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Značení výtluků a jiných poškození vozovky

• Značka ě, A 7a
Značení jednoho nebo vlce výUuku nebo jiného poškození vozovky ""
úseku dlouhém nejvýše 500 m. kdy neni třeba výrazně snížit rychlost
vozidla,

Tento výkres se použije Pro označoVání výduků. plošných poškození vozovky (např.
rozpad cbrúeně vrstsvy nebo mikrokoberce). poškozeni eB desek. dija1ačních závěrů
apod. Není určen pro označování vyjetých kolejí.

Na dálnici. rychlostní sHnici neqo jiné směrově rozdělené sHnici se značky ě, A 7a
umisťují po obou stranách vozovky. Značku ě, IP 21 je s přihlédnutím k místním
podmínkáni možno umístit pouze vpravo: '

Značka č. A,7a + DT E 4 "
Značky ě, A 7a se umisťuji ve vzdálenosti 100 až 250 m před znaěeným mlstem. Pil
nutnosti výrazně snížit rychlostwzldla pro zachováni bezpečnostijl.zdy se doporučuje
umisrovatznačky na O nebo R ve vzdálenosti 200 až 250 m pl'ecl značeným místem.Značení více výt!uků nebo jiného poškození vozovky na úseku delším

než 500 m, kdy není třeba výraině snížit rychlost vozidla. Do vzdálenosti
1 km se na DT uvádějí vzdálenOs1i ve stovkách metrů, nad 1 km se
uvádějí v kJomélrech s jedním 'deselíMYm místem.

Za výrazné snížení rychlosti se na O nabo R považuje sníženi na 80 krnII1 a méně.

PO nutném snížení rychlosti jízdy na O nebo R pod 60 km již nes1ačíznačeni dle tohoto
výkresu. Porušené místo se musí označit dle Pilručky pro označování pmcovních míst na
dálnících a sDnicích pro motorová vozidla

Značka ě, A 7a + IP 5
Značení jednoho nebo více výUuků nebo jiného většího poškození
vozovky na úseku dlouhém nejvýše 500 m, kdYje třeba pro zachováni
bezpečnos1i jízdy výrazně snížit rychlost IÍozldla
Na D nebo R se použJle značka IP s dop<)ročenou rychlostí 80 nebo
60 kmIh.

Na ostatních s~nícich se postupuje obdobně.

Značky musí být na O nebo R vzdáleny min. 100 m od jiných značek nebo hlásek SOS.

ZnačkaČ.A 1a+ DTE4+ IP 5
Značení více výt!uků nebo jíněho většího poškozeni vozovky na úseku
delším než 500 m, kdy je třeba výrazně snlžlt rychlost vozidla.

Příklad uZítí značky e. IP 21

Značka č. IP 21 + symbol značky ě, A 73 + IP 6
,Značení jednoho nebo více výtIuků nebo jíného většího poškozeni
vozovky na úseku dlouhém nejvýše 500 m. kdy je třeba výrazně snížít
rychlost vozidla. Výtluky nebo jiné poškozeni vozovky jsou pouze
v jednom jizdflim pruhu. Počet šípek musí odpovídat počtu jlzdních
pruhů.
Značka č. IP 21 má při dvou šipkách šířku 1000 mm, při třech šipkilch
1500 mm. Značka é. A 7a má défku strany 400 mm.
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