
PENZION RADVANICE 
tip na výlet č. 03 

 
exkurze do Měděného dolu Bohumír (cca 8 km) 

 
Pokud si domluvíte oběd třeba na 11.30, abyste mohli hned po obědě vyrazit, a také 
si domluvíte večeři na 19. hodinu, abyste se zpátky nemuseli hnát, tak si myslím, že 
se dá výlet zvládnout mezi obědem a večeří, neboť probíhá v rovinatém terénu. 
Pokud by se vám zalíbil nápad na exkurzi do Měděného dolu Bohumír, kontaktujte 
správu dolu, abyste si ještě před příjezdem do Radvanic domluvili zajištění exkurze. 
Odhaduji, pokud vyrazíte z pensionu ve 12.30 nebo 12.45 hodin, tak byste měli být 
na místě kolem 14.30 hodin. Průvodce při exkurzi v dole většinou dělají bývalí 
pracovníci nebo potomci bývalých horníků, kteří pocházejí z okolí. 
 
Existuje také možnost, že si výlet č. 01, na rozhlednu Žaltman spojíte spolu s tímto 
výletem do Měděného dolu Bohumír, a že si ze dvou výletů na odpoledne uděláte 
jeden výlet celodenní, ve kterém nejdříve vyrazíte dopoledne na rozhlednu Žaltman 
a z ní budete pokračovat dolů do Měděného dolu Bohumír, kam odhadem dorazíte 
po obědě. 
 
Kontakt na správu dolu: https://www.djs-ops.cz, bohumir@gemec.cz, dufkova@djs-
ops.cz, 499 829 842, 724 805 646 (p. Jirmanová). 
 
Jakmile vyrazíte z pensionu, vydejte se mírně vpravo k okraji obce směrem ke 
kostelíčku. Asi 50 metrů pod kostelíkem vede úzká asfaltová silnice, která je zároveň 
modrou turistickou trasou směřující ven z Radvanic podél úpatí Jestřebích hor. Po 1 
km bude modrá turistická odbočovat doprava nahoru, ale vy půjdete stále po 
asfaltové úzké silnici, která je cyklotrasou 4093 lesem, cca další 2 km, dokud 
nenarazíte v lese po levé ruce na malý rybníček. Za ním zatáčí červená turistická 
trasa (která vede zprava doleva při pohledu z vašeho příchodu) - doleva do houští, 
kam se vydáte a malý rybníček tak obejdete. Lesní pěšina vás po 300 metrech 
přivede k velkému rybníku Kuprovka, okolo kterého vede stále po červené turistické 
značce široká lesní cesta. 500 metrů za Kuprovkou váš červená dovede těsně nad 
hlavní vchod do Měděného dolu. 
 
Podrobnosti o Měděném dolu a exkurzi najdete zde 
https://www.djs-ops.cz/cinnosti/medeny-dul-bohumir/ 
 
Zpáteční trasa může probíhat naprosto stejnou trasou, kterou jste sem přišli. Druhá 
možnost je, že až se po červené trase vrátíte od Měděného dolu oněch 500 metrů 
zpátky k rybníku Kuprovka, odbočíte před rybníkem z červené vpravo do lesa na 
lesní cestu a půjdete paralelně s asfaltovou silnicí, po které jste předtím přišli, teď 
ale o 200 metrů níže, dokud se na ní před Radvanicemi nenapojíte. 
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