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Извештај са акције 

Бебића Лука и Јабланик 

 

 

 

 

1.  Укупан број учесника: 15 

2.  Укупан број учесника из ПК Авала: два 

3.  Датум одржавања: 25. јул 2021. године 

4.  Реализоване пешачко-планинарска тура: Манастир Пустиња, стазом поред реке 

Јабланице, до Бебића Лука па преко врха планине Јабланик и планинарског дома 

Маглеш до места Пашне равни у селу Зарожје где нас је чекао превоз. 

5.  Пређено километара: 17,3  

6.  Највиша достигнута висина: 1274 м 

7.  Освојени значајни врхови: Јабланик 

8. Напомена, стаза није технички захтевна али јесте кондиционо (750м кумулативни 

успон)  

 

Доле наведени планинари су 25. јула имали целодневне планинарске активности по 

планини Јабланик, Ваљевски управни округ. Из Београда смо кренули у 6,00 часова. 

Почетак планинарске стазе је био код манастира Пустиња, пратећи ток реке Јабланице 

стигли смо до Бебића Луке који је део села Вујиновача. 

Бебића Лука је непокретно културно добро, као модел организације села/задруге 

настало још у 19 веку, бисер народног градитељства, овај етно комплекс кућа заштићен 

је од стране Завода за заштиту споменика културе са седиштем у Ваљеву. Сам 

комплекса осим осам окућница насталих деобом старе задруге породице Бебића, у 

својој целини садржи и једну брвнару, три старе куће полубрвнаре са атулама, три 
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вајата, четири магазе, два амбара, чардак, пушницу и сушару. Нажалост данас има више 

кућа/објеката него становника. Од Бебића Луке маркираном стазом кроз букову шуму 

смо изашли на врх са којег се пружао добар поглед на Ваљевско-дринске планине, 

Планину Тару као и на планине у Босни: Јавор, Деветак и Мајевица. Посетили смо и 

планинарски дом Маглеш који се налази на планини Јабланик. Слободно време смо 

провели у Ваљеву обилазећи спомен парк Борцима револуције на брду Видрак. У 

Београд смо стигли око 19 часова. 

Све што је предвиђено у плану и програму пута је реализовано. Помоћ приликом 

организације и вођења ове акције је била је пружена од стране Уроша Костића 

помоћника водича и члана клуба Авала. 

 

Акцију организовао Живота Лазаревић број лиценце 667 

 

 

 

 

 

 


