћења у току године. Посећеност бање у периоду од 1976. до
1987.године је био прилично уједначена и кретала се у распону од 31209 посетилаца
(1982.године) до 41659 посетилаца (1976.године). 1976.године је забележен не само
највећи број посетилаца уопште, већ и највећи број домаћих посетилаца у бањи.
Највећи број ноћења остварен је 1979.године и то 483000 ноћења. Када је осамдесетих
година овде боравило преко 30000 туриста и остваривано преко 450000 ноћења, јасно
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су потврђене туристичке и балнеолошке вредности Нишке Бање. Отада, у укупном
промету ноћивања бањских места, она је на трећем месту у Србији, иза Врњачке бање
и Сокобање. Међутим, од 1988.године до данас, као последица економске кризе,
грађанског рата на простору бивше СФРЈ, транзиционих ломова и НАТО агресије
долазило је до великог варирања посећености. Током деведесетих година, највећи
забележени пад промета био је 1993.године, година која је упамћена по
хиперинфлацији. У Нишкој Бањи је те године боравило свега 19007 посетилаца (Васић
Ј., 2007.год.).

Табела 10: Туристи и ноћења у Нишкој Бањи (1970-2011)

Година Туристи Ноћења туриста

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни

1970 39968 38159 1809 308809 306406 3403

1975 38600 37600 1000 428000 426300 1700

1980 33532 458183

1985 34123 443969

1990 36145 26144 10001 271695 260654 11041

1995 31696 31102 594 207990 205319 2671

2000 47588 47139 449 420903 417934 2969

2005 26176 22612 3564 147155 139365 7790

2006 22678 21105 1573 201349 195546 5803

2007 26906 25172 1734 233233 228802 4431

2008 26299 25174 1125 236731 227580 9151

2009 22112 20619 1493 215474 211267 4207

2010 21049 19980 1069 212034 208772 3262

2011 21614 20357 1257 198606 194985 3621

Извор: Републички завод за статистику,Станковић (1982.год.)

У периоду од 2000. до данас, највећи промет је забележен управо 2000.године
када је у Нишкој Бањи боравило чак 45588 туриста. Након 2000.године број туриста
варира између 21049 и 29363 туриста. У погледу ноћења туриста, у периоду од 2001. до
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2005.године долази до благог пада, да би се од 2005.године до данас тај број
стабилизовао и износио око 20000 ноћења годишње.

Из приложеног можемо видети да Нишка Бања још увек није достигла промет
који је имала седамдесетих и осамдесетих година. Поред лошег државно-политичког
уређења, оно што је још допринело лошем промету бање јесте недовољно улагање у
инфраструктуру и проширење туристичке понуде бање.

Табела 11: Укупан број туриста у бањама Србије и Нишкој Бањи за 2012.годину
(Јануар-Октобар)

Месеци Бање Србије
Укупно

Нишка бања

Укупно Домаћи Страни
Јануар 16704 1322 1098 224

Фебруар 8174 911 911 0

Март 18748 1071 1044 27

Април 28721 1255 1155 100

Мај 38403 1675 1617 58

Јун 38231 1597 1358 239

Јул 44213 1904 1461 443

Август 54592 1928 1549 379

Септембар 34859 1872 1615 257

Октобар 30720 2414 2384 30

Извор: Републички завод за статистику

На основу досадашњих објављених података о броју туриста и ноћења за
2012.годину, можемо приметити да Нишку Бању прати тренд који имају и остале бање
Србије када је у питању пораст и пад промета. Ако сагледамо укупан број туриста
бањских места Србије, приметићемо да највећи број туриста се јавља током летње
сезоне у периоду од јуна до септембра. Максимални број туриста у бањама Србије
зебележен је у августу, а најмањи у фебруару. Код Нишке Бање је готово током целе
године забележен приближан број туриста, изузетак је октобар где је број туриста био
већи од 2000. Месец у коме је забележен најмањи број туриста у бањи је фебруар, што
се поклапа са подацима за остале бање Србије. Када је реч о броју ноћења, и овде
видимо да бање Србије бележе највећи број ноћења током августа, а најмањи током
фебруара. У Нишкој Бањи број ноћења прати број туриста, тако да имамо и овде
константност броја ноћења по месецима. Највећи број ноћења у бањи забележен је у
августу, а најмањи у фебруару.
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Табела 12: Укупан број ноћења у бањама Србије и Нишкој Бањи за 2012.годину (Јануар-
Октобар)

Месеци Бање Србије
Укупно

Нишка бања

Укупно Домаћи Страни
Јануар 95112 17750 17408 342

Фебруар 67970 13788 13788 0

Март 103142 16332 16279 53

Април 159786 15701 15406 295

Мај 200412 17311 17122 189

Јун 236204 17069 16699 370

Јул 262921 18787 18014 773

Август 323989 19439 18773 666

Септембар 216089 15466 14907 559

Октобар 172697 16215 15969 246

Извор: Републички завод за статистику

6.2. Одлике туристичког промета Нишке Бање-
сезонска концетрација промета и дужина боравка

Сезонска концетрација промета у бањама Србије је веома изражена. Наиме,
главна сезона у бањама Србије везује се за период од јуна до септембра, јер се тада
оствари око 55% ноћења и 45% долазака туриста. Овако наглашена сезоничност
бањског туризма Србије је последица његове једноставности, неораганизованости и
заосталости, јер се доминантна лечилишна функција, због неопремљености бања,
везује за летњу половину године. (Д.Јовичић, 2009.год.)

Када је у питању Нишка Бања, сезонска концетрација њеног туристичког
промета није још увек изражена у великој мери. Углавном током целе године имамо
приближан исти промет по месецима. Највећа концетрација промета јавља се током
летњих месеци, док најмање се бележи током зимског периода. Промет страних
туриста има поприлично изражену сезоничност, јер они највише ноћења остварују
током летњих месеци, док их у зимском периоду готово нема.

У првим годинама развоја туризма, у Нишкој Бањи бележиле су се високе
вредности за просечну дужину боравка гостију. Након Првог светског рата, тачније
1938.године, просечан боравак гостију био је дужи од 17 дана. Непосредно пред Други
светски рат, иако је број гостију био нешто мањи него 1938.године, просечан боравак
гостију достигао је 21 дан. 1940.године просечна дужина боравка износила је 20,7 дана.
После Другог светског рата, педесетих година дужина боравка је била дупло мања него
пре рата и износила је око 10 дана. Теденција смањења дужине боравка гостију се
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наставља тако да шездесетих и почетком седамдесетих је била око осам дана. Крајем
седамдесетих долази до пораста и износила је 13 дана. Ова вредност остаје до краја
осамдесетих када поново пада, да би 1990.године просечан боравак гостију бање
износио 7,5 дана. Током деведесетих и касније почетком новог века, долазило је до
колебања у погледу просечне дужине боравка гостију Нишке Бање. Посматрајући
период од 2000.године до данас, видимо пораст просечне дужине боравка и она износи
између 9 и 11 дана, када су у питању домаћи гости, и између 2 и 3 дана, када су у
питању страни гости. Једини изузетак у овом периоду јесте просечна дужина боравка
страних гостију 2008.године 8,1 дан, где се готово изједначила са дужином боравка
домаћих гостију која је те године износила 9,1 дан.

Табела 13: Просечна дужина боравка у бањама Србије и Нишкој Бањи за 2012.годину
(Јануар-Октобар)2

Месеци Бање Србије
Нишка бања

Укупно Домаћи Страни
Јануар 5,6 13,4 15,8 1,5

Фебруар 8,3 15,1 15,1 0

Март 5,5 15,2 15,5 1,9

Април 5,5 12,5 13,3 2,9

Мај 5,2 10,3 10,5 3,2

Јун 6,1 10,6 12,2 1,5

Јул 5,9 9,8 12,3 1,7

Август 5,9 10,0 12,1 1,7

Септембар 6,1 8,2 9,2 2,1

Октобар 5,6 6,7 6,6 8,2

Извор: Републички завод за статистику

Из приложених података, који су до сада обрађени током 2012.године,
примећујемо да је просечан боравак гостију у бањама Србије између 5 и 8 дана, а у
Нишкој Бањи између 6,7 и 13,4 дана. У бањи гости су најдуже боравили током јануара,
а најмање током октобра. Оно што је посебно интересантно јесте однос просечне
дужине боравка домаћих и страних гостију. Наиме, док је просечна дужина домаћих
гостију најмања током октобра, код страних је највећа и износи 8,2 дана. Према
тренутним расположивим подацима можемо приметити благо повећање посећености
Нишке бање, како од стране домаћих, тако и од стране страних гостију, што улива наду
да ће туризам Нишке Бање имати бољу будућност у наредном периоду.

2 Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења са бројем туриста.
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6.3. Учешће Нишке Бање у бањском промету Србије

У укупном броју туриста у Србији, бањска места учествују са 12 до 15% у
просеку, а у укупном броју реализованих ноћења са 35 до 40%. У бањским местима
просечна дужина боравка гостију је за око 2 до 5 пута већа него у осталим туристичким
центрима Србије. Највећи део промета, чак око 2/3 од укупног туристичког промета
бањских места, апсорбују првих пет најпосећенијих и најизграђенијих бања: Врњачка
бања, Сокобања, Нишка бања, Бања Ковиљача и Буковичка бања. (Јовичић
Д.,2009.год.)

Према подацима из 2011.године, бањска места Србије учествовала су 34,7% у
укупном броју ноћења у Србији, док у укупном броју долазака учествала су 18,2%.
Забележено је укупно 375324 посетилаца у бањским местима Србије, од тога 341481
домаћи, док је страних било 33843. Већина странаца који бораве као гости у нашим
бањама су из околних бивших република Југославије, а присутан је и знатан број
странаца из Немачке. У погледу броја ноћења, у бањама је регистровано 2011.године
2308197 ноћења, од којих су 2176467 била домаћа, а 131730 страна.

Нишка Бања у дужем временском периоду је трећа бања по промету у Србији,
после Врњачке бање и Сокобање. Разлог томе је да Нишка Бања заостаје за поменутим
бањама не само у погледу обима и квалитета смештајног капацитета, већ и у обиму
забавног и рекреативног садржаја који би требао да понуди гостима бање. Тренутно се
Нишка Бања по промету налази у рангу са Бањом Ковиљачом.

На основу података из табеле можемо приметити да је Нишка Бања 2011.године,
после дужег периода, на четвртом месту по броју долазака и ноћења, док треће место
припада Бањи Ковиљачи. Уколико се не предузму потребне мере, ова бања би у
скоријем периоду могла да изгуби место које тренутно има у бањском туризму Србије.

Табела 14: Број долазака и ноћења у најпосећенијим бањама Србије за 2011 год.

Број долазака Број ноћења

Укупно Страни Укупно Страни

1.Врњачка
бања 152603 17224 579041 50078

2.Сокобања 53402 921 325207 3707

3.Ковиљача 21693 2550 217476 25106

4.Нишка Бања 21614 1257 198606 3621

5.Бања Врујци 11372 790 46215 1416

Извор: Републички завод за статистику
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7. Облици туристичког промета на простору
Нишке Бање

Облици туристичког промета проистичу из разноврсности мотива и облика
кретања и различитог дејства појединих чинилаца о којима је било речи. Самим тим
што је туристички промет најкомплекснија категорија туристичког феномена, у
највећем броју његових облика испреплетани су елементи кретања, простора и
потрошње. Постоји више облика туристичког промета: рекреативни, културни,
планински, бањски, градски, манифестациони, излетнички и др. (Јовичић Ж., Јовичић
Д., Ивановић В., 2005.год.)

Основна делатност, али и вид туризма по коме је Нишка Бања препознатљива у
Србији, је здравствени туризам. Поред овог основног вида туризма, у Нишкој Бањи су
развијени и низ комплеметарних облика туристичког промета, међу којима треба
поменути спортско-рекреативни, манифестациони, транзитни, конгресни, излетнички и
екскурзиони туризам.

Здравствени туризам

Здравствени туризам је посебна грана туризма која се стручно и контролисано
служи природним лековитим факторима и поступцима физикалне терапије у циљу
очувања и унапређења здравља, а самим тим и побољшање квалитета живота. Србија је
земља која у здравственом туризму има традицију дужу од 160 година. Оно што
одликује здравствени туризам јесте релативно дуг боравак гостију (који се објашњава
како рекреативном, тако и терапијском функцијом термоминералним извора, чије су
атрактивне особине постојане током целе године) и релативно равномерном
дистрибуцијом промета по месецима у години.

Овај вид туризма у Нишкој Бањи представља доминантан облик туристичког
промета у односу на остале. Основне здравствено-лечилишне и туристичке вредности
Нишке Бање јесу термоминералне воде, блато и гасови великих лечилишних
вредности, као и врло пријатна клима. Солидна материјална база са врхунским
стручњацима појединих области медицине, близина Ниша као највећег дисперзивног
центра на југу Србије и близина Коридора 10 додатно доприносе да боравак у Нишкој
Бањи буде кориснији и пријатнији. Носилац развоја здравственог туризма у Нишкој
Бањи јесте Институт ``Нишка Бања``, која се бави превенцијом, лечењем и
рехабилитацијом кардиоваскуларних и реуматичних обољења. Пружа могућности за
превенцију и лечење болести локомоторног апарата, кардиоваскуларних болести,
гинеколошких болести, пострауматских стања, болести респираторног система,
неуролошких оштећења и болести метаболизма. Лечење у Нишкој Бањи се обавља
купањем у радиоактивној води, пијењем минералне воде и инхалирањем, затим
електротерапијом, кинезитерапијом и пелоидотерапијом.

И у будућем периоду треба придавати значај овом виду туризма, радити на томе
да једног дана Нишка Бања постане међународни здравствено-лечилишни центар. С
тога траба што више вршити улагања у инфраструктуру самог места и подизању
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квалитата понуде. Нарочита пажња се треба обратити развоју wellness туризма, као део
здравственог туризма, у циљу привачења страних туриста, и то не само болесних већ и
здравих, који желе да предупреде разна обољења која их могу сустићи у животу.

Спортско-рекреативни туризам

Рекреативни туризам се може окарактерисати као садржај физичког вежбања
намењени активном одмору туриста. Туристичка рекреација данас представља значајан
сегмент у целокупној релаксацији. Можемо рећи да је она и нужност савременог
друштва. Рекреација у туризму се спроводи комбинацијом природних фактора као што
су ваздух, сунце и вода, који позитивно утичу на организам и очување здравља.
Рекреација се може оранизовати као рекреација у области културно-уметничког рада,
друшвено забавне делатности, примењене уметности, боравка у природи и спортске
активности. Ипак, због темпа живота савременог човека који се огледа у недостатку
кретања и мањој физичкој активности, рекреација у домену спорта има посебан значај
и предност.

Спортско-рекреативни туризам у Нишкој Бањи се јавља као допунски вид
туризма. Нишка бања има добу основу за развој овог вида туризма, пре свега у погледу
инфраструктуре. Она има четири тениска терена у оквиру спортско-рекреативног
центра ``Вртоп`, од којих су два реконструисана и прекривена шљунком тако да се
могу организовати турнири у тенису. Поред тениских терена, поседује и терене за
велики и мали фудбал, рукомет, одбојку, затворени базен са теремоминералном водом,
балон салу за дворанске спортове и хиподром. Изнад главног бањског парка, налазе се
пешачке стазе које дају могућност љубитељима природе да уз шетњу уживају у
благодетима Коритника. И сама околина Нишке бање пружа одличне могућности за
бављење спортом, како аматерски, тако и професионално. Ту се мисли на параглајдинг
стазе на падинама Коритника, које не користе само рекреативци, него се ту одржавају и
тамичења у параглајдингу националног и међународног значаја. Близина реке Нишаве
пружа могућност кајакарења. На делу Нишаве поред Нишке Бање сваке године
организује се Нишавска регата која окупи на стотине љубитеља спортова на води.
Нишка бања треба наставити са даљим улагањима у овај вид туризма, још више
обогатити понуду спортско-рекреативног садржаја, изградити и обновити терене и
оспособити их за такмичења међународног ранга.

Манифестациони туризам

Манифестациони туризам означава облик туристичког кретања који се везује за
манифестационе мотиве тј. туристичке манифестације и одликују се доста стабилним
елементима планирања и пословања. Може имати и културно и рекреативно обележје,
мада се најчешће комбинују. Дужина боравка код манифестационог туризма је
одређена временом трајања саме манифестације. Често се јавља као допунски вид
турзма неком другом облику. (Јовичић Д., 2009.год.)

У Нишкој Бањи посебно место заузимају културно-етнографске и спортске
манифестације. Током лета у Нишкој бањи се организује `` Културно лето у Нишкој
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Бањи``, манифестација нетакмичарског карактера, која се састоји од 40-так других
манифестација различитог садржаја. У оквиру ``Културног лета`` можемо издвојити
прославу славе Нишке Бање, Св.Илија, када се у бањи организује вашар, а ресторани и
кафићи су препуни гостију. Такође од манифестација треба поменути и пихтијаду-
туристичко-угоститељску манифестацију у традиционалној припреми пихтија, као и
``Дани вина и мерака``, која окупи више стотина виноградара и љубитеља вина из свих
места са подручја бањске општине. Од спортских манифестација, највећи туристички
значај имају такмичења у параглајдингу на падинама Коритника, Балканска и Европска
првенства, која приваче велики број такмичара из наше земље и иностранства. У
будућем периоду, власти у Нишкој Бањи тежиће ка развоју манифестација екстремних
спортова, а услове за њих имају управо у околини бање: на Коритнику и у Јелашничкој
и Сићевачкој клисури.

Слика 21: Уличне продавнице сувенира Слика 22: Стационар Радон
Извор: http://www.rtv5.rs Извор: М.Лазић

Транзитни туризам

Транзитни туризам је условљен добрим положајем места према прометнијим
саобраћајницама. Управо због изванредног саобраћајног-географског положаја, Нишка
Бања има одличне услове за развој овог вида туризма. Оно што Нишку Бању чини
погодном за развој транзитног туризма јесте близина Коридора 10 који води ка Софији.
Поред гостију који користе здравствене услуге бање, већи део туриста у бањи чине и
транзитни туристи, чији боравак у бањи је врло кратак. Како би се повећало учешће
транзитног туризма у укупном туристичком промету бање, потребно је побољшати
информисаност путника који се нађу на Коридору 10. То се може учинити дељењем
пропагандног материјала људима који прелазе или наплатну рампу `` Наис`` или
границу из Бугарске у Србију. Поред основних информација о бањи и њеном
туристичком садржају, материјал би требао да садржи и информације везане за
околину Нишке Бање, како би пролазни туристи били у могућности то да посете и тиме
продуже боравак у бањи.
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Конгресни туризам

Конгресни туризам представља део манифестационог туризма, који се испољава
у виду конгреса, симпозијуна, конференција, семинара и научно-стручних скупова.
Већи део скупова се одржава ван главне бањске туристичке сезоне, која је везана за
летње месеце, што је од значаја за рационално коришћење објеката током целе године,
Такође, конгресним туризмом се унапређује наука и технологија. зближавају се људи
различитих нација и култура, одређеног научног и стручног опредељења.

Носилац конгресног туризма у бањи је Институт ``Нишка Бања``, која има све
услове за организовање овог вида туризма. Тако се у стационару ``Радон`` користи
амфитетар, капацитета 300 места, са савременом техничком опремом, као и плентум
сала и мање сале и салони за пословне састанке. Сваке године Институт у ``Радону``
ораганизује традиционално пролећни симпозијум реуматолога и кардиолога, а зими се
одржава пословни скуп ``Бизнис у туризму``, у оранизацији привредне коморе Ниша.
Током трајања симпозијума и пословних скупова обезбеђен је смештај у стационарима
Института, као и угоститељске услуге. Гостима је тада на располагању и базен са
термоминералном водом, као и услуге модерно опремљеног wellness центра. Овај вид
туризма има светлу будућност у Нишкој Бањи, мада је потребно проширити понуду
објеката за конгресни туризам, а пре свега се мисли на укључивање хотела ``Озрен`` и
```Партизан`` и њихових капацитета. То ће пре свега зависити од исхода приватизације
тих хотела.

Излетнички туризам

Излетнички туризам треба третирати као тип комбинованог промета, који
укључује и рекреативни и културни аспект. Рекреативни аспект произилази из тога што
су излети краткотрајни и имају карактер освежења, док се културни односи на то да
излети представљају одраз навика и свести о значењу овог кретања. Излетнички
туризам у Нишкој Бањи се пре свега огледа у дневним, полудневним кретањима
Нишлија према бањи. Дуги низ година Нишка Бања представља омиљено излетиште
Нишлија. За оне који бораве у Нишкој Бањи као њени гости пружа се могућност
организовања излета до околних локалитета- Бојанине воде, Јелашничке клисуре,
Чегра, Медијане, Ћеле куле.
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8. Могућности даљег развоја туризма у Нишкој Бањи

Целокупна привреда Нишке Бање данас се базира на развоју туристичког
потенцијала, пре свега валоризацији термоминералних вода, као и развоју других
туристичких потенцијала који су неопходни за квалитетну туристичку понуду. Сви
потенцијали Нишке Бање усмерени су ка развоју туризма, капацитета, броја и
квалитета угоститељских услуга. Значај бање за град Ниш и целу земљу је неоспоран.
Нишка Бања је један од главних иницијатора за развој бањског туризма у Југоисточној
Србији.

Здравственом туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој
Бањи, и даље треба придавати највећи значај. С тога, треба и даље радити на
специјализацији бање као центра који се бави лечењем кардиоваскуларних и
реуматских обољења.

Оно што Нишка Бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје
понуде јесте не само близина Коридора 10, већ и близина града који је највећи
дисперзивни центар Југоисточне Србије и трећи град у Србији. Оваква специфичност
окружења пружа могућност Нишкој Бањи да организује излете стационарним гостима
бање до оближњих локалитета самог града, као што су Медијана, Чегар, Ћеле кула,
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допринесу даљем развоју здравственог, али и развоју спортског и конференцијског
туризма. Уочљив је такође и недостатак ресторана и кафе-барова, па је потребно
предвидети и ове угосититељске капацитете у слопу тих будућих хотела.

Нишка бања има богато културно-историјско наслеђе које би требало
потенцирати и даље развијати. У том смислу потребно је предвидети музеје, изложбене
павиљоне и галерије. За сада, Нишка бања се може поносити организовањем
``Културног лета у Нишкој Бањи``, манифестације која траје током читаве летње
сезоне и која садржи око 40-так манифестација различитог садржаја. Међутим, не ради
се довољно на промоцији ове манифестације, најбитније за Нишку Бању. Свакако
недостатак Нишке Бање јесте непостојање затвореног простора за ову намену, тако да
би требало предвидети и изградити затворену вишенаменску салу, како би
манифестациони туризам трајао подједнако током целе године.

Слика 23: Пројекат ``Ада Женева``
Извор: www.ekapija.com

Власти Општине Нишка Бања започели су бројне пројекте који би требали да у
ближој будућности допринесу побољшању туристичке понуде бање. Један од већих
пројеката јесте и стварање комплекса ``Ада Женева`` где је предвиђено изградња
спортских, хотелских и угоститељских капацитета за пријем више од 15000 посетилаца
дневно. Комплекс би требао да се изгради на Нишави, преко пута Нишке Бање, на
месту које је некад било познато као бањско речно купалиште Женева. На том месту
предвиђен је велики кампинг простор за мале спортове, тениски центар. Такође је у
непосредној близини овог комплекса предвиђена и изградња аква парка на површини
од 5,5 хектара, који би у свом садржају имао отворени и затворени базен,
специјализоване ресторане, хотеле ниже спратности, отворене и затворене терене за
рекреацију и спорт. Међутим, ти пројекти још увек нису започети, тако да и даље
остаје питање изградње ових комплекса. Уколико ови пројекти не буду реализовани у
скоријој будућности, то може бити веома погубно не само по туризам Ниша, већ и
Нишке Бање.

Узећи у обзир да Нишка Бања има велике квалитетне ресурсе за развој
туристичке привреде, даљи циљеви стратегије развоја туризма у бањи се могу
дефинисати на следећи начин:
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 Бржи свеобухватни развој преко потпуније употребе постојаћих капацитета;
 Брже и значајније појављивање Нишке Бање као туристичке дестинације на

међународном тржишту;
 Стварање услова за даљи развој домаћег туризма;
 Унаређене целокупне орагнизације ефикасног управљања туристичког развоја;
 Стварање таквог туристичког окружења који ће стимулисати инвестирање као

и пословање у областима предузетништва и приватизације.
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Табела 15: Пројекти ГО Нишка бања
„Извор минералне воде - извор здравља и задовољства“

Донатор: Европска комисија – суседски програм Републике Бугарске и Србије
Година реализације: 2012. и 2013.
Циљ: Јачање сарадње у пограничном региону побољшањем коришћења и управљања
минералним водама
Резултати: Идентификовани медицинско-биолошки и медицинско-социјални
предуслови за развој бањског туризма у пограничном региону.

„Изградња мини голф терена са светлосним ефектима“

Донатор: Министарство економије и регионалног развоја, Сектор туризма
Година реализације: 2012.
Циљ: Промоција коришћења обновљивих извора енергије, подизање свести грађана о
могућностима коришћења обновљивих извора енергије и побољшање услова живота на
конкретном примеру, промовисање општине као „енергетски ефикасне“ и „зелене“
општине
Резултати: Подршка развоју одрживог туризма повећањем нивоа опремљености и
стварањем услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких
услуга.
„Очување традиционалне хране и нематеријалне културне баштине у циљу
локалног економског развоја“

Донатор: Европска комисија –Програм југоисточне Европе
Година реализације: 2012., 2013. и 2014. године
Циљ: Промоција локалне гастрономије и јединствен квалитет производа, помоћ
предузетништву у очувању нематеријалног културног наслеђа, побољшање
атрактивности региона и градова, узимајући у обзир истицање културних добара као
додатни ресурс за локални развој
Резултати: Побољшање здравствених навика, посебно код деце. Боље разумевање
других култура и стварање услова за развој предузетништва и гастрономије.

„Уређење „Старе бање“, Сићевачке и Јелашничке клисуре и чишћење дивљих
депонија на територији општине“

Донатор: Министарство економије и регионалног развоја, Национална служба за
запошљавање
Година реализације: 2012.
Циљ: Основни циљ пројекта је очување животне средине и природе, унапређење
квалитета живота и стварање услова за развој туризма
Резултати: Након имплементације пројекта и његове евалуације, уз сагласност
представника локалне самоуправе и осталих учесника у креирању политике локалне
самоуправе, измена правне регулативе која се доноси на нивоу општине како би се
овакав облик заштите животне средине и природе најугроженијим подручјима
инкорпорирао у општинске одлуке са јасно дефинисаним буџетом.

Извор: goniskabanja.org.rs
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9. Закључак

Нишка Бања је данас савремени здравствени центар, познат не само у Србији
већ и у свету. Налази се око 10-так километара од Ниша, на путу према Софији.
Смештена је у јужном делу Нишке котлине, под шумовитим Коритником, западним
огранком Суве планине. У медицинском смислу, Нишка Бања спада у категорију бања
са благом седативном, умерено континенталном климом, која је погодна за
рековалесценте. У бањи постоје пет извора термалне лековите воде који припадају
групи земноалкалних хомеотерми, благо минерализованих, са капацитетом од 56
литара у секунди. Три главна извора Нишке бање су ``Главно врело``, ``Сува бања`` и
``Школска чесма``. Осим воде, у терапијске сврхе користи се гас радон за инхалацију и
бигар за терапију блатом. Нишка Бања се препоручује за болести локомоторног
апарата, кардиоваскуларне болести, пострауматска стања, неуролошка обољења,
респираторне болести и гинеколошке болести. Лечење се обавља у Институту ``Нишка
Бања``, која располаже са три стационара: Радон, Зеленгора и Терме. Нишка Бања
поседује солидну смештајне капацитете у виду хотела и приваног смешатаја, који овде
доминира.

Несумњиво је да су могућности развоја туризма у Нишкој Бањи јако велике.
Посебно је повољно то што се у њој могу развијати разне врсте туристичког промета , а
да истовремено не сметају једна другој. Нишка бања је погодна за припреме и
такмичења спортских екипа, јер раполаже са тернима за мали и велики фудбал,
рукомет, одбојку, тенис и хиподром. Такође, у Нишкој Бањи се одвијају низ
манифестација, међу којима посебно место заузимају такмичења у параглајдингу са
обронака Коритника. Нишка Бања и њена околина омогућују болесницима и туристима
добру рекреацијуи интересантне екскурзије.

Већ дуги низ година, Нишка бања заузима треће место међу бањама Србије.
Како би се дошло до бржег развоја туризма у њој, неопходно је да власти предузму
акције којим би се изградили нови туристичко-угоститељски објекти и обогатио
садржај туристичког боравка у бањи.
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10. Прилози
Прилог 1 – Нишки весник, април 2012
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Прилози
Прилог 2- Вечерње новости, мај 2012
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