
ПЛАН АКЦИЈЕ 

ВРШКА ЧУКА-692м 

и  

СТАРА ПЛАНИНА-Бабин нос-1108м

24-25.08.2019.

24.08.2019.  Полазак  у  6.  сати  из  Скерлићеве  улице.  Преко  Параћина одлазак  до 
Зајечара и још мало на исток до подножја Врке чуке,  односно до села Аврамице на 
источном ободу Тимочког поља а на западном подножју Вршке чуке.

Тура:  село Аврамица/180м/,  ка југозападу све до границе са Бугарском до предела 
Затворнице/478м/,  па  онда  граничном  стазом  на  брдо  Бордељ/502м/  одакле  следи 
завршни успон на Вршку чуку /672м/највиша кота у Србији/ али највиша кота се налази 
у  близини  граничне  линије  али  у  Бугарској/692м/.  Са  врха  силазак  у  село 
Прлиту/300м/ где завршавамо туру. 

Дужина туре је 13км, успон од око 600м.

25.08.2019.  Овај дан је предвиђен за  туру по најсевернијем делу Старе планине где 
после Вршке чуке Стара планина почиње да “израња” и простире се све до Црног мора 
као  Балкан  планина.  Одлазак  до  села  Селачка  на  западном  подножју  планине  и  уз 
Селачку  реку  до  манастира  Суводола.  Обилазак  манастира  и  оближњег  водопада  па 
одлазак на туру.

Тура: од манастра Суводола/374м/ прво идемо шумским путем уз долину реке а касније 
уз  падине  све  до границе  са  бугарском,  до  предела  Радино  лице одакле граничном 
стазом излазимо на врх Три кладенца/1100м/. Силазак на превој па успон на највишу 
коту овог дела Старе планине Бабин нос/1180м/. Са врха силазак у правцу запада све 



до  врха  Ветрена/703м/  који  доминира  овим  тереном.  Са  врха  стрмији  силазак  до 
испоснице низводно од манастира Суводола. 

Дужина туре је 17км, успон од око 950м.

По завршетку туре повратак преко Зајечара и Параћина.

-Манаст ир Суводол. О времену настанка и њеном ктитору постоји више сведочанстава. Сматра се да је  
манастирска црква грађена у време освајања  Византије, града Видина и целе видинске области између  
1004. и 1008. године. Једини остатак из тог периода је надгробни споменик из 1255. године.
Постанак манастира се по традицији везује и за кнеза Лазара (14. век). Народ из тог краја говори да је то  
Немањићка задужбина. Писаних остатака о изградњи цркве нема, јер је стара манастирска архива спаљена  
за време српско-турског рата 1876 — 1878. године, а новија је уништена за време српско-бугарског рата.

-Трошкови-
 Цена превоза минибусом и једно преноћиште:  4500 или 4800 динара – на бази 20 
или  17 уплата. За пријаву је портебна уплата аконтације у износу од  2000 динара и 
доставити  следеће  податке:  име  и  презиме,  број  пл.  чланске  картице,  назив  клуба, 
година рођења и број мобилног телефона. 
Напомена  -  Понети  планинарску  чланску  карту  са  плаћеном  чланарином  за  текућу 
годину.

-Опрема - Опрема стандардна за ниске планине у летњим условима, заштита од ветра, 
кише, сунца:  мали ранац, планинарске ципеле, јакна-ветровка,   кабаница, термос или 
флаша за воду, мало хране,  штапови. 

У зависности од временских услова и датих околности на терену, вођа 
пута задржава право корекције и измене плана.

Манастир Суводол и водопад
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