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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. 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. 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, Ceske Bude jo vice,
de thuis ba sis van Budwei ser, en Cesky Krum lov met zijn roze gekleurde ker ken
en fresco’s palei zen.
Veel lees- en reis ple zier
 
Albert Gie len
 
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.
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Midden-, West- en Noord-Bohemen

De provincie Midden-Bohemen (Středočeský) sluit zich om Praag en ken‐
merkt zich door een afwisselend landschap. Het oostelijke gebied is overwe‐
gend vlak. In het noordoosten ligt het groene heuvelland Kokořínsko en in
het zuiden de water(sport)rijke omgeving van Slapy. In het westen strekt zich
het beschermde natuurgebied CHKO Křivoklátsko uit waar aan de rand van
het stadje Lány het presidentiële buitenverblijf ligt. Midden-Bohemen (1,3 mil‐
joen inwoners, 11.015 km²) heeft een aantal bezienswaardigheden die vanuit
Praag makkelijk in één dag te bekijken zijn. Wie na Praag nog geen genoeg
heeft van stedenschoon kan afreizen naar Kutná Hora, waar ook het bloed‐
stollende knekelhuis in Sedlec bezocht kan worden. In dezelfde windrichting
ligt het kuuroord Poděbrady. Twee beroemde kastelen pronken ten zuiden
van Praag: Karlštejn en Konopiště. In de vruchtbare vlakte ten noorden van
Praag ligt de wijnstad Mělník en de industriestad Mladá Boleslav met het
grappige Škodamuseum.
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In het beschermde natuur ge bied CHKO Křivoklátsko ligt het dorpje Lány waar de
eer ste pre si dent van de Tsje chos lo waakse repu bliek T.G. Masa ryk, een aan ge ‐
naam paleis tot het pre si dentiële bui ten ver blijf heeft laten ver bou wen.
Voor deze klus arran geerde hij, net als voor de resty ling van de Praagse burcht,
Josip Plečnik. Hoe wel het barokke bui ten ver blijf niet voor het publiek open ge ‐
steld is, loont een bezoek aan Lány zeker, omdat de Masa ryks hier meer dere spo ‐
ren nage la ten heb ben. Zo kan in het in Engelse land schaps stijl aan ge legde park
(Paas za ter dag-2 nov wo-do 14-18 uur, za-zo 10-18 uur, 7 mrt 10-18 uur, 14 sep 10-
18 uur) met vis vij ver en giet ij ze ren pal men kas op pre si den tiele wijze een frisse
neus gehaald wor den. Vlak bij ligt in de straat Kasáren een ander paleis, Zámecké
konírny, dat in 1861 opge trok ken is in de neo go ti sche stijl en toe be hoorde aan de
adel lijke fami lie Fürsten berg.
Wat de Masa ryks betreft is er ook nog het Masa ryk-museum in Zámecká 197. Op
het kerk hof in het noor den van het dorp ligt T.G. Masa ryk begra ven.
In het iets oos te lij ker gele gen dorpje Lužná is het Museum van de Tsje chi sche
spoor we gen geves tigd.

Lidice (22 km ten W van Praag) is het Put ten van Tsje chië. Op 10 juni 1942 maak ‐
ten de Duit sers dit dorp met de grond gelijk: 173 man nen wer den dood ge scho ten
en 185 vrou wen gin gen naar het con cen tra tie kamp Ravensbrück, waar de mees ‐
ten over le den. De nazi’s zet ten 104 kin de ren op trans port naar Chelmno (Polen),
een aan tal kwam voor her op voe ding bij gezin nen in Duits land terecht; slechts
zes tien van hen wer den na de oor log opge spoord, van hen leefde er in 2010 nog
één.
Deze nazi mis da den waren een repre saille van wege de aan slag op 27 mei 1942 in
Praag op Rein hard Hey drich, de Seyss-Inquart van Bohe men, die berucht was
van wege zijn tal loze exe cu ties. De aan slag (een bom in zijn cabri o let) was
gepleegd door twee Tsje chen die in decem ber 1941 als geheim agent ten noor den
van Praag waren gepa ra chu teerd. De Duit sers beweer den dat zij in het dorp
onder dak had den gevon den, alvo rens zij in Praag toe sloe gen (zie: Praag).
Ove ri gens fusil leer den de Duit sers uit wraak ook nog enkele hon der den Tsje chen
die al vóór de aan slag gevan gen zaten. Deze wan daad ver oor zaakte een schok in
de wereld en soli da ri teits ac ties zorg den ervoor dat na de oor log een nieuw Lidice
kon wor den opge bouwd, iets noor de lij ker dan het oude dorp. Archi tect Václav
Hilský ont wierp voor de weder op bouw (1946-1957) inte res sante vrij staande en 2-
onder1-kap-wonin gen. Enkele monu men ten her den ken de slacht of fers en het

Lány

Masaryk-museum mei-sep di-zo 9-17 uur, okt di-vr 9-17 uur, okt za, zo
10-16 uur, nov-mrt di-vr 9-16 uur, za, zo 10-16 uur • 50Kč

Museum van de Tsjechische spoorwegen  9. května 255 • mei, sep-okt za-
zo 9.30-17 uur, jun-aug di-zo 9.30-17 uur • 80Kč

Lány
Trein Lány heeft zelf geen station. Het station Stochov ligt ten noorden
van Lány. Naar Praag en Rakovník.
Bus Lány is te bereiken door vanaf treinstation Kladno de bus te nemen.

Lidice
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museum Het monu ment van Lidice toont beeld ma te ri aal. Naast het museum
ligt een grote rozen tuin met een muur, waarin namen van andere plaat sen zijn
gegrift die ver ge lijk baar nazi-geweld over zich heen heb ben gekre gen, zoals Put ‐
ten. De gebeur te nis sen in Lidice zijn in 2011 ver filmd door Alice Nel lis.

Všetaty, een boe ren dorp 30 km ten NO van Praag, is de geboor te plaats van Jan
Palach, die zijn ver zet tegen de Rus si sche inval met de ultieme prijs betaalde:
zijn leven. Op 16 janu ari 1969 stak deze stu dent zich zelf in brand op het Václa ‐
vské náměstí in Praag, in een poging de Tsje chos lo waakse lei ders ervan te weer ‐
hou den onder druk van de Rus sen de her vor min gen terug te draaien. In zijn
korte afscheids brief eiste hij onder andere ophef fing van de cen suur. Zijn graf in
Praag werd een bede vaarts oord, reden voor de ang stige com mu nis ti sche auto ri ‐
tei ten hem in 1974 op het dorps kerk hof van Všetaty te her be gra ven. In 1990 wer ‐
den zijn stof fe lijke res ten weer in Praag ter aarde besteld (zie: Praag). Op de
plaats waar hij begra ven lag is een monu ment geplaatst waar elk jaar op zijn ster ‐
vens dag (19 janu ari) een bij een komst gehou den wordt. Vanaf het sta tion geven
weg wij zers de route aan. In de naar Palach genoemde basis school is een gedenk ‐
plaat en een buste van hem te zien en er is een per ma nente ten toon stel ling over
hem inge richt. Op de gevel van het geboor te huis in de straat Sme ta nova 337 is in
1993 een gedenk plaat aan ge bracht, hoe wel er al in 1969 daar toe plan nen beston ‐
den.

Zo’n 15 km ten oos ten van Všetaty ligt bij Milo vice sinds men sen heu ge nis een
leger plaats. Tot 1989 was hier het hoofd kwar tier van het Rode Leger geves tigd.
De Rus sen huur den de grond, haal den vlees en ander houd baar voed sel uit de
toen ma lige Sov jet-Unie, maar daar mee hield de beleefd heid ook op. Per uur rol ‐
den er gemid deld 76 mili taire voer tui gen door het dorp, het laag over vlie gen
werd er geoe fend, het grond wa ter werd met olie en kero sine ver ont rei nigd en tot
over maat van ramp stoorde de tv-ont vangst, reden voor de dor pe lin gen te wei ge ‐
ren kijk geld te beta len. De Rus sen kwa men in 1968 snel en zijn in de loop van
1990-1991 lang zaam weer ver trok ken. Er is nog sprake van geweest om de tot
ruïne ver val len mili taire bouw wer ken en ter rei nen tot een vlieg veld om te bou ‐
wen, door de eco no mi sche cri sis van 2008 zijn die plan nen afge bla zen. Wel is er
een enorm amu se ments park van 10 hec tare ver re zen, het Park Mira k ulum en is
te vin den in Topo lová 629.

Het monument van Lidice apr-okt dagelijks 9-18 uur, nov-feb dagelijks 9-
16 uur, mrt dagelijks 9-17 uur • 90Kč • www.lidice-memorial.cz

Lidice
Bus Lidice is bereikbaar door in Praag de bus vanaf metrostation
Nádraží Veleslavín of Zličín te nemen.

Všetaty

Všetaty
Trein Er gaat van het Centraal Station Praag (Praha hlavní nádraží) een
rechtstreekse trein naar Všetaty. Naar: Lysá nad Labem; Praag; Mladá
Boleslav; Turnov; Ústí nad Labem/Děčín; Mělník.

Milovice
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