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Věc:  Změna značení cyklotras A1 a A221 
 

 
Vážený pane řediteli, 
 
Městská část Praha 5 postupně zpracovává podněty obyvatel k úpravám cyklistické 
infrastruktury, které jsou evidovány na webovém portálu www.cyklistesobe.cz.  
 
Podněty 
http://p5.cyklistesobe.cz/issues/1028-chybi-znaceni-ze-se-da-tudy-dojet-na-strakonickou 
a 
http://p5.cyklistesobe.cz/issues/1053-lepe-vyznacit-trasu 
 

jsou zaměřeny vyznačení tras A1 a A221. Oznamovatelé upozorňují na skutečnost, že na 
trase A12 ve směru z Hlubočep k Barrandovskému mostu, tedy před napojením na trasu A1 
u podjezdu železniční trati, není na směrové tabuli pro cyklisty vyznačeno napojení na ulici 
Strakonická.  
 
Druhý podnět upozorňuje, že trasa od přívozu pokračuje směrem k ulici Strakonické, což 
není v terénu vyznačeno a cyklisté projíždějí rovně po navigaci do loděnice (slepá zajížďka). 
Jsme si vědomi, že ulicí Strakonickou nevede žádná značená cyklotrasa. S přihlédnutím 
ke skutečné intenzitě provozu cyklistů na této komunikaci a ke skutečnosti, že trasa A221 
tuto komunikaci křižuje, považujeme oba podněty za opodstatněné. 
 
Po místním šetření provedeném dne 2. 10. 2015 navrhujeme následující úpravu dopravního 
značení řešící oba podněty. Navržené řešení je dle našeho názoru je v souladu s Generelem 
cyklistické dopravy Hl. m. Prahy a se způsobem značení v místě obvyklým. Umístění 
dopravního značení je zakresleno v příloze. 
 

1) Na směrové tabuli pro cyklisty na trase A12 z Hlubočep směr Barrandovský most 
před odbočením vpravo ze silnice Hlubočepská do podjezdu železniční trati doplnit 
směr odbočení vpravo „A221 Strakonická“ a „A221 Podolí“ (umístění č. 1). 

2) Na návěsti před křižovatkou pro cyklisty na společné trase A12 a A1 ve směru 
z Hlubočem na Barrandovský  most, umístěné před odbočením trasy A12 na nájezd 
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Barrandovského mostu, změnit stávající návěst označující směr vlevo jako „Podolí“ 
za návěst označující směr vlevo jako „Podolí, Strakonická“ (umístění č. 2). 

3) Na směrové tabuli pro cyklisty na trase A1 vedoucí od křižování tras A1 a A12 na 
sjezdu z Barrandovského mostu směrem do Velké Chuchle vyměnit současnou 
směrovou tabuli se směrem odboční doleva a s nápisem„Podolí“ za směrovou tabuli 
s nápisem „A221 Podolí, A221 Strakonická“ (umístění č. 3). 

4) Na návěsti před křižovatkou pro cyklisty na trase A1 ve směru z Velké Chuchle před 
odbočením k Barrandovskému mostu změnit směr rovně z „Podolí“ na „Podolí, 
Strakonická, Lihovar“. 

5) Při příjezdu od Barrandovského mostu po nábřeží k Přívozu nově umístit před 
přívozem svislé dopravní značení se směrovou tabulí pro cyklisty ve směr doprava 
„A221 – Podolí“ a směr doleva „A221 Strakonická, Lihovar“. 

 
 
S poděkováním  
 
 

 
 Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. 

vedoucí Odboru územního rozvoje 
Příloha:  
Zákres umístění dopravního značení pro cyklisty 
 

 

 


