
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Херцеговини , а на другом мјесту у бившој Југославији.   
Термоминералне воде вишеградске бање имају карактеристике радиоактивне, хидрокарбонантне хомеотерме. 
Степен радиоактивности је оптималан те се према томе позиционирала на прво мјесто у Републици Српској и 
Федерацији Босне и Херцеговине, а на друго на просотрима бивше Југославије. Љековите воде старе су више од 
38.000 година, на површину земље избијају са дубнине од 180 м, а њихова температура је 34,8 степена 
целзијуса, на изворишту и углавном је константна током цијеле године. 
 

Љековита својства воде потичу од 
термичких, хемијских и механичких 
ефеката, те минерала које садржи. Врло 
је значајан лако испарљиви племенити 
гас радон који у организам доспијева 
путем коже и респираторног система. 
Доказано је да радон успорава 
процесе старења, смањује бол, подиже 
општу отпорност организма и повољно 
дјелује на неке кожне, ендокрине, 
респираторне и алергијске болести. 
Примјењује се за лијечење реуматских, 
неуролошких, ортопедских, 
гинеколошких, геријатријских и 
обољења дисајних путева, као и за 
посттрауматска и постоперативна 
стања. Такође се често користи у 
превентивне сврхе. Овде су долазили и  

долазе и болесни и здрави, да унаприједе и поврате здравље, те да се окрепе и одморе.  
 

Повољно дјелује на неке ендокрине жлијезде, респираторне и алергијске болести. Воде Вишеградске бање 
користе се за превенцију и лијечење свих старосних група. Вода се користи за лијечење реуматских болести, 
неуролошких стања, ортопедских болести и деформитета, гинеколошких обољења, обољења дисајних путева, 
геријатријских обољења.  

 
 
 
 
 

 

Стари амам 

 

ВИШЕГРАДСКА  БАЊА 
 

Вишеградска Бања налази се 5 km сјеверно од Вишеграда. Смјештена је у густој 
боровој шуми на надморској висини од 414 m. Због своје надморске висине и 
природног окружења има и карактеристике ваздушне бање. Термалне воде 
Вишеградске бање имају карактеристике радиоактивне карбонатне хомеотерме, 
температуре 34о C. Термалне воде вишеградске бање старе су преко 38 хиљада 
година , на површину избијају са дубине од 180 метара . То је радиоактивна 
изотерма окарактерисана Ca - Mg хидрокарбонатом.  Основна љековита својства 
потичу од њене радиоактивнисти , чији је носилац радон и његови продукти 
распадања. По радиоактивности Вишеградска бања је на првом мјесту у Босни и 
оптималан, без могућности кумулације и евентуалних нежељених ефеката. Радон 
смањује бол, подиже општу oтпорност 
 

 
 

 

 
базен у хотелу „Вилина влас“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4shl3A7Nqzo#t=51


У непосредној близини хотела „Вилина влас“ налази се и посебна 
драгоцијеност бање и њен истински драгуљ је Мехмед-пашино 
купатило, такозвана Стара бања, која је и данас у функцији. 
Изграђено је за вријеме градње чувене ћуприје на Дрини 1575. 
године у традиционалном турском стилу (за изградњу моста 
кориштен је камен који је доношен из мајдана на простору 
данашње Вишеградске бање). Ктитор чувене Ћуприје на Дрини 
заслужан је и за настанак вишеградске бање јер су на њеним 
просторима градитељи копали камен за изградњу моста 
откривајући притом и обиље термалних извора. Наиме, 
приликом вађења камена радници су открили извор минералне 
воде, и убрзо су открили да ране које су задобијали у раду много 
брже зарастају него иначе. На том подручју су по налогу Мехмед 
Паше Соколовића направљена и 2 турска купатила – Кадијино и 
Мејмед пашино, која су 

кориситила и властела и радници на Ћуприји, да се окрепе и уживају, али и да залијече костобољу и друге здравствене 
сметње. У овом објекту нема хлора, нема струје ни климатизације, нема масажера, само природна топла вода, млаз 
који излази из стене, камени базен и топле плоче око њега. 
Хамам је и данас у употреби, а изнајмљује се на сат. Резервације термина у хамаму се могу извршити у хотелу „Вилина 
влас“.  
 

Хотел „Вилина влас“ где је базен,  смјештен је у окружењу борове шуме. Ту је затворени базен са термоминералном 
водом и добро опремљен медицински блок гдје се примјељују разне купке, електротерапије, парафин, водене масаже 
и др.  
 

Црква Светог Јована 
 

Нa 1 km од хотела Вилина влас“ налази се и ова црква, која је у 
прошлости била изграђена у потпуности од  дрвета. Има облик 
једнобродне базилике и није фрескописана. Интересантан је сам 
простор на коме се она налази, а то је планинска зараван прекривена 
травом, око које се налази висока борова шума. Овај простор је уређен 
као излетиште (столови и клупе за сједење, вода за пиће, тоалет), тако 
да је доста посјећен од стране самих Вишеграђана, као и гостију бање. 
 

ШТА ЈЕ ВИЛИНА ВЛАС? 
 

Вилина влас је ендемична врста папрати која расте само у близини извора термалне воде на неколико мјеста 
на просторима бивше Југославије, а једно од њених природних станишта је на изворима топле воде од 34 
степена Целзијуса у Вишеградској бањи. У Србији је један такав простор заштићен управо као станиште ове 
ретке биљке, а налази се у непосредној близини Звоначке бање, недалеко од кањона Јерме. Стабљика „вилине 
власи“ дуга је двадесетак центиметара, а основа је црне боје у облику женске косе на којој су асиметрично 
израсли срцолико изрезбарени листови. У Вишеградској бањи она расте на подлози од седре, преко које тече 
бањска вода и ту је преживјела вишевјековне нагле промјене климе. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Мехмед пашино купатило 

 

Легенда каже да су се на изворима 
термалне воде у Вишеградској бањи 

купале виле и ту остављале власи своје 
црне косе да би зачарале младиће који су 

уживали кришом гледајући њихову 
љепоту. 

 


