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Panel č.:

Místo: Praha 4 - Krč

Osvětlená:  ano
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ADRESA: JIŽNÍ SPOJKA, směr Barrandovský most, D5, E48, Magistrála

ROZMĚR: EURO 5,1 x 2,4 

WGS84 N: 50,0333580 WGS84 EO: 14,4381220
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Prémiová  

plocha před  

Barrandovským  

mostem - největ-

ším dopravním 

uzlem v  

Praze!

JIŽNÍ SPOJKA
˂-- směr Barrandovský most


