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a) zástrčkové
b) elektromagnetické
c) uýmenové
D 101ft 101 čl.7

2Výmenov á zámka kontrol uje poloh u jazyka:
a) odlahlého
b) oboch
c) pril'ahlého
D 101/T 101 čl. 8

3odtlaěná zámka kontroluje polohu jazyka:
a) odťahlého
b) oboch
c) pril'ahlého
D 101/T 101 čl.9

4Stojanovou zámkou sa uzamyká:
a) páka výmenníkového závažia
b) výkol'ajka
c) stojan priÍahlého jazyka
D 101/T 101 čI. 10

SJednoduchá zámka má
a) jedno zámkové ústrojenstvo
b) dvojité zámkové ústrojenstvo
c) jednoduché i dvojité zámkové ústrojenstvo
D 101/T 101 čl. 11

6Typy ozubení klúčov uýmenových zámkov sú
a) 1-46
b) 1-90
c) 1-96
D 101ft 101 čl. 13
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7Výmenová a odtlaěná zámkaje zariadenie
a) rozrezatelné (po rezaní nedÓjde k zničeniu zariadenia)
b) nerozrezatel'né (po rezani dÓjde k zničeniu zariadenia)
c) u týchto zariadení sa rozrezatel'nosť alebo nerozrezateÍnosť neudáva
D 101/T 101 čl. 14

8Po obsluhe \^ýmenovqzámky sa ochranná skrinka tejto zámky
a) neuzatvára
b) uzatvára
c) uzatvára len v prípade nepriaznivého počasia
D 101/T 101 čl. 15

9V staniciach s mechanickými prestavníkmi musia byť na stavadle
a) najmenej dve prenosné výmenové zámky
b) musí byť tol'ko prenosných uýmenových zámok' aby bolo moŽné zabezpečiť vlakovú cestu

s najváčším počtom proti hrotu prechádzaných a odvratných výmen

c) musí byť počet prenosných uýmenových zámkov úmerný polovičnému počtu prestavníkov v
D 101ft 101 čI. 16

l0Potrebný počet prenosných rnýmenových zámkov a ich údžbu zabezpečujú
a) Železničné stanice
b) Správy oznamovacej a zabezpečovacej techniky
c) Traťové správy
D 101/T 101 čl. 16

1lV stanici s elektomotorickými prestavníkmi musí bý'tol'ko prenosných výmenouých
zámkov,
a) ktorí je úmerný polovičnému počtu elektromotorických prestavníkov

b) aby bolo moŽné zabezpeÓiť vlakovú cestu s najváčším počtom proti hrotu prechádzaných

a odvratných uýmen

c) ktorí je úmerný štvrtinovému počtu elektromotorických prestavníkov
D 101/T 101 čl' 16

1 2 Dvoj po l o h ovo uza mykate l'n á rný me n ová zámka je zámka
a) ktorejjedno zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie jej záverného háku v zvislej polohe

a druhé zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie jej záverného háku v sklopenej polohe

b) ktorejjedno zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie záverného háku v zvislej polohe a
druhé na uzamykanie záverného háku po rezaní výhybky

c) ktorejjedno zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie jej záverného háku v zvislej polohe

a druhé zámkové ústrojenstvo sa uzamyká pri poruchách alebo pri západkovej skúške
D 101ft 101 cl. 16
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13Náhradný traťouý ktúč
a) je uschovaný u prednostu stanice
b) je uschovaný u návestného majstra
c) nie je zriadený
D 101/T 101 čI. 18

l4Elektromag netická zámka umoŽňuje
a) uzamknúť výhybku
b) premenu mechanických klúčových závislostí na elektrické závislosti a opačne
c) uzamknúť elektromagnetický závorník
D 101/T 101 čl. 21

l5Výkotajka fuorí priamu bočnú ochranu tým, Že spÓsobuje
a) okamŽité zastavenie vozidla, ktoré by sa pohybovalo do priestoru chráneného rnýkolajkou
b) vykotajenie vozidla' ktoré by sa pohybovalo do priestoru chráneného výkol'ajkou
c) spátný chod vozidla, ktoré by sa pohybovalo do priestoru chráneného výkolajkou
D 101/T 101 čI.23

16Mecha nické prestavn íky u moŽň uj ú ústred né prestavova ni e
a) mechanických návestidiel stavacími pákami prostredníctvom drótovodu
b) mechanických prejazdov stavacími pákami prostredníctvom drÓtovodu
c) uýhybiek a uýkolajok stavacímí pákami prostredníctvom drÓtovodu
D 101/T 101 čl.25

17Elektromotorický prestavník je určený k
a) prestavovaniu jazykov výhybky, pohyblivých častí srdcoviek, výkoÍajok a k trvalej kontrole

ich koncovejpolohy
b) premene mechanických kÍúčových závislostí na elektrické a naopak
c) prestavovaniu jazykov rnýmen, pohyblirných častí srdcoviek a výkotajok
D 101/T 101 čI. 30

18PouŽitie kÍuky pre ručné prestavovanie výhybiek nariad'uje:
a) prednosta stanice
b) návestný majster
c) výpravca
D 101/T 101 čl. 33

l9V Železničných staniciach s počtom elektromotoricky stavaných rnýmen 20 musí byť
počet klúk na ruěné prestavovanie uýmen
a)5
b) 10

c) 20
D 101/T 101 čI.33
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20Y železniěných staniciach s poětom elektromotoricky stavaných rnýmen do 100, musi
b$ počet kl'úk na ručné prestavovanie uýmen:

a) 11

b) 10
c) 12
D 1ulr 1u čI.33

21Kl'uky na ručné prestavovanie výmen
a) musia byť označené poradovými číslami a zabezpečené tak, aby sa pri pouŽití kaŽdej

kl'uky porušila plomba na šnúrke

b) nemusia byt očíslované a opatrené bezpečnostným záverom
c) musia byť očíslované a opatrené plombou na drÓte
D 101/T 101 c|.33

22V železnicných staniciach s poětom elektromotoricky stavaných rnýmen do 50, musí
byt počet kl'Úk na ručné prestavovanie \^ýmen:

a)6
b)8
c)7
D 101/T 101 čl. 33

23V Železničných staniciach s poětom elektromotoricky stavaných r4ýmen do 5, musí
byt poěet kl'úk na rucné prestavovanie výmen:

a)2
b)3
c)5
D 101ft 101 čl.33

24Zabezpečené uýhybky bez prestavitel'nej srdcovky, ktoých poloha a záver sa
kontroluje pri všetkých jazdných cestách
a) musia mať výhybkové návestidlá
b) musia mať výhybkové návestidlá len za zniženej viditeÍnosti
c) nemusia mať výhybkové návestidlá
D 101/T 101 čI.37

25Zabezpeče né qý hybky s p restavite Íný m i s rdcovka m i

a) musia mať vŽdy uýhybkové návestidlá
b) nemusia mať výhybkové návestidlá
c) musia mať uýhybkové návestidlá iba v prípadoch ak sa cez ne uskutočňuje posun
D 101/T 101 čl.37
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2óRozvesené poistné zariadenie mechanických návestidiel a predzvestí uvádzajú do
základného stavu
a) udžujúcizamestnanci Správy oZT
b) výpravca
c) signalisti
D 101ft 101 čI.47

27Poistky elektricky osvetlených dvojramenných mechanických hlavných návestidiel
vymieňa:

a) udrŽujúci zamestnanec Správy oZT
b) výpravca
c) signalista
D 101/T 101 čl. 50

28Čo je neprofilový styk:
a) izolovaný styk s netradičným zapojením
b) izolovaný styk nekontrolujúci volnosť prechodového prierezu
c) izolovaný styk nekontrolujúcijazdu drobných vozidiel
D 101ft 101 čl. 60

29Zámedzný Úsek je:
a) izolovaný úsek medzi návestidlom a najbliŽším námedzníkom
b) úsek dopravnej kol'aje s neohraničeným kol'ajovým obvodom ktorého obsadenie a

následné uvolnenie vo vchodovej vlakovej ceste spolupÓsobí pri rušeníjej záveru
c) izolovaný úsek medzi dvoma námedzníkmi
D 101/T 101 čl' 60

30Pomocné stavadlo (Pst) je určené k
a) miestnejobsluhe návestidiel
b) miestnejobsluhe ústredne prestavovaných rnýhybiek a výkol'ajok
c) núdzovej obsluhe zabezpečovacieho zariadenia
D 101/T 101 čl' 61

3 l' Pomocné stavadlo sta ni čného zabezpeěovacieho zariadenia typu TEST
a) má výmenové radiče iba na testovanie elektromotorických prestavníkov
b) nemá výmenové radiče, výmeny sa prestavujú automaticky po uvolňovaní izolovaných
c) má namiesto uýmenových radičov radiče koťajídoplnené bielou indikáciou
D 101/T 101 čl- 62

32Stavadlouý prístroj slÚŽi na
a) obsluhu releového zabezpečovacieho zariadenia
b) obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia
c) obsluhu mechanického alebo elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia a na
vytvorenie potrebných závislostí
D 101ft 101 čI.71

Ie a., 
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33Riadiaci prístroj umoŽňuje:
a) postaviť posunové cesty za označník
b) nariadiť závislým uýhybkárskym stanovištiam posunové cesty za ktoých voÍnosť je

zodpovedný výpravca

c) uvol'niť hlavné návestidlá uzavreté elektricky na uýhybkárskych prístrojoch
D 101ft 101 čl.72

34Mechanická časť riadiaceho prístroja sa skladá
a) zo zapínacieho a záverového zariadenia, ktoré je umiestnené v kovovej záverovej skrini
b) hradlových záverov, ktoré sú umiestnené v kovovej záverovej skrini
c) zo stavacích pák, ktoré sú umiestnené na stavadlom prístroji
D 101/T 101 čl.74

35Zapínacie a záverné zariadenie riadiaceho prístroja umoŽňuje zabezpečiť vlakové
cesty tým, Že

a) znemoŽňuje postavenie vlakovej cesty na obsadenú kol'aj

b) znemoŽňuje súčasne postaviť vzájomne sa ohrozujúce vlakové cesty
c) dovoÍuje výhybkárovi zrušiť vlakovú cestu bez súěinnosti výpravcu
D 101ft 101 čl.75

36Závislostná skriňa sa skladá z pravítkovej skrine a nadstavkového rámu a tvorí:
a) elektrickú časť stavadlového prístroja
b) mechanickú a elektrickú časť stavadlového prístroja
c) mechanickú časť stavadlového prístroja
D 101ft 101 čI.77

37Nerozrezatel'ná r4ýmenová páka sa pouŽíva na ústredné prestavovanie
a) mechanických návestidiel
b) výmen s hákovým záverom
c) uýmen bez hákového alebo rybinového záveru
D 101ft 101 čl.87

38Pri rozreze ústredne prestavovanej uýhybky a posunutí rozrezného pravítka
závislostnej skrine sa zapevnia všetky
a) preloŽené a nepreloŽené kol'ajové záverníky
b) preloŽené kol'ajové záverníky
c) nepreloŽené kol'ajové záverníky
D 101/T 101 čl.88

39Náhradné ústriŽné kolíky v Železničnej stanici má v úschove
a) signalista
b) prednosta stanice
c) uýpravca
D 101/T 101 čl. 89
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4OReťazová kladka páky má ěiernobiely náter, jedná sa o kladku od
a) dvojpolohovej súhlasovej páky
b) dvojpolohovej výmenovej páky
c) trojstavnejvýmenovej páky
D 101ft 101 čI.92

4|Základná poloha stavacích pák je stanovená:
a) konštrukciou stavadlového prístroja
b) záverovou tabul'kou
c) tabul'kou uzamknutia výhybiek
D 101/T 101 čl.94

42Kmechanickému zaisteniu vlakovej cesty na elektromechanickom zabezpeéovacom
zariadení sa pouŽíva

a) závorníková páka
b) uýmenová páka
c) kol'ajouý záverník
D 1ulr 1u čl.97

43Pákovázámka sa upevňuje na
a) stojan stavacej páky
b) stojan pákového prístroja, namiesto stavacej páky
c) zadnú stenu pravítkovejskrine, namiesto loŽiska hriadel'a
D 101/T 101 čI. 100

44Hradlový prístroj tvorí
a) mechanickú a elektrickú časť stavadlového prístroja
b) elektrickú časť stavadlového prístroja
c) mechanickú časť stavadlového prístroja
D 101/T 101 čl. 108

45Vybavovacie tlačidla elektromechanického zabezpeéovacieho zariadenia slúŽia k
núdzovému vybaveniu
a) návestného hradla
b) výmenového hradla
c) hradlovej zaráŽky
D 101/T 101 ěl' 114

4óDotykouý kÍúč na elektromechanickom staničnom zabezpečovacom zariadení
umoŽňuje uýpravcovi
a) zaistiť vlakovú cestu odchodouým uýmenovým hradlom bez obsluhy návestného hradla
b) zaistiť vlakovú cestu odchodovým návesným hradlom pri červene zaclonenom traťovom

súhlasovom hradle

c) uzatvoriť výmenové hradlo bez preloŽenia kol'ajového záverníka
D 1Ulr 1U cl. 117
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47Hradlový záver
a) sprostredkováva spojenie dvoch miest prenášaním závislostíelektrickou cestou
b) je zariadenie na kontrolu vol'nosti vlakovejcesty
c) je to zariadenie na spolupÓsobenie vlaku na činnosť zabezpečovacieho zariadenia
D 101/T 101 čl. 118

48okienko návestného hradla je v základnej polohe zaclonené
a) čierno
b) červeno
c) bielo
D 101/T 101 čl. 119

49Náhrad n á západka u návestného hradla na stavadlovom prístroj i zabraňuje
a) prestaviť hlavné návestidlo na návesť zakazujúcu jazdu
b) dať odhlášku zabezpečovacím zariadením privchode vlaku po iastiach
c) postaviť hlavné návestidlo opátovne na návesť dovol'ujúcu jazdu, ak nebolo pre poruchu
uzatvorené elektricky
D 101/T 101 čl. 119

S0Výmenové hradlo zaisťuje postavenú vlakovú cestu
a) dynamicky
b) mechanicky
c) elektricky
D 101/T 101 čl. 120

SlSúhlasové hradlo je hradlový záver ktoým sa
a) udel'uje súhlas k obsluhe vlečky
b) dáva súhlas k obsluhe hlavných návestidiel
c) uvolňujú výhybky
D 101/T 101 čl. 122

52Hradlová zaráŽkaje v základnej polohe zaclonená
a) bielo
b) čierno
c) zeleno
D 101/T 101 čl. 123

S3Zaěiatočné traťové hradlo sa spravidla obsluhuje s
a) návestným hradlom odchodového návestidla
b) návestným hradlom vchodového návestidla
c) preradným hradlom
D 101/T 101 čI. 127
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54Čierne zaclonená náhradná západka preradného hradla
a) umoŽňuje dať odhlášku obsluhou hradlového prístroja

b) znemoŽňuje dať odhláŠku obsluhou hradlového prístroja
c) znemoŽňuje uzavrieť návestné hradlo
D 101/T 101 čl. 128

S5Koncové traťové hradlo je spojené dvojitým tlačidlom s
a) preradným hradlom
b) medziťahlým hradlom
c) hradlovou zarážkou
D 101/T 101 ěI' 130

56Výmenové hradlo na výhybkárskom prístroji vybavené núdzovým Vybavovacím
zariadením je dovolené
a) uzatvárať
b) uzatvárať a uvol'ňovat'
c) uvoťňovať
D 101/T 101 čI. 135

57Kol'ajový číselník
a) indikuje voÍnosť kol'ajových obvodov
b) indikuje výpravcovi na riadiacom prístroji číslo kol'aje na ktorú je postavená vlaková cesta
c) kol'ajovým číselníkom uýpravca oznamuje uýhybkárovi na závislom stavadle číslo kol'aje

pre zamýšl'anú vlakovú cestu určenú riadiacim prístrojom

D 101ft 101 čl. 136

S8Samoěinný závď uýmen slÚŽi k
a) mechanickému záveru vlakovej cesty
b) uzatvoreniu výmenového hradla
c) uzavretiu výmenového súhlasového hradla
D 101/T 101 čl. 137

59Ked'vlak prejde všetky výhybky vo vlakovej ceste a opustil izolovanú kol'ajnicu,
zacloní sa horné okienko samočinného záveru Výmen

a) bielo
b) zeleno
c) červeno
D 101/T 101 čl. 138

60Ak hlavné návestidlo v kolajisku nesvieti prejaví sa to tým, Že svieti prerušované
a) červené svetlo v makete návestidla
b) zelené svet|o v makete návestidla
c) Žlté svetlo v makete návestidla
D 101ft 101 čl. 155 pis. e
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61Prerušované biele svetlo priesvitiek svetelného obrazu kol'ajiska releového
zabezpečovacieho zariadenia znamená
a) poruchu záveru jazdnej cesty
b) záver jazdnq cesty pre posun
c) núdzové rušenie záveru vlakovejcesty
D 101ft 101 cl. 164 pis. c

62Návestné tlaěidlo začiatku vlakovej cesty u reléového zabezpeéovacieho zariadenia
je

a) dvojpolohové nevratné so zabudovaným bielym svetlom
b) trojpolohové nevratné so zabudovaným zeleným svetlom
c) trojpolohové vratné so zabudovaným zeleným svetlom
D 101/T 101 čl. 167

63Návestné tlaěidlo konca vlakovej cesty u releového zabezpeÓovacieho zariadenia je
a) dvojpolohové vratné
b) dvojpolohové nevratné so zabudovaným bielym svetlom
c) trojpolohové vratné so zabudovaným bielym svetlom
D 101/T 101 čL 167 pis' a

ó4Staničné releové zabezpečovacie zariadenie typu TEST je určené pre
a) stanice s jednoduchým kol'ajiskom
b) diagnostiku kol'ajových obvodov
c) spádoviská
D 101/T 101 čI. 186

65Náhradné kl'Úče od miestnosti so zabezpečovacím zariadením sú vybavené plombou

a) na drÓte

b) na šnúrke
c) z vosku
D 101/T 101 ěl. 207 pis. f

66Pri obsluhe zabezpečovacieho zariadenia sa zakazule obsluha ovládacích prvkov
pomocou rÓznych mechanických pomÓcok alebo pomocou akéhokol'vek náradia,

a) okrem pomÓcok pre zapevnenie tlačidla privolávacích návesti
b) okrem pomÓcky pre zapevnenie tlačidla pre núdzové prestavenie výmen
c) okrem vrátenia násilne otočenej reťazovej kladky pri rozreze výmeny
D 101/T 101 čl' 212
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67Meniť návesť dovoÍujúcu chod na návesť zakazqÚcu alebo obmedzujúcu ýchlosť je

a) zakázané
b) dovolené, len ak vlak vstúpil do prvého pribliŽovacieho úseku
c) dovolené len v prípade, Že bola postavená vlaková cesta pre vlak nákladnej dopravy
D 101ft 101 čI. 214

ó8Zasa hov ať do zabezpečovacieho za riadeni a sa obsl u h uj Úci m zamestn a ncom
a) zakazuje, okrem predpísanej obsluhy a prevádzkového ošetrovania
b) povoťuje, len po sňatí bezpečnostných záverov pri poruche zabezpečovacieho zariadenia

a súhlase udrŽujúceho zamestnanca oZT
c) zakaz$e, povolené je zasahovať len v prípade poruchy zabezpečovacie zariadenie a
zavedení dopravných opatrení
D 101/T 101 cl. 216

69Zabezpeěovacie zariadenie sa musí obsluhovať tak, aby
a) vlak nezastavil pri hlavnom návestidle, prípadne aby nemusel znižovať nýchlosť od jeho
predzvesti

b) vlak po krátkom zastavení u hlavného návestidla mohol hneď pokraěovať v jazde
c) vlaková cesta na dvojsvetelnú návesť svetelného návestidla bola postavená aŽ po úplnom
zastavení vlaku pred návestidlom
D 101ft 101 čl.220

70Jedno krátke zazvonenie na hradlovom zvončeku znamená
a) výzvak odhláške
b) uvol'nite záver výmen
c) výzva na obsluhu
D 101/T 101 čl' 250 pis. a

71Dve krátke zazvonenia na hradlovom zvončeku stavadlového prístroja znamenajú
a) výzva na obsluhu
b) hlavné návestidlo je postavené na návesť dovoÍujúcu jazdu
c) uvolnite záver výmen
D 101/T 101 čl. 250 pis. b

7 2T ri kr átke zaAt onenia n a h rad l ovom zvo n čeku zn a m en á
a) uvol'nite záver výmen
b) výzva na telefónny hovor
c) výzva na obsluhu
D 101/T 101 čl' 250 pis. c
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73Štyri krátke zazvonenia na hradlovom zvončeku znamenajú
a) výzva na telefónny hovor
b) uvoÍnite záver výmen
c) postavte hlavné návestidlo na návesť Stoj
D 101/T 101 čl. 250 pis. d

74Peť krátkych zazvonení na hradlovom zvončeku znamená
a) uvol'nite záver vý'men
b) číslo kolaje v kol'ajovom číselníku nesúhlasís urěenou koťajou oznámenou výpravcom
c) výzva na telefónny hovor
D 101/T 101 čl' 250 pis' e

7Slzolované úseky, izolované kol'aje a kol'ajové spínače
a) je moŽné ovplyvniť vhodnou pomÓckou' ale iba v prípade poruchy
b) sa zakazuje ovplyvňovať inakším spÓsobom neŽ chodom kol'ajového vozidla
c) sa zakazuje ovplyvňovať inakším spÓsobom neŽ chodom kol'ajového vozidla, rnýnimku

tvoria len chody kolajových vozidiel ktoré nezaručujú správnu činnosť koÍajových !
obvodov

(vozidlo je označené červeným písmenom A)
D 101ft 101 čl.255

76Pri odvolaní vchodovej Vlakovej cesty sa musí pri uzalváraní návestného hradla
a) uzavrieť (čierno zacloniť) preradné hradlo, alebo čierno zacloniť jeho náhradnázápadka
b) uzavrieť (bielo zacloniť) preradné hradlo a čierno zacloniť jeho náhrad ná západka
c) uvol'niť (bielo zacloniť) preradné hradlo' alebo bielo zacloniť jeho náhradná západka
D 101/T 101 čI' 304

77Privlakotných cestách z nesprávnej a na nesprávnu kol'aj, ktoré nie sú zapojené do
zabezpeěovacieho zariadenia sa preskúša správna poloha výhybiek, výkotajok a
zriad'ovacích návestidiel

a) výmenovým hradlom pre opaěný smer chodu
b) návestným hradlom
c) traťovým súhlasovým hradlom
D 101/T 101 čl. 306

78Ak sa elektromotorické prestavníky ovládajú kÍučkami alebo radičami, prerušované
červené svetlo nad radičom znamená
a) strata dohladu závorníkov
b) obsadenie prísluŠného výmenového úseku
c) strata dohladu Whybky
D 101ft 101 čl. 323 pis' c

}5u 
r?',,Pltst", 

IC w iYIu,?ťw,

Strma 12 z 49



79Ak sa elektromotorické prestavníky ovládajú kl'učkami alebo radiěami, pokojné
červené svetlo nad radičom znamená
a) strata dohťadu závorníkov
b) strata dohťadu uýhybky
c) kontrolu základnej polohy výhybky
D 101/T 101 čI' 323 pis. c

80 N a mechan ických a elektromechan ických stan iěných zabezpeě'ovacích za ri adeni ach
uýhybkár, alebo výpravca mÓŽe uzavrieť vlakovú cestu kol'ajovým záverníkom

a) vtedy, ak svetelné indikácie prechádzaných výmen a výkoÍajok sú v súlade so záverovou
tabulkou bez ohladu na polohu výmenových kÍučiek a radičov

b) aŽ vtedy, keď sú svetelné indikácie vŠetkých prechádzaných a odvratných uýmen a
výkol'ajok stavaných elektromotorickými prestavníkmi pre príslušnú vlakovú cestu v súlade s
poloham i všetkých výmenových klučiek a radičov

c) aŽ úedy' keď má všetky výmenové kl'učky a radiče preloŽené podl'a tabul'ky na kolajovom
číselníku a nesmie svietiť pokojné červené svetlo straty dohťadu uýmeny
D 101ft 101 ěl. 325

81Na releovom staniěnom zabezpečovacom zariadení pri stavaní jazdnej cesty je
povinný

a) udrŽujúci pracovník sledovať význam rozsvietenia alebo zhasnutia všetkých indikačných
svetiel, ktoré sú ovplyvňované jeho obsluhou.

b) obsluhujúci pracovník sledovať význam rozsvietenia alebo zhasnutia všetkých indikačných
svetiel, ktoré sú ovplyvňované jeho obsluhou'

c) obsluhujúci pracovník sledovať význam len rozsvecovania, nie však zhášania všetkých
indikačných svetiel, ktoré sú ovplyvňované jeho obsluhou'
D 101/T 101 čl. 338

&2Záver postavenejjazdnej cesty na releovom staničnom zabezpeěovacom zariadení
a) nedovoÍuje prestavovanie prechádzaných a odvratných výhybiek (výkoÍajok)' ale

umoŽňuje postavenie súčasne zakázaných jazdných ciest určených záverovou tabulkou

b) dovol'uje prestavovanie prechádzaných a odvratných výhybiek (výkol'ajok) a nedovol'uje
postave n ie s ú časne zakázaný ch )azdný ch ciest u rče ných záve rovo u ta b u Íkou

c) nedovol'uje prestavovanie prechádzaných a odvratných uýhybiek (výkol'ajok) a postavenie
súčasne zakázaných jazdných ciest určených záverovou tabulkou
D 101/T 101 čl.339

83Štitor na krúči má tvar kruhu, jedná sa o krúč od zámky výkol'ajky uzamknutejV
a) základnej polohe priečne na koťajnici

/,U b) základnej polohe uzamknutej mimo kol'ajnice
o c) základnej polohe uzamknutej na koÍajnici

D 101/T 101

+9 bt talť I t|b'| l L u. P'3 u,



Ústredný inštitút vzdelávania a psycholÓgie, Legionárska 27, 831 04 Bratislava

Vel'ká dopravná t 19A ]

Učebná pomócka odpovede z techniky

1 c D 1o1lT 101 čl. 7

2 c D 101/T 1o1 čl.8
3 a D 101/T 101 čl. 9

4 a D 101/T 101 ěl' 10

5 a D 101/T 1o1 ěl. 11

6 c D 'lo'l/T 1o1 čl. 13

7 b D loliT 1o1 čl' 14

8 b D 1o1/T 1o't ěl. 15

9 al, D 1o1/T 1o1 čl. 16

í0 a D 101/T 101 ěl. 16

11 b D 1o1/T 1o1 ěl. 16

12 a D 1o1/T 1o1 ěl. '16

'l3 c D 1oí/T 101 čl. 18

14 b D 1o1/T 1o1 él.21

15 b D 1o1/T 1o1 čl.23
í6 c D1o'l/T1o1ěl.25
17 a D 10'1/T 101 ěl. 30

18 a D 1o1/T 1o'1 ěl. 33

19 a D 1o1/T 1o1 čl. 33

20 c D 1o1/T 1o1 čl.33
21 c D10í/T'lo1 ěl.33
22 a D 1o1/T 1o1 čl.33
23 b D 1o1/T 1o1 čl.33
24 c D 1o1/T 1o1 ěl.37
25 a D 1o1/T 1o1 čl.37
26 a D 1o1/T 1o1 čl.47
27 a D 101/T 1o1 ěl.50
28 b D ío1/T í01 ěl.60
29 b D 1o1/T 1o1 čl' 60
30 b D 1o'1/T 1o'l čl. 61

31 c D 1o1/T 1o't ěl. 62

32c Dloí/T1o1él.71
33 c Dío'1/T1o1él.72
34a D101/T101ěl.74
35 b D 1o1/T 1o1 čl'75
35 c D 1urr 1u ěl'77
37 c D'1o1/T 1o1 čl.87
38 a D'101/T 10í čl.88
39 c D '1o1/T 101 čl. 89

4o a D 1oí/T 1o1 čl.92
41 b D 1o1/T 1o1 čl.94

42c
43a
44b
45c
46a
47a
48b
49c
50c
51 a
52b
53a
54b
55c
56c
57c
58a
59a
60b
61 c
62c
63c
64a
65b
66c
67a
68a
69a
70c
71 b
72a
73a
74b
75b
76a
77a
78a
79b
80b
81 b
82c

D 1o1lT 10í čl. 97

D 101/T 101 čl. 1o0

D 101/T 101 čl. í08
D 101/T 10'.l čl' 1',l4

D 101/T 101 čl. 117
D 101/T 101 čl. 118

D 'l0'l/T 'l01 čl. 119

D 'l01/T 101 čl. 119

D 101/T ',l01 čl.12o
D 1o1rf 1o1 čl. 122
D 101/T 101 él.123
D 101/T 101 él. 127

D 101/T 101 él.128
D 101/T 101 ěl. 130

D 101/T'l01 ěl. 135

D 'l01/T 101 Čl. 136

D 10'l/T 101 ěl. 137

D 101/T 10í čl. 138

D 10ílT 101 Čl. 155 pis. e
D 101/T 101 ěl. 164 pis. c
D 10'1/T 101 čl. 167

D 101/T 101 ěl. 167 pis. a
D 101/T101 čl. 186

D 'l01/T 101 ěl. 207 pis. f
D 101/T 1o1 čl.212
D 101/T 101 čl.214
D 101/T 10"l ěl. 2í6
D 101/T 'l01 ěl.22o
D 101/T 101 čl. 250 pis. a
D 101/T 101 ěl. 250 pis. b

D 101/T 'l01 ěl. 250 pis. c
D 101/T 101 čl. 250 pis. d
D 101/T 101 ěl. 250 pis. e
D 101/T'l0í čl.255
D 10'1/T 101 čl. 304

D 10'1/T 101 ěl. 306

D 'í0í/T't0í čl. 323 pis. c
D 101/T 'l01 ěl. 323 pis. c
D 101ff 101 čl.325
D ío1/T'l01 čl.338
D 101/T 101 čl.339
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