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– 450 m < R < 750 m w zale¿noœci od przechy³ki

pokazanej na rysunku 2.2.1.2,

– przy R ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje siê bez wzglêdu

na wielkoœæ przechy³ki.

Rys. 2.2.1.1. Znak A-1

Je¿eli jednak ³uk poziomy posiada ograniczon¹ widocz-

noœæ i wymaga oznakowania liniami P-3a lub P-4,

wówczas znak A-1 nale¿y stosowaæ bez wzglêdu na

wielkoœæ k¹ta zwrotu, promienia i przechy³ki. Zastrze-

¿enie to dotyczy równie¿ przypadków, gdy brak

widocznoœci wynika z nak³adaj¹cych siê na siebie ³u-

ków poziomego i pionowego wypuk³ego.

Rys. 2.2.1.2. Zakres stosowania znaku A-1 w zale¿noœci od

przechy³ki i promienia ³uku, przy 450 m < R < 750 m

Znak A-1 stosuje siê tak¿e je¿eli na ³uku dochodzi

do czêstych wypadków lub kolizji. Znak A-1 stosuje

siê na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga

nie jest ulic¹ a dopuszczalna prêdkoœæ na niej jest wiêk-

sza od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje siê w przypadkach

uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bar-

dzo z³a widocznoœæ drogi, ³uk o zwrocie powy¿ej 75O.

2.2.2. Niebezpieczny zakrêt w lewo

Rys. 2.2.2.1. Znak A-2

Znak A-2 „niebezpieczny zakrêt w lewo” (rys. 2.2.2.1)

stosuje siê w celu oznakowania pojedynczo wystêpuj¹ce-

go ³uku poziomego, na którym droga skrêca w lewo.

Pozosta³e zasady stosowania tego znaku s¹ analogiczne

jak dla znaku A-1.

2.2.3. Dwa niebezpieczne zakrêty -

pierwszy w prawo

Rys. 2.2.3.1. Znak A-3

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w pra-

wo” (rys. 2.2.3.1) stosuje siê wówczas, gdy odleg³oœæ od

koñca pierwszego, wymagaj¹cego oznakowania ³uku, na

którym droga skrêca w prawo do pocz¹tku drugiego, wy-

magaj¹cego oznakowania ³uku jest mniejsza ni¿ 300 m.

Nie ma znaczenia czy drugi ³uk jest w tym samym kierun-

ku, czy przeciwnym. Pozosta³e zasady stosowania tego

znaku s¹ analogiczne jak dla znaku A-1.

Je¿eli konieczne jest oznakowanie trzech ³uków oddzie-

lonych od siebie odcinkami prostymi o d³ugoœci mniejszej

ni¿ 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza siê tabliczkê T-4

(rys. 2.2.3.2). Gdy takich ³uków jest wiêcej ni¿ trzy, za-

miast tabliczki T-4 umieszcza siê tabliczkê T-2.

Rys. 2.2.3.2. Tabliczka T-4

Na koñcu ostatniego ³uku oznakowanego znakiem A-3

z tabliczk¹ T-2 lub T-4 w miejscu, w którym ³uk
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przechodzi w prost¹ powtarza siê znak A-3 z tabliczk¹ T-3,

z wyj¹tkiem opisanym w punkcie 2.1.4.

Je¿eli liczba ³uków jest wiêksza ni¿ 3, a krêtoœæ odcinka

mierzonego od pocz¹tku pierwszego ³uku do koñca ostatniego

jest wiêksza ni¿ 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza siê

tabliczkê T-5 (rys. 2.2.3.3) wskazuj¹c¹ pocz¹tek drogi krêtej

oraz tabliczkê T-2 wskazuj¹c¹ d³ugoœæ odcinka.

Przyk³ady opisanych wersji oznakowania drogi z nie-

bezpiecznymi zakrêtami pokazano na rysunku 2.2.3.3.

Rys. 2.2.3.3. Tabliczka T-5

Pozosta³e zasady oznakowania odcinka drogi, na któ-

rej wystêpuj¹ wiêcej ni¿ dwa ³uki wymagaj¹ce

oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o

d³ugoœci mniejszej ni¿ 300 m, s¹ analogiczne jak dla in-

nych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2 i T-3 i

opisane s¹ w punkcie 2.1.4.

£uki o du¿ych k¹tach zwrotu lub ograniczonej widocz-

noœci nale¿y oznakowywaæ tablicami prowadz¹cymi na

³uku wed³ug zasad podanych w za³¹czniku nr 4.

Ograniczenia prêdkoœci wyra¿one znakiem B-33 sto-

suje siê je¿eli:

– parametry ³uku (promieñ, przechy³ka, szorstkoœæ na-

wierzchni, warunki widocznoœci) wymagaj¹ zmniejsze-

nia prêdkoœci,

– w serii ³uków wystêpuje ³uk o parametrach szczególnie

odbiegaj¹cych od parametrów pozosta³ych ³uków,

– istniej¹ce oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane

urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu okazuj¹ siê niewy-

starczaj¹ce dla zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na ³uku.

2.2.4. Dwa niebezpieczne zakrêty -

pierwszy w lewo

Rys. 2.2.4.1. Znak A-4

Znak A-4 „dwa niebezpieczne zakrêty - pierwszy w

lewo” (rys. 2.2.4.1) stosuje siê, gdy na pierwszym ³uku

droga skrêca w lewo. Zasady stosowania tego znaku s¹

analogiczne jak dla znaku A-3.

Rys. 2.2.3.4. Oznakowanie drogi z niebezpiecznymi zakrêtami


