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Noord-Bohemen: Praag – Zittau, 159 km 
 

De route 

De route volgt bewegwijzerde Tsjechische fietsroutes. Let wel op, de nummers zijn niet altijd “in het echt” 

terug te vinden, en soms is een nummer inmiddels gewijzigd (dan kloppen ook kaart en werkelijkheid niet 

meer met elkaar). Vanuit het oude centrum verlaten de agglomeratie Praag met routes 1, 14 en 8100. Sinds 

2017 is er een alternatief: vanaf de voet van de Burcht, bij de Karelsbrug, kunnen we de bewegwijzerde 

EuroVelo 4 volgen. Deze gaat via de linkeroever van de Moldau, steekt bij de haven over, en volgt voormalige 

spoorlijntjes door de noordwestelijke wijken. Kort vóór de Elbe (Labe) komen de twee opties samen. Na 25 

km zijn we uit de drukte, en volgen flinke stukken van fr17/241. Op diverse plaatsen hebben we een 

alternatief voor fr17 gekozen, zoals bij de oversteek van de Elbe (we kiezen voor Brandýs nad Labem en 

vermijden een trap) en tussen Kochánky (deel 1, km 56) en Debr (deel 2, km 6) waar eerst onberijdbare 

paden langs de Jizera, en later een bezoek aan Mladá Boleslav onze keuze bepalen. Let op: de kaarten geven 

fr241, deze route is grotendeels hernummerd naar fr17. Na Mladá Boleslav wordt het stil en bosrijk. We 

gaan met fr25 over de waterscheiding tussen de Elbe en het Tsjechische stukje van de Neisse (Nísou). In 

Hrádek komen we aan de Oder-Neisse Radweg, waarmee we na enkele km langs het drielandenpunt 

Duitsland binnen fietsen bij Zittau. 

Zwaarte 

Zo goed als over het algemeen de bewegwijzering is zo sterk wisselend is het wegdek van kwaliteit. Voor 

degene die Tsjechië voor het eerst aandoen is de wisseling tussen goed en slecht wegdek echt wennen. Alle 

soorten komen voorbij, afwisselend en uitdagend. In het eerste deel zijn de klimmen beperkt, de stijgingen 

of soms ook wel echte hellingen komen pas de laatste 50 km. 

Kaarten, GPS 

Praha Cyklisticka 1:65000 ISBN 80-7233-197-3, www.zaket.cz 

SHOcart 1:100.000 kaarten: nrs: 207, 208 en 203. Behalve de (papieren) SHOcart-kaarten, kun je op 

internet ook fietsroutes vinden: www.mapy.cz, en dan in de linkerbovenhoek knop Change map, Outdoor 

aanvinken en inzoomen. Je kunt er afdrukjes van maken. Het laatste stuk (vanaf Horní Sedlo) staat ook op 

de kaart van Bikeline Oder-Neisse Radweg. 

Voor de GPS-track: zie de webpagina van deze route. 
Knooppunt met het Fietsweb 

Praag: Fietsen naar Praag. Zie ook deze uitgave voor meer details over Praag. 

Retourbeschrijving 

Zie pagina 4. 

 

Deel 1: Praag-Mladá Boleslav (78,5 km) 
Startpunt: In Praag, aan de Moldau, bij de Legii Most (brug over de Moldau bij het Strelecky-eiland). Hier 

gaan we van de Moldau af, de stad in over de Narodny. 

0,0 aan Moldau-Narodni 
0,9  Vaclaske Nam. (Wenceslasplen) 

1,5 na ruiterstandbeeld  (vóór hoofdweg!) 
 en via voetgangersoversteken  

 Wilsonnova kruisen (Vinohradska),  
 langs museum, tunneltje, , bij stopl 
 oversteken (voetg.oversteek),  overzijde 
  (stoep), over spoor,  spanelska 
2,0  Manesova, na 100m  Italska 
2,2  Polska 
2,8  Trebizskeho, na 100m  Manesova 

3,2 einde voor kerk ,  
na 50m  verderop Lucemburska 

4,1 einde voor park  Jicinska 
4,5  Srobarova 
5,7 linkerbocht, na 200m op vw  

 Vinohradska 

6,3  Pocernicka, na 400m stopl,  
8,5 einde, kr vw,  Drevicka 
8,7 kp ,  Tomsova, rechterbocht, na 100m 

linkerbocht, Heldova, over/onder spoor 
9,3  langs Teplarenska (fp links) 
10,5 vóór vw  parallelweg, langs pomp , 

blijf links van de weg 

11,5 over spoor , , onder brug, na 100m 
 kruis vw Ceskobrodska,  Rozmberska 

12,6 eind op vw  Broumarska, na 200m over 
spoor, na 200m zeer  Hodejovska 

13,8  Froncova (frA25), rechterbocht, Pilska 
14,6  Novozamecka, na 400m , na 200m op 

5-sprong  V Raji 

15,6 einde  Nar. Hrdinu, volgen door Dolni 

Počernice, , volg fr14 

 Bij  komt route ‘langs Praag’ (Zuid-

Bohemen) er bij. Let op: bordjes fr14 

ontbreken! 

17,3 onder snelweg 

18,0 weg volgen bocht naar links 

18,9 kp  (steil fp), na 300m  

19,5 einde  Bozanovska 

20,0 einde  Ve Zlibku 

20,7 onder snelweg, Horni Počernice 

22,1 kruis vw 611,  , onder spoor 

23,2 over snelweg 

24,7 kp  en direct  Zápská, fr241 
28,9 over snelweg 

29,5 Zápy, na 300m  
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30,2 einde  vw 101 

31,1  EV 4, door poortje 

33,6 over spoor, einde  vw 245, ( Lásnĕ 

Toušeň ), na 75m  Na Krete 

33,9 vóór rivier  (Labe/Elbe) 

37,4 Brandýs nad Labem,  kp vw 610 , 

 bruggen Elbe 

38,6 Stara Boleslav,  langs kerk 

 Komenského, na 400m  Vestecká, 

39,8 over snelweg, na 200m  

40,5 in bocht  Lomena alej, verderop 

onverhard 

42,1 bocht , na 200m  fr17 

43,7 vóór spoor  volg fr17 (slecht zandpad) 

44,2  over spoor, Otradovice  

45,4 kruis vw  bospad 

46,4  fr17 bospad 

48,2 kruis vw  Skorkov, na 100m einde , 

wordt na 900m onverhard 

51,2 Turice ,  vw 610, verlaat fr17 

52,4 Predmerice, kp (driehoekje)  langs 

kerkje op heuvel (ri Kochanky) 

55,7 Kochanky ,  fr17, na 600m   

(fr17 gaat ), klimmetje 

58,6 einde op vw , direct  

59,5 Sedlec,  weg volgen 

61,5 Zdétin ,  vw ri Bezno 

64,5 Chotĕtov  , 

 einde dorp bij kapelletje  

69,8 einde  Jizerní Vtelno ,  

na 300m  vw16, afdaling 

71,6 onder spoor, na 800m  

75,0  ri Ml. Boleslav 

77,0 Mladá Boleslav, weg volgen, stopl  ri 

Liberec, na 300m op vw  ri centrum, na 

100m  omhoog (negeer verbodsbord) 

Prazska, klim, na 300m  Staromestske 

nam,  9.kvetna langs raadhuis 

78,5 rot  Václava Klementa 

 

Alternatief EuroVelo 4 
Startpunt: in Praag, naast de Karelsbrug, aan de zijde van de Burcht, op de U Lužického semináře (bij  

Čertovka), vertrek langs het Kafka Museum. Als het goed is, is de route aangegeven met blauwe EV4-

bordjes. Voor zover de route samenvalt met bestaande fietsroutes, zijn de nummers aangegeven. Let op, 

niet overal is deze bewegwijzering perfect…..

0,0 hoek van Na Kampe en U Lužického 

 semináře, ga naar noorden 

0,4 bij Mánesuv-brug , Klárov 

0,7 weg volgen, klim 400m 10%, Chotkova 

1,35 bovenaan  Gogolova,  park in,  

 kp  (fietshandwijzer) 

1,6  ri Letenský zámeček 

2,3 , linkerbocht, over P, wordt Kostelni 

3,2  Dukelskych Hrdinu, na 200m stopl  

fp langs Moldau (fr A1) 

3,7 onder brug 

4,0 onder spoorbrug, blijf langs oever 

(verlaat fr A1) 

5,1 fp komt uit op Jankovcova, volg deze met 

linkerbocht, na 300m  Dĕlnicá, brug 

over (Libeňský most) 

6,0 over brug  en  onder brug: fr A2 

6,4 einde  

6,6  fp over bruggen/sluizen, na 200m eind 

 fr A26, volg fp langs kanaaltje 

8,0 wissel van oever, pad langs kanaaltje, 

onder spoorbrug, wordt fp langs weg 

8,3  (180 gr), na 80m  onder weg, , 

einde , vóór brug  fp ri Vysočany 

10,2  brug over, fp volgen 

12,5 verlaat fp ,, na 200m  K Náhonu 

12,9  fp,  brugje, onder weg, einde  

13,5 , na 100m  Hloubětskiná 

13,8  Šestajovická, na 200m  Vaňkova

 

14,6  fp, na 100m onder brug, ,  

Rochovská ri Černý Most, na 200m schuin 

oversteken fp, einde  fp 

15,6 stopl vóór kp , direct  fp, wordt fp op 

metrolijn (!) 

17,1 volgende station:  omlaag,  langs 

voorzijde station en achterzijde van 

winkelcentrum Černý Most 

17,8 stopl kruis Chlumecá,  tunneltje (3x) 

18,3 stopl kruis Hartenberská , direct  

Šplechnerova 

18,5 kp , na 30m kp  Šplechnerova 

19,0 kp  Mezilesi, na 200m  Mezilesi 

20,1 na huisnr 102  Jívanská (bord 

verderop), na 100m  Otovická 

21,4 bij einde huizen kp , rechterbocht, einde 

 Vidonická, in scherpe rechterbocht  

fp, onder spoor,  

21,9  Na Staré silnici 

22,2 einde , direct , na 60m  vw (fp links) 

fr A26 wordt nu fr 17 

23,5 volg fp  achter huizen langs 

24,0 einde  volg fp 

24,5 einde  fp, na 200m einde , na 200m 

 fp 

27,8 kruis weg  door poortje 

30,3 over spoor, einde  vw 245, ( Lásnĕ 

Toušeň ), na 75m  Na Krete 

30,6 vóór rivier  (Labe/Elbe) 

 Dit is punt 33,9 van hoofdroute Deel 1! 
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Voorzieningen Deel 1 (hoofdroute) 

15,5  Ceski statek, Stara obec 7, DP, +420 281 930 126 

  Alca, Nar. Hrdinu 28, DP, +420 222 539 539/+420 777 715 289 

16,0  Sokol, Dolni Počernice 

22,0 buiten route, 1km   Certousy, Bartlova 35/10, +420 281 921 690 

37,4 Brandýs nad Labem (centrum ) 

  Brandysky Dvur, Ivana Olbrachta 46-47, +420 326 902 919/+420 608 120 444 

  Paganini, Masarykovo namesti 1960, +420 326 396 667 

38,6 Stare Boleslav 

 Lazenska, Kozinova 683, +420 326 911 147/+420 723 446 456 

  Vosi hnizdo, Vestecka 1005/46, +420 739 072 949/+420 603 416 512 

44,2  Jizera, Otradovice 30, +420 602 206 626 

69,8  Jizera, Jizera Vtelno 34, +420 326 723 154/+420 602 961 309/+420 732 815 469 

78,0  U Hradu, Staromestske nam 108, +420 326 721 049 

  Venec, Staromestske nam 89, +420 773 556 127 

  Zlaty Kohout, Zelezna 31, +420 326 721 937/+420 773 476 797 

  Trumf, Ceskobratrske nam 122, +420 326 722 813/+420 702 285 974 

  Telephone, Bozeny Nemcove 559, +420 326 327 736 

 

Deel 2: Mladá Boleslav-Zittau (80,3 km)
0,0 rot  

2,5 rot  Boleslavská, klimmetje 

3,5 na linkerbocht  ri  

4,3 (  ) 

6,2 Debr , einde  Josefodolská 

6,7 , brug over Jizera, 

 250m na afslag , Bakovská, fr17 

12,2 onder spoor, langs spoor 

13,2  vw 276 ( Bakov ) 

13,6 Malá Bĕlá  verlaat fr17 

14,6 kruis spoor, na 500m  ri Velky Rečkov, 

kruis spoor. Volg weg, verderop fr241 

 door Manikovice 

20,6  vw, na 100m  ri Klášter Hradiště, 

 na 600m  (  Mnichovo Radiste) 

22,0 Klášter Hradiště  

26,5 Borovice weg volgen 

27,2 Let op: na rechterbocht niet  Vicmanov 

maar  fr241 !! 

34,8 kp na bos (in open stuk)  verlaat 

fr241, verder fr25 

40,5 Tĕšnov  vw op, weg volgen 

46,4 kp  Osečná , na 400m kp  weg 592 

(48,2  ri Januv Dul, na 300m ), klimmetje 

52,6 in rechterbocht , Krizany na 200m  

57,0 einde , Zdislava, klim 1km 5%, 

 kruis spoor 

60,0 Jitrava 

61,3 in dorp  (niet naar hoofdweg) 

63,9 kp , Rynoltice , na 150m einde , 

 vóór vw  tunneltje, ,  ri Polesí, 

 klim 4km 3-4% 

66,0 Polesí , weg volgen 

66,5 einde  vw 

69,0 Horni Sedlo, hoogste punt, weg volgen, 

 afdaling 4km 5% 

72,0 Dolni Sedlo, weg volgen 

74,0 Hrádek, einde  ri Zittau, na 300m  

Hartavská ( over brug: centrum),  
76,7 Duitse grens, volg fp 

79,7  Friedensstrasse, Zittau 

80,3  vervolg Oder-Neisse-Radweg 

 of  naar Spree Radweg 

 ( centrum)

 

Voorzieningen Deel 2 
3,0  Duo, Boleslavská 1047, +420 728 226 667 
4,5  Škoda Kosmonosy (noordzijde Mladá Boleslav, onderweg naar brug Jezera) 
6,2  Debr, +420 737 500 127 
13,2 buiten route, 1km  Bakov nad Jizerou  

  ubytovna, Boleslavska 155, , +420 603 760 313/+420 326 782 441 
  Šlégl camping Čechova 630 
21,3 buiten route, 2km  Mnichovo Radiste 
  U Hroznu, Masarykovo nam 27, +420 775 793 973 

22,0  Koupaliště Klášter, Klášter Hradiště nad Jizerou, +420 604 143 167/+420 724 091 453 
48,2  Camping 2000, Januv Dul 15, ook huisjes, NL eigenaar, +420 485 179 621 
66,0  Sportturia, Polesi 59, +420 485 172 119/+420 602 378 454 

74,3 buiten route, over brug , Hrádek 
  Hrádecky Dvur, +420 485 109 062/+420 775 228 070 
  Kristýna, Hrádek (zie boekje Oder-Neisse Radweg) 
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Retourbeschrijving: Zittau-Praag 
Volg in Zittau de Oder-Neisseroute langs de Neisse tot grensovergang met Tsjechië. Tot Debr geven we 

een beperkte beschrijving, dit gedeelte is goed bewegwijzerd. Na Debr verlaten we enkele malen fr17 om 

slechte stukken te mijden. Helaas leidt dat ook tot een nare klim (2km) over een drukke weg (weg 16). 

Voorzieningen: zie beschrijving heenweg. 

 

0 Grensovergang, volg fr14 langs Neisse 

2,5 Donin ( over brug: Hrádek), 

 na 300m   fr25 

5 Dolni Sedlo 

7 Horni Sedlo 

10 Polesí 

13 Rynoltice 

17 Jitrava 

20 Zdislava 

24 Krizany 

(29   Januv Dul) 

30,5 Osečná, kruis vw 278 

35 Dolanky 

42,5 kp in open stuk  verlaat fr25, 

verder op fr241 

50 langs Mukarov, Borovice 

53 Dolni Bukovina 

56 Klaster Hradice, rechts aanhouden 

57  vw 268, na 150m  

 ( vw  na 2km Mnichovo Radiste) 

58 Manikovice 

62 Velky Reckov,  vw 276, Mala Bela 

64  ( Bakov ) 

67,5 Dalesice 

71 Debr (Hrdlorezy), bakovska, einde  

 verlaat fr241, over Jezera, einde  

71,7  , omhoog, Revolucni, later Debrska 

72,9  volg vw 610 Mladá Boleslav 

74,4  hoofdweg (verlaat weg 610), na 100m 

rechterbocht, Boleslavska 

75,6 rot , fp linkerzijde, Vaclava Klementa 

76,3 fp naar rechterzijde 

78,0 rot , na 100m  9.kvetna, weg volgen 

79,0 linkerbocht Pazske brana, omlaag, 

rechterbocht, spl  Nadrazni 

81,0 einde  Vinecka, Neuberk 

84,6 einde  vw 16, fp over brug, klim, LET 

OP, DRUK!! 

86,8 Jizerni Vtelno  en direct  ri Chotĕtov 

91,8 Chotĕtov  vw 272 

94,5 Zdétin, , na 100m spl  

96,5 Sedlec, einde dorp linkerbocht 

97,5 einde op vw , na 100m  

100,3 Kochanky,  volg vw ri Predmerice 

fr0041 

101,4 over Jizera, weg volgen, onder snelweg 

103,5 Predmerice, op vw 610  ri Turice 

104,7 na Turice  fr17, onverhard 

107,0 verharding, Skorkov, , kruis vw 610 

109,5 kp , na 1km kruis vw 

111,5 Otradovice, over spoor , onverhard, na 

600m kp  

113,5 kp  verlaat fr17 

114,8 verhard, Lomena alej, na 500m  

Vestecka, Stare Boleslav 

115,9 over snelweg, volg Vestecká 

116,8 vóór éénr  Okruzní, na 300m kp  

Boleslavská 

118,5 over bruggen Elbe (Labe),  langs Elbe 

123,2 Lasne Tousen , Na Krete fr241, 

klimmetje, na 200m vw , na 75  over 

spoor, Prazska 

126,0 op vw 101  na 800m bij begin Zapy , 

na 400m einde  Ostrov 

127,8 over snelweg 

131,9 Radonice, einde , verlaat fr241, kp  

fr8100, Pocemicka 

133,2 over snelweg, na 1km onder spoor 

134,3 kruis vw 611, Ve Zlibku 

135,9 onder snelweg, na 700m  Bozanovska 

137,1  Ke Xaverovu, later Do Svepravic 

139,3 onder snelweg, wordt Nar. Hrdinu 

140,5 Dolni Pocernice , weg volgen 

141,0 over brug  V. Raji, na 300m 5-spr , na 

200m  Novozamecka 

142,0 op plein bij spoor  Pilska, later 

Francova, later Hodejovska 

143,7 zeer  vw Broumarska, na 200m over 

spoor, na 200m  Rozmberska 

145,0 kp vw , fp links van de weg, na 100m 

onder snelweg, omhoog,  fp langs 

snelweg over spoor, langs benzinepomp  

parallelweg 

146,1  Teplarenska 

147,3 einde , negeer doodl., onder/over spoor 

147,7 Heldova, rechterbocht, na 100m 

linkerbocht Tomsova 

148,0 kp  Drevcicka, na 150m  Pocernicka 

150,4  Vinohradska, na 200m oversteken, 

100m verder  hribitova, na 200m 

rechterbocht Srobarova, tegen éénr. 

152,0  Jicinska, kruis vw  

152,4  Lucemburska 

153,3 einde , na 100m  Polska 

153,7  Trebiskeho, na 100m  Manesova 

154,2  Italska, na 100m  Vinohradska, na 

100m oversteken, fp overzijde 

154,5  fp,  onder Legorova, fp langs 

museum, na 100m 2x oversteek 

Wilsonnova,  Vaclavse Nam 

155,3 einde promenade  28.rijna,  Narodni 

156,0 Moldaubrug Legii Most 

 

Voor variant EV4: 

126,0  volg EV4 en fietsbordjes “Centrum”. 
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