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Pre poruchu nie je moŽné dávat'odhlášky na trat'ovom spojení a odhlášky sa musia dávat'na inom
vhodnom telekomunikačnom zariadení. Ako zadná stanica potvrdí príjem odhláŠky?
a) 'Vlak ...(číslo vlaku) v .'.(názov stanice) o ...(čas príchodu alebo prechodu), rozumel. ...(priezvisko

uýpravcu).'';

b) 'Tu stan|ca ...(názov stanice), výpravca ...(priezvisko výpravcu). Vlak ..'(číslo vlaku) v ...(názov
stanice) o ...(čas príchodu alebo prechodu). Rozumel ...(priezvisko výpravcu).";

c) 'Vlak ...(číslo vlaku) v...(názov stanice) o ...(čas príchodu aÍebo prechodu). Rozumelvýpravca
.'.(priezvisko rnýpravcu) stanice ...(názov stanice).".

i

t

I

t

I

t

I

I

I

I

I

tr Ak sa nemÓŽe výpravca a stráŽnik oddielu dorozumiet'priamo, smie níekto odhláŠku sprostredkovat'?
a) Dopravca;

b) Výpravca susednej stanice;

c) Vodič dotknutého vlaku v prípade, Že HDV je vybavené rádiotelefÓnnym spojením.

a) "Postrk od vlaku ....... sa vrátil do ..... (názov stanice).... (názov stanice)";
b) "Postrk prišieldo ..... (názov stanice)";

c) "Postrk ..... (číslo postrku) sa vrátil do ..... (názov stanice). ..... (priezvisko výpravcu)"

V stanicíje zabezpečovacie zariadenie s trat'orný'm kl'účom. Kde sa dá trat'ový kťúč pri jazde vlaku s
nepriveseným postrkom, ak sa má postrk vrátiť?

a) Dá sa vodičovi postrkového HDV;

b) UloŽí sa na miesto určené Prevádzkovým poriadkom;

c) odovzdá sa vedÓcemu posunu na trati.

V ktorom prípade je potrebné na tratis automatickým blokom prejst'na telefonické dorozumievanie pri
jazde vlaku s nepriveseným postrkovým HDV vracajúcim sa z traie?
a) Ak je stanica bez trat'ového kťúča alebo ak pre poruchu nemoŽno tratbvý kťúč vybrat' a uloŽit' na

predpísanom mieste;

b) Ak sa vodičovivydá náhradný trat'ový klÚč;

c) Dopravné opatrenia sa uvedú v Prevádzkovom poriadku.

f] Čo platÍ pri.prechode na telefonické dorozumievanie, ak je kol'aj prechádzaná obojsmerne a ak je moŽná
' obsluha zabezpeČovacieho zariadenia?

Ž1 a) Platí ponuka' prijatie, odhláška v zmysle telefonického dorozumievania;

b) Platí odhláška daná obsluhou zabezpečovacieho zariadenia;
c) Platí vŽdy prijatie, odhláška v zmysle telefonického dorozumievania.
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r] Ako oznámi výpravca hradlárom, Že sa postrk vrátildo stanice?
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fffiilllfj;Vypravený 
priporuche automatického bloku prvý vlak idÚci podfa telefonického

a) Po 10 minútach;

b) Po uvolnení prvého vzdíalovacieho úseku;
o 

f;iÍ"o 
posledný vlak' idÚci ešte podÍa návestí automatického bloku, uvoÍnícelý medzistaničný

l-:-r
l 8 l 

::::::'"lo::":n" 
automatického bloku výpravcaobnovit' jazdu vlakov podra automatického bloku?

l
Žt ") *:iť.o" 

dodávke elektrickej energie' pričom je potrebné vyčkať na uvoÍnenie medzistaničného

b) Po zápise (telefonickom ohlásení) oprávneného zamestnanca, Že trat'ové zabezpečovacie zaríadenieje v poriadku, pričom nie je ňótreó"é 
"v"rái;.á "'"r."nie medzistaniěného Úseku;c) Po zápise (telefoníckom ohlásení) oprávneného zamestnanca' Že traťové zabezpečovacie zariadenie

tE 
^-; 

;;;;;ň;;;;;il;; ffi ilil;;;;;;ffi ;;;;;;;; -, . - er jazdy ?
Žt a) Vypravujú sa v tratbvých oddieloch;

b) Prejde sa na telefonické dorozumievanie;
c) Vlaky idúce po tejto. kol'aji sú zabezpečené v oboch smeroch ponukou, prijatím, následné vlaky idúceV smere pre ktoý nie je udelen1i sriňtas a; tereronrcl;';dhbŠ|k;'

x#"J,[fJ'3:i".ffiTE i'ťJ3[ilxÍ;,:xil; hradlovým poloautomatickým blokom vypravit, vlakza
a) Za zhoršenej viditeťnosti;

b) Smie vŽdy;

") ff':í:lT3ů:Ii'ff.ť"::"ilťll":j:,:ffiinu, kedy výpravca obslúŽitrat'ový súhlas, ale okíenko

V ktorom prípade nesm.ie výpravca na tratiach s_automatickým a poloautomat ickým zabezpečovacímzariadením vypravit'vtak zá nemoineno oáio'umenia, i ked, má povolenku?
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a) Za zhorŠenej viditelnosti;
b) Ak nemá udelený traťový súhlas;
c) Smie vŽdy.

E x#*n ťJ !:ffJ;TFfá{ dr':x?H 
**ň ;;;;;;ň b b kom vyp ra vit' v l ak za

Žt a) Ak obslÚŽi počas nemoŽného dorozumenia, čo i len omylom, tratbrný súhlas;b) Smíe vŽdy;

c) ZazhorŠenej viditel'nosti.
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Dopravný test í9A

Ž1

tE Ako znie zápis o zaéatijazdy vlaku podťa rozhtadu pri nemoŽnom dorozumení?

a) Jazda podťa rozhladu sa v dopravnej dokumentácii neuvádza;

b) Červeno: ''o ..... (ěas) medzi stanicami ........ (názvy staníc) zavedená jazda vlakov podla rozhl'adu'';

c) Modro alebo čierno: ''o ..... (čas) medzi stanicami ...'.... (názvy staníc) zavedená jazda vlakov podÍa
rozhladu .... (priezvisko výpravcu)".

tE Čo sa rozumie vlakovou cestou pri prechodiacom vlaku?

Úsek ko[aje medzi vchodovým návestidlom na vchodovej strane a vchodovým návestidlom pre
opačný smerjazdy vlaku na odchodovej strane;

Úsek koÍaje od vchodového návestidla až po ďalšie hlavné návestidlo (cestové, odchodové)
zakazqúce jazdu',

Úsek koťaje od vchodového návestidla po odchodové návestidlo.

E Kde končí vlaková cesta prizastavujÚcom vlaku v stanici bez odchodových návestídiel?

a) Pri prednom námedzníku pri kol'ajovej spojke;

b) Pri prvom námedzníku prizbiehajÚcich sa dopravných kotajach na odchodovej strane vlaku;

c) Pri prvom námedzníku medzidopravnou a manipulačnou koÍajou.

Kde končí vlaková cesta v stanici s cestor4imi návestidlami, ak je medzi cestovým návestidlom
dovoťujÚcim jazdu a vchodovým návestidlom pre opačný smer jazdy ďalŠie hlavné návestidlo (cestové,
od c h od ové) zakazujÚ ce jazdu?

a) Vlaková cesta končí pri tomto d'alšom hlavnom návestidle (cestovom, odchodovom)zakazujúcim
jazdu;

Vlaková cesta končí pri prednom námedznÍku prizbiehajÚcich sa dopravných kol'ajach na
odchodovej strane vlaku;

Pri vchodovom návestidle pre opaČný smer jazdy na odchodovej strane.

Námedzník medzi dopravnou a manipu|ačnou kolajou neukončuje vlakovÚ cestu. Ako sa postupuje' ak je
potrebné, aby vlak zastavil pred týmto námedzníkom?

a) Vlak musí byt'o tejto skutočnosti vyrozumený v susednej stanici písomným rozkazom;

b) Miesto zastavenia musí byt'označené návest'ou 51, Stoj;

c) Nerobísa Žiadne opatrenie.

Do stanice bez odchodových návestidiel vchádza pravidelne prechodiaci vlak. Kde končí jeho vlaková
cesta, ak výpravca nedal vchádzajÚcemu v|aku návest' 1 15, odchod?
a) Privchodovom návestidle z opačnej strany,

b) Pri prvom námedzníku prizbiehajÚcich sa dopravných koťajach na odchodovej strane vlaku;

c) Pri návesti 5'lb, Stoj.
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Musí sa v stanici bez odchodových návestidiel označovat'miesto zastavenia, ak zastavuie vlakpravidelne na vzdialenost'viac ako 50 m pred nameoznit<o; řňffi;T;;'fr*:á;;ů"n]o*rl'a) Áno, návestbu 5í b, Stoj;

b) Nie, miesto zastavenia sa nemusí vlaku označovat';

") ffáJl'ffB''ajfln:a sa musíoznačít'návestbu 5í b, Stoj a na vchodovej strane musÍ byt,dávaná

'jt

Ž't

Aké sa musí vykonat'opatrenie v stanici bez odchodových návestidiel, ak vlaková cesta konČí pri

[7ffiťíily#;L:,5;'*i9ff"?ťil'.:ff'yllN-y 
avozidlásto;ázíňameozniroň oňil 'jazykaodvratnej

4 Vochádzdúcemu vlaku sa musí označit'miesto zastavenia najmenej 50 m pred čelom stojacich

b) Žiadne;
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c) Na vchodovej strane musí bý'dávaná návest'52 b, Výstraha, miesto zastavenia sa neoznačuje'

-:

E] 9:'::r^:.lusía presvedčit'zamestnancí zÚčastnení na prÍprave vlakovej cesý skÓr ako sa dovolíjazdavlaKu hlavným návestidlom alebo iným spÓsobom? 
-- r

Žl a) Že čÍslo kotaje súhlasí s číslom, ktoré je uvedené v Zoznamevlakov;
b) Žeje zastavený rušiaci posun;
c) Že zabezpečovacie zariadenie vykazuje správnu činnosť.

-===
@9:::l:^::usia presvedčit'zamestnanci zÚčastnení na príprave vlakovej cesty skÓr ako sa dovolí jazdaVlal(u hlavným návestidlom alebo iným spÓsobo'i '- -'

Žl a) Že číslo koÍaje súhlasí s číslom' ktoré je uvedené v Zoznamevlakov;

" řilinŤidlá 
nezabezpečené zabezpečovacím zariadením zakazuj ú jazdu,ktorá by mohla ohrozit,

c) Že zabezpečovacie zariadenie vykazuje správnu činnost,'

o čom sa musia presvedčit'zamestnanci zúčastnenÍ na príprave vlakovej cesý skÓr ako sa dovolíjazdavlaku hlavným návestidlom alebo inyim spóšobom?
a) Že číslo koťaje súhlasí s číslom, ktoré je uvedené v Zoznamevlakov;
b) Žeje znemoŽnená zmena ?9!n}/ výhybiek pre.chádzaných proti hrotu a odvratných výhybiek avtýkolajok, prípadne aj výhybiek lrónaozan1ich po hrotá;
c) Žezabezpečovacie zariadenie vykazuje správnu činnosť.

o čom sa musia presvedčit'zamestnanci zÚčastnení na príprave vlakovej cesý skÓr ako sa dovolíjazdavlaku hlavným návestidlom alebo inym spóšonom?
Q Že číslo kolaje sÚhlasí s číslom, ktoré je uvedené v Zoznamevlakov;
b) Žeje voťná vlaková.ces.ta, t.j. Že nie je obsadená dráhor4imi vozidlami (okrem vozidiel vlaku, prektoý sa volnosť zist'uje);

c) Že zabezpečovacie zariaden ie vykazuje správnu čin nost'.

j--l 'Lř'
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Dopravný test í9A t

o 9om sa musia presvedčit'zamestnanci zúčastnení na príprave vlakovej cesý skÓr ako sa dovolíjazda
vlaku hlavným návestidlom alebo iným spÓsobom?

) Že číslo koťaje súhlasí s číslom, ktoré je uvedené v Zoznamevlakov,
b) Že'výhybky ktoré majú bý prechádzané, odvratné výhybky a výkol'ajky sÚ postavené v správnej

polohe;

c) Že zabezpečovacie zariadenie vykazuje správnu činnosť'

MoŽno povaŽovať doŠlÚ správu o príchode PMD a o uvoťnení tratbvej koťaje za úkon nahradzujÚci
zisťovaníe voÍnosti vlakovej cesý pochÓdzkou?

a) Nie;

b) Len ak je to zapracované v Tabutkách trat'ových pomerov;

c) Áno, toto mÓŽe povoliť schvalovatet Prevádzkového poriadku, ak by zist'ovaním volnosti vlakovej
cesty pochÓdzkou dochádzalo k meškaniu vlakov.

MoŽno povaŽovat'hlásenie vedÚceho posunu, po skončení posunu pred očakávaným vlakom, Že úsek
uvolnil od všetkých vozidiel za Úkon nahradzujúcizist'ovanie volnosti vlakovej cesty pochÓdzkou?
a) Nie;

b) Len ak je to zapracované v Tabul'kách trat'ových pomerov;

c) Áno, toto mÓŽe povolit'schvalovatel' Prevádzkového poriadku, ak by zist'ovaním vol'ností vlakovej
cesty pochÓdzkou dochádzalo k meškaniu vlakov.
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MoŽno povaŽovat'odhlášku za posledným vlakom za Úkon nahradzujúci zisťovanie votnosti vlakovej
cesty pochÓdzkou?

a) Áno, toto mÓŽe povolit'schvalovatet Prevádzkového poriadku, ak by zisťovaním volnosti vlakovej
cesty pochÓdzkou dochádzalo k meŠkaniu vlakov;

b) Len ak je to zapracované v TabuÍkách traťových pomerov;

c) Nie.
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Zamestnanci, ktorí pre ohlásenú jazdu vlaku zabezpečovacie zariadenie neobsluhujÚ, hlásia voťnosť
vlakovej cesý a zastavenie rušiaceho posunu telefonicky. Ako znie toto telefonické hlásenie?
a) "Stavadlo jeden. Pre vlak .... ' (číslo vlaku) na ..... (číslo kotaje) kotaj vol'no. ..... (priezvisko

uýhybkára)''.;

b) "Prvé stavadlo. Pre vlak ..... (číslo vlaku) na ..... (číslo kolaje) kol'aj volno' ..... (priezvisko výhybkára)'';

c) ''Pre vlak '.... (číslo vlaku) na ..... (číslo koťaje) koÍaj vol'no. '.... (priezvisko výhybkára)".

t

l. ,il
,l .r r1



Dopnavný test
Vel'ká dopravná

í9A

:"É'i;ffi-*;;ň^;;ffi;;;=ffi ilakovej cesý, ak bolo'l - #:Í:lé 
na poŽiadanie oprávnenenono záňestnanc'a priop;;;J"lebo Údžbe zabezpe8ovacieho

Žt "'} ooň!ix'ÍřJr!Í:ť)T''' 
telefonické hlásenie správneho postavenia a volnostivlakovej cesty.........

" "3r.*' 
ji"L"""! :::t ffig;i:t"J"ff **jasovanie 

správneho postavenia výhybiek a výkoÍajok a
c) Výpravca ho zruŠí volnou formou'

-

E^-";;;;*;;;;;=;;;ffi;;;ffi ,ffi ;"=""ň.,,vlakovejcesty,akoto
ffÍiign:'Je"ůTš,zamestnane' 

piiopr"u" alebo údžňJzabezpečov"čÉň"..ii"denia, 
len pre

Žt a) "o """"(časový Údaj) nariad'ujem telefonické hláseniesprávneho postavenia a vol,nosti vlakovejcesý...'...(určenie stanovišt'aia .'....... (učenie stanovíšt,a)....''.(priezvisko výpravcu)";b) "o """"(časor'ni Údaj) nariaďujem telefonické ohlasova1g sg11iv'neno postavenia výhybiek at^ýko'aJok a volnost'úiakovej c'"sty 19oii. ...i'-'éJ;ň s"tanoviŠt,a) a ....'....(učeniestanovíšťa)....... (priezvisko í1iprávcu)-;
c) Výpravca nariadí ohlasovanie voÍnou formou.

_j

Í
J

-'l
)

,-)
IJ

1
-{j

-
J

-a

-
-a

--..!

{
J
ŤJ

1
ia,
!$S

J
F

7t

b) Výpravca zapíŠe hlásenie červeno na najbliŽší voÍný dvojríadok v Dopravnom denníku, ostatnízÚčastnení zamestnanci zapíŠu modro (8iurno) oo' íe]etonneho zápísn íka;c) Výpravca zapíŠe hlásenie'"'":::1 najb.liŽšívoÍný dvojriadok v Dopravnom denníku, ostatnízÚčastnení zamestnanci toto hlásenie zapisu l.oun"'t y' spÓsobom do Zápisníka vol,nosti asprávneho postavenia vlakovej cesý.

Z1

Ako znie telefonické ohlasovanie správneho.postavenia a voÍnosti vlakovej cesty, ak o to poŽiadaoprávnený zamestnanec pri opravá Jeoá tiirzo" zabezpečovacieho zariadenia?
") J.rr..io(;:T[1:1,?J;inř:,"'telefonícké hlásenie správneho postavenia a vol"nostívlakovej

b) "o """ (časovrý Úda1) zavádzam telefonické hlásenie vornostia správneho postavenia vlakovej cesty..;
"' S",r.. ,!'rff'""]i-ťí'i'ÍJ:Ííim 

telefonické nahlasovanie volnostía správneho postavenia vlakovej

ljšil, Tť;?:"rT'''i:"j;ffijffj:5::]lfj:j"':1:::i'.::?]::i:|:'postavenia a volnosti vlakovejji'Y;ll3"::::]:.: ?|:1'y";ý'"'"'tnáň"-.;ň;""ffi;t"ál!ťJ;:ffi#:á[5:;:::*#l"'Žl n 
YJ[''::".xi:::'q:Íffistnení zamestnancizapíŠu n,..""ř ,"'""";"";"ffi';ffi;:*'"jTelefÓnneho zápisníka;

^ ,: . jrl " '-l. '/-.1 l.], t.l '; 17 Ůjj .,1
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Ako nariadivýpravca telefonické ohlasovanie 
9qráv1eho postavenia a voÍnostivlakovej cesty, ak o to

ffiÍii:n;TÍ''fi::ó"ilffJ?"nec 
prioprave aréno uoÉňJi"tuá"eouacieho.",áo"ňil, bďpre

a) 'o """"(časový údaj) nariaďujem teleÍonické hlásenie správneho postavenia a volnostivlakovej

ffi::'iff..'*hod 
a odchod (pre vchod, pre odchod oo.......nazov dópravne) ....-...lpii"rvisr.o

b) ''o """''(časový Údaj) naríaďujem telefonické ohlasovanie správneho postavenia r,nýhybiek auýkoÍajok a volnost'vlakovej césty pre vchod a ;á;ňil iř"-ňnoo, pre odchod do ....'.'názovdopravne)";

c) Výpravca nariadí ohlasovaníe voÍnou formou.

Ako naríadivýpravca telefonické ohlasovanie 
9qráv1eho postavenia a volnostivlakovej cesty, ak o topoŽiada oprávnený zamestnanec pri oprave areno ůoÉoJž"t"á"eou"cíeho zariadenia?a) "o """ (časouý Údaj) naríaďujem telefonícké ohlasovanie správneho postavenia výhybiek a výkoťajoka volnost' vlakovej cesty. ... (piíezvisko výpravcu)..;

b) _o 
""" (časor'ni Údaj) nariaďujem telefonické hlásenie správneho postavenia a voÍnostivlakovejcesty. ... (priezvisko vypravcul..;

c) Výpravca nariadí ohlasovanie volnou formou.

E *"^l'':.l:L"fonické hlásenie vol'nostía správneho postavenia vlakovej cesty v staniciach s ručneprestavovanými výmenam i?

Žl a) "Stanoví|t" 
9Y", Pre vlak ..'.' (číslo vlaku) na ..... (číslo kol'aje) kol'aj postavené a voÍno. .....(priezvisko výhybkára)..;

b) "Druhé stanovište. Pre vlak ..... (číslo vlaku) na '.... (číslo kol'aje) kotaj vol'no'';

'' flil?:'r:io* 
Pre vlak " . (číslo vlaku) na ..... (číslo kol'aje) kol'aj postavené '...(priezvisko

E] Ako znie príkazna prípravu vlakovej cesty pri mimoriadnom vchode na obsadenú kol,aj?

Žl a) 'Vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenú koÍajtri..;
b) Vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenÚ tretiu kol,aj.';
c) "Postavte pre vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenÚ koÍaj-.

=====:=======-

l 39 lAko znie príkaz na prípravu vlakovej cesty pripravidelnom vchode na slepú kolaj?

21 a) 'Vlak ..... (číslo vlaku) na slepÚ kol'aj tri..;

b) 'Vlak ..... (číslo vlaku) na slepÚ tretiu koÍaj'.;
c) "Postavte pre vlak ..... (číslo vlaku) na slepú kolaj''.

@ Ako znie prikazna prípravu vlakovej cesty pri mimoriadnom vchode na obsadenú kolaj?

Žl a) 'Vlak 
'.... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenú kol'aj tri";

b) 'Vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenÚ tretiu kol'aj.';

===:====:]===:::::=:::=''e 
vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na obsadenÚ koraj-.
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í b Žletrua
2 b Žt eLzqs

3 c Ž1č)l.775

4 b Žl etns
5 a Žl errua

6 c Žl etzgz

7 c Žtet.aos

8 b Žtet.ao6

9 c Žtet'aos
í0 c Žl a.azl
íí b Ž1 čl.824

12 a Žl erazl
í3 b Žtet.sss
14 a Žtet'aog

í5 b Žtet.aog

í6 a Žtet.aos

17 b Žtet.aog

í8 b Žtet.aog

19 b Ž't a. azo

20 a Žl tl.azo

21 b Žlet'azl
22 b Žle|ýl
23 b Ž1 el'azq

24 b Žl e|aru

25 b Ž1 et.azq

26 c Ž'ta'arc
2T c 2't a.azs

28 a Žlet.arc
29 b Žtet.sss

30 a Žtet.ggs

3í a Žíčl.893

32 a Žtet.sss

33 a Žtet.sss
34 c Ž1čl.893

35 a Ž1čl.893

36 b Žtet'ass

37 a Žl eLasq

38 b Žtet.ass

39 b Žtet.ggs

40 b Žtet.ass

ý


