Bijlage routes door Praag: Vliegveld Ruzyne, paleizen en burchten, en station Holesovice
februari 2010

Deze bijlage beschrijft de route vanaf het centraal
station in Praag (Hlavni Nadrazi Prague) naar het
“mooiste” uitzichtpunt van Praag.
Vandaar kan je gemakkelijk naar het alternatieve
treinstation Holesovice en naar het vliegveld.
De route vanaf uitzichtpunt naar treinstation
Holesovice is voorzien van FIS stickers.
De route vanaf uitzichtpunt naar vliegveld
Ruzyne, kan ook gebruikt worden om bij de
paleizen en burchten van Praag te komen. De route
gaat langs de camping Dzban. De route is in beide
richtingen voorzien van FIS stickers.
Belangrijke informatie.
De fiets kan alleen mee in het openbaar vervoer
naar vliegveld (Letiste Ruzyne) via het metrostation
Dejvicka. Daar moet je overstappen op de bus naar
het vliegveld. Maar die neemt alleen ingepakte
fietsen mee (bv. bolletjesplastic).

zie ook bij pagina 149

Route van het CS Praag (B) naar het
uitzichtpunt (C)
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uit CS Praag , later
Washingtonnova,
na 200m negeer éénr.
 Vaclavske Nam
 Na Mustku, na 100m  28
Rijna/ Na Prikope
 Havirska, na 100m  Zelezna
kruis plein,  negeer éénr. Paritzka
over brug Cechuv Most, kr vw
 omhoog , fr BR-LE, 4
traptreetjes, klim-lopen (+15 %)
fraai uitzichtspunt (C) op heuvel /
park.

Route vanaf uitzichtpunt (C) naar
treinstation Holesovice (D)
De route is voorzien van stickers FIS
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Route van (C) naar naar (B) CS Praag
0
Op de heuvel (C)  omlaag,
200 m 15% lopen
0,2 Pas op !! 4 traptreetjes,
 over Cechuv brug
0,5 kr vw ,  Paritska
1,1 kruis plein,  Zelezna
1,3  Havirska, na 100m 
1,4  Na Mustku, , Vaclavske Nam
2,2  Optetalova
2,7  ingang CS Praag (B)

Op volgende pagina vervolg route van en naar vliegveld.

Op de heuvel (C) meteen 
voor uitspanning  ri. Holesovice
, langs musea
eind  Letohradska
 Ovenecka
kr vw, na 50 m  fp,
na 200m kr vw (fr A165)
eind in park, 
langs stadion, blijf links v.d. weg
langs arena, na 300m onder spoor
voor tankstation 
treinstation Nadrazi Holesovice
(D)

Route van uitzichtpunt (C) richting
vliegveld en burchten (E)
Zie voor vervolg volgende pagina.
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op heuvel, , na 100m door poort,
fr BR-LE, , brugje
volg fr door parkje
, park uit meteen  fp links v.d.
weg, Marianske Hradby
kp 
(voor bezoek aan paleizen hier )
kp, volg fietspad naar overzijde van
de weg, Jeleni (E)

Route van (E) richting Praag naar
uitzichtpunt (C)
13,2 (E) vervolg fp,
kp ,, vervolg fietspad rechts
.v.d. weg
13,6 kp 
( voor bezoek burcht en paleizen)
14,3  park in,  omlaag
14,5  brug
14,6 door poort, rechts aanhouden
14,8 uitzichtspunt, afdaling , 200m +
15% (C)

Route van (E) richting vliegveld:
1,7 in bocht  (verlaat fr BR-LE),fp 50m (gravel)
1,8 voor VW , na 70m , kr vw en trambaan
2,0 Cukrovanicka, fr 201 
3,6  Za Prusekem, na 150m  Stresovicka
3,9 na 50m  en  Pod Novym fr201
4,8  omlaag Nad Hadrim

Route richting vliegveld
5,1  Veleslavinska, fr VE-DE
5,7 onder spoor en vw. Vokovicka ri. Camping Dzban
(eventuele verkorting van 1,2 km:
 langs vw Evropska na 1,9 km, bij McDonalds volg beschrijving
verder bij 8,5 km )
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 V. Stredu, volg fr
langs camping, voor meertje , volg fp
kp fp, , verlaat fr, voor VW , fietspad langs Evropska
Voor Mc Donalds , na 200m spl , na 300m spl 

Route richting Praag centrum tot (E)
10,0 spl  Pod Novym lesem
11,2 , , (volg fr 201), na 200m  Cukrovicka
12,6  ( verlaat fr 201)
12,8 kr vw en trambaan, eind op fp , na 70 m  fp gravel
13,0 na 40m op fp 

Route richting Praag Centrum
6,3  voor vw ( Mc Donalds) fp.
6,8 , 100m voor tankstation, fp omlaag, langs meertje
(eventuele verkorting van 1,2 km:
, langs vw, Evropska na 1,3 km stopl , volg beschrijving verder
bij 9,3 km)
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Na P bij ingang bosbad , na 200m camping Dzban
op kp (fr VE-DE)
, kr vw en spoor, volg vw (fr), eind 

Route richting vliegveld (F)
11,0 !!! in scherpe bocht, verlaat asfalt ,
 bospad omhoog
11,3  veldweg , slecht pad
11,6 op vw 
11,9 3de  Na Padesatniku II
12,1 eind kr snelweg , via stopl. !!
12,2 dorpje Ruzyne, , fp
12,4 op vw 
14,2 rot  wandel-fp
14,7 , kr. busbaan, , na 100m 
14, 9 eind  (beneden vertrekhal 2)

Route vliegveld (F) richting Praag C.
0
verlaat aankomsthal 2,  busroute
0,2 
0,6 rot , weg volgen, later K. Letiste
2,4 !! smal asfaltfp, veld in, ri. huisjes
2,6 Ruzyne, na 100m stopl. kr vw, !!,
na 100m  Na Padesatniku II,
na 200m op vw 
3,2  veldweg, slecht pad
3,5 bosrand meteen , bospad redelijk
3,8 omlaag, op asfalt 

