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Tsje chië, dat zich graag affi cheert als het hart van Europa, is een veel zij dig
vakan tie land. Praag is van een onweer spro ken schoon heid. Vele eeu wen archi ‐
tec tuur zijn er in steen gestold en een onge mak ke lijke geschie de nis heeft er zijn
spo ren nage la ten. Tegen dit eeu wen oude decor speelt zich een brui send straat ‐
le ven af, met alle voor- en nade len van dien.
Maar Tsje chië is meer dan alleen Praag. Het land is rijk aan bos sen, heu vel- en
berg rug gen, mid del eeuwse markt stad jes, kuur oor den en wan del pa den. Kas te ‐
len en musea zijn er in over vloed. Zeker na de schei ding met Slo wa kije gaat het
Tsje chië voor de wind, maar het is geen para dijs op aarde. De ver ou derde
indu strie com plexen lie ten een ver vuild visi te kaartje ach ter, maar zijn in veel
geval len omge vormd tot cul tu rele cen tra of tot woning bouw. Het past geheel in
de tra di tie van de Odys see-reis gid sen om dat niet te ver hul len, maar juist aan te
geven hoe de rei zi ger des on danks de vele aan trek ke lijke kan ten van het land
kan ont dek ken.
 
Praag wordt omringd door de regio Bohe men, dat twee derde van de Tsje chi ‐
sche Repu bliek beslaat. In het mid den van de regio ligt een glooi end gebied dat
door sne den wordt door de rivie ren Vltava (Moldau), Labe (Elbe) en Ohre. Ten
wes ten van de hoofd stad ligt Kar lovy Vary, een lom mer rijk kuur oord in de bos ‐
rijke heu vels. Plzeň is een indu striële stad en bekend van Pil sner Urquell en
Škoda. In Kutná Hora is het sinis tere kne kel huis een bezoek waard. Ten zui den
van Praag, dicht tegen de Oos ten rijkse grens, staat een andere bier brou we rij, in
České Budějovice, de thuis ba sis van Budwei ser, en Český Krum lov met zijn roze
gekleurde ker ken en fresco’s palei zen.
 
Veel lees- en reis ple zier,
Albert Gie len
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Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers.
Zijn er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst ‐
re ge lin gen in deze gids? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ‐
ons, cam pings en der ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar:
info@ odyssee- reisgidsen. nl. Ga voor upda tes van de reis gids naar:
odyssee- reisgidsen. nl/ item/ bohemen- tsjechie- updates
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Voorjaar: de lenteklokjes bij Malé Svatoňovicet

Bohemen is de historische naam van het westelijke deel van Tsjechië. Het
beslaat 50.750 km² en wordt gekenmerkt door een keten van middelgeberg‐
ten aan de randen, met in het midden een vruchtbare laagvlakte waar de
grote rivieren (Labe, Ohře, Vltava) doorheen stromen. In het westen van
Bohemen domineert de Krušné hory, het Ertsgebergte. Het noordoostelijk
deel ervan is verregaand geïndustrialiseerd. De hoogste top van dit
gebergte is de Klínovec (1243 m). In het zuiden van Bohemen ligt de Šumava
(het Bohemer Woud), waar een aantal toppen tot boven de 1000 meter
reikt. In het noorden rijgen de gebergten zich aaneen, waarvan de Krkonoše
(het Reuzengebergte) het meest in trek is. Hier ligt ook het hoogste punt van
Tsjechië: de Sněžka (1603 m). Deze gebergten omsluiten de Boheemse laag‐
vlakte, die voor een belangrijk deel uit laag heuvellandschap bestaat en
waar de akkerbouw domineert. Water is er volop in Bohemen: naast de al
genoemde rivieren, die een aantal stuwmeren voeden, zijn er talrijke beken
en meren. In het zuidoosten van Bohemen is de eens moerassige grond
door menselijk ingrijpen veranderd in een visrijk merengebied. Natuur‐
schoon is te vinden in kleine berggebieden waar grillige zandsteenformaties
te vinden zijn, zoals Český ráj (Boheems Paradijs).
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De meeste berg ge bie den wor den bedekt door dichte bos sen. In de lager ge le gen
gebie den over heer sen loof bo men (beuk, berk, eik, lijs ter bes, esdoorn) en in de
hogere naald bo men (spar, lariks, grove den, taxus). Naar schat ting is ruim
30% van het grond ge bied met bos bedekt. De boom grens ligt tus sen de 1200 en
1400 m.
Bloe men komen het meest voor in gebie den met loof bos en op berg wei den.
Omdat een zeer groot deel van de Tsje chi sche bodem uit kalk steen bestaat,
groeien er veel kalk min nende plan ten.
De meest inte res sante gebie den voor de plan ten lief heb ber zijn: Obří důl (veel
Alpen flora, in het oos te lijk deel van Krkonoše), České Švýcarsko (bij Hřensko,
ten noor den van Děčín) en Šumava (de veen gron den ten zui den van Sušice).
De die ren we reld is niet spec ta cu lair. De lynx schijnt in de hogere regi o nen nog
voor te komen. Haas, vos, konijn, hert en wezel zijn volop aan we zig in de mid ‐
del ge berg ten. Ade laars en sper wers zijn de meest bij zon dere vogels, ter wijl in
de stuw me ren en berg be ken vis sers hun hart en hen gel kun nen opha len aan
snoe ken, kar pers, paling, forel en zalm.

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand.
Lokaal kunnen er afwijkingen voorkomen.

Tsje chië bevindt zich ook wat het kli maat betreft in een over gangs ge bied tus ‐
sen West- en Oost-Europa. Van west naar oost krijgt het kli maat een meer con ‐
ti nen taal karak ter. In Bohe men heerst een gema tigd land kli maat met een vrij
gelijk ma tig over de maan den ver deelde neer slag. De berg ge bie den van Bohe ‐
men wor den geken merkt door een wis sel val lig weer beeld, met bedui dend meer
neer slag dan de laag vlak ten.

Het aan tal inwo ners van Tsje chië bedraagt 10,7 mil joen, waar van er 7,5 mil joen
in Bohe men wonen, en dit aan tal blijft rede lijk sta biel. Tsje chen vor men met
83,8% de over grote meer der heid, ter wijl 5% zich zelf als Moraviër en 0,2% als
Sil eziër bestem pelt. Ver der bestaat de bevol king uit 4,7% uit bui ten lan ders,
onge veer een half mil joen men sen. Daar van bestaat 1,4% uit Oekraïners, 0,9%
uit Slo wa ken en 0,5 % uit Viet na me zen. Boven dien leven er naar schat ting
250.000 zigeu ners in Tsje chië.
De officiële taal is het Tsje chisch, een Sla vi sche taal die nauw ver want is met
het Slo waaks. De min der he den spre ken hun eigen talen.
De Sude ten-Duit sers heb ben Bohe men vele eeu wen bevolkt. In feite was er
lange tijd geen scherp onder scheid moge lijk tus sen Duitse en Tsje chi sche inwo ‐
ners. Dat ver an derde in de jaren 1930, toen de Sude ten-Duit sers zich poli tiek
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begon nen te orga ni se ren en daar bij een grote nazi-gezind heid aan de dag leg ‐
den. Na de oor log wer den de meeste Duit sers ver dre ven, alleen die ge nen die
voor de opbouw van het land van belang waren moch ten blij ven. De naar
Duits land heen ge zon den Sude ten-Duit sers ves tig den zich met name in Bei e ren,
waar zij een belan gen or ga ni sa tie sticht ten, die naast nati o na lis ti sche en fol klo ‐
ris ti sche ook extreem rechtse trek ken had. Na de val van het com mu nis ti sche
bewind lie ten deze Sude ten-Duit sers danig van zich spre ken, waar bij vooral
hun eis tot terug gave van in beslag geno men bezit tin gen, dan wel een pas sende
scha de ver goe ding, de gemoe de ren in Tsje chië hoog deed oplo pen. (Zie ver der
kader tekst Sude ten-Duit sers.)

600 v.C. Kel ti sche stam men trek ken weg, Sla vi sche en Ger maanse stam men
ves ti gen zich
150-400 de Romei nen stich ten enkele mili taire pos ten aan de noor de lijke oever
van de Donau
7de eeuw fede ra tie van Sla vi sche stam men onder aan voe ring van Samo tegen
bin nen ge val len Ava ren
9de eeuw-begin 10de eeuw  Groot-Mora vi sche rijk heerst over grote delen van
Bohe men, Moravië en Slo wa kije
896 Magy a ren ves ti gen zich in Hon ga rije en Slo wa kije

921-929 Václav I regeert en ver spreidt het chris ten dom
1253-1278 bloei pe ri ode Bohe men onder Otto kar
1346-1378 bloei pe ri ode van archi tec tuur onder Karel IV
1348 Praag wordt uni ver si teits stad
1415 Jan Hus belandt op de brand sta pel
1419-1436 Hus sie ti sche oor lo gen

1526 De Habsbur gers voe gen Bohe men en Moravië samen tot één deel van hun
rijk.
1618-1648 Der tig ja rige Oor log tus sen katho lieke Habsbur gers en pro tes tantse
Bohe men
1620 slag om de Witte Berg, Habsbur gers over win nen
1627 uit tocht van pro tes tantse intel lec tu e len
1740-1790 her vor min gen in onder wijs, eco no mie en recht spraak
1781 vrij heid van gods dienst voor pro tes tan ten en joden en afschaf fing van de
lijf ei gen schap
1848 Con gres van Sla vi sche vol ke ren in Praag, bloei nati o na lisme in Bohe men
en Slo wa kije
1867 Aus gleich tus sen Hon ga rije en Oos ten rijk, waar door Slo waaks nati o na ‐
lisme het moei lij ker krijgt
1907 invoe ring alge meen kies recht in Bohe men

Geschiedenis van Tsjechië in het kort
Vroege periode

Bloei en verval

Habsburgse periode

Tsjechoslowaakse republiek
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Václav Havel, president
1989-2003. Foto Piotr Mar‐
cinski|Dreamstime.com

1918 de Tsje chos lo waakse repu bliek wordt uit ge roe pen
1935 Masa ryk wordt als pre si dent opge volgd door Beneš
1938 Con fe ren tie van München, waar bij Hit ler wordt toe ge staan de Sude ten-
Duitse gebie den te annexe ren
1939 Bohe men en Moravië val len in Duitse han den; Slo wa kije wordt een Duits ‐
ge zinde staat o.l.v. Tiso
1944 Duits land bezet Slo wa kije na het neer slaan van de Slo waakse Nati o nale
Opstand
1945 Tsje chië wordt bevrijd door de Sov jet-Unie en de Ver e nigde Sta ten
1946 ver kie zin gen: com mu nis ten de groot ste par tij

1948 com mu nis ten grij pen de macht
1948-1960 sta li nis ti sche peri ode
1968 Praagse Lente o.l.v. Alexan der Dubček, ingrij pen War schau pact
1977 oprich ting dis si den ten be we ging Charta 77
1988-1989 demon stra ties en peti ties voor demo cra tie, flu we len revo lu tie krijgt
steeds meer aan hang en suc ces, com mu nis ten staan de macht af, Václav Havel
wordt benoemd tot pre si dent

1990 eer ste vrije ver kie zin gen sinds 1946, Bur ger fo ‐
rum (ODS) wordt de groot ste par tij; Tsje chi sche en
Slo waakse Fede ra tieve Repu bliek (ČSFR)
1991 Slo waaks onaf han ke lijk heids stre ven speelt op
1992 par le ments ver kie zin gen: Klaus (ODS) wordt
minis ter-pre si dent
1993 ČSFR valt uit een in Tsje chië en Slo wa kije;
Havel wordt weer tot pre si dent geko zen
1994 Tsje chië treedt, samen met Hon ga rije, Polen
en Slo wa kije, toe tot het Part ner schap voor Vrede-
pro gramma van de Navo
1996 ver kie zin gen: de soci aal de mo cra ti sche ČSSD
wint fors, maar Klaus vormt een min der heids ka bi ‐
net; Tsje chië vraagt het lid maat schap van de EU aan
1997/1998 Klaus en de Duitse bonds kan se lier Kohl

teke nen een ver zoe nings ver kla ring en zien af van weder zijdse claims
1998 ver kie zin gen: de soci aal de mo cra ten wor den de groot ste par tij; Milos
Zeman wordt pre mier
1999 Tsje chië treedt toe tot de NAVO
2002 De ČSSD wint de ver kie zin gen en er komt een min der heids ka bi net onder
lei ding van soci aal de mo craat Vla dimír Špidla
2002 De Euro pese ver kie zin gen ver lo pen voor de de ČSSD dra ma tisch slecht,
Vla dimír Špidla treedt af en wordt opge volgd door Stan islav Gross
2003 Havel wordt als pre si dent opge volgd door Václav Klaus

2004 Tsje chië treedt toe tot Euro pese Unie

Tsjechoslowaakse republiek

Communistische periode

Terugkeer naar democratie

Lid van de Europese Unie
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