
279Pokial to rozsah vypnutia staničného zabezpeéovacieho zariadenia dovolí,
a) je potrebné ponechať zabezpečovacieho zabezpečovacie zariadenie v činnosti
b) v kaŽdom prípade musí bý'vypnuté aj traťové zabezpečovacie zariadenie, chody vlakov sa
riadia telefonickým dorozumievaním

c) ponecháva sa v činnosti len zabezpečovacieho zabezpečovacieho zariadenie automatického
bloku

T 100 čl. 165

280Ak vypnutie staniěného zabezpeč,ovacieho zariadenia trvá dlhšie ako 10 pracovných
dní
a) musia byť návestridlá závislé nielen medzi sebou, ale ajod všetkých prechádzaných
výhybiek' odvratných výhybiek a výkoÍajok

b) nemusia byť návestidlá závislé medzi sebou
c) nemusia byt'návestidlá závislé od prechádzaných výhybiek
T 100 čl. 166

281Ked' je traťové zabezpeěovacie zariadenie vypnuté, chody vlakov sa
a) uskutočňujú na povolenky
b) uskutočňujú na rozkazOp
c) zabezpečujÚ telefonickým dorozumievaním
T 100 čI. 170

282P ri vypnutí automatického bloku sa
a) mÓŽu zriadiť dočasné hlásnice
b) jazdí len v medzistaničných úsekoch
c) jazdí na rozkazy op
T 100 čI. 171

283Ak sa pri preskúšavaní zabezpeéovacieho zariadenia pred uvedením do prevádzky
zistia závady a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dopravy
a) zariadenie sa mÓŽe uviesť do prevádzky len so súčasným zavedením telefonického
dorozumievania

b) nesmie sa také zariadenie uviesť do prevádzky
c) mÓŽe sa také zariadenie uviesť do prevádzky len s písomným súhlasom a osobnej
zodpovednosti prednostu Správy oZT alebo ním povereného pracovníka
T 100 čI. 178

284Dočasné hlásnice z oddielových návestidiel automatického bloku sa
a) nesmú zriaďovať'
b) zriaďujú tak, Že určené oddielové návestidlá automatického bloku sú hlásnicami a
predchádzajúce oddielové návestidlá sú ich samostatnými predzvesťami' alebo kaŽdé
oddielielové návestidlo automatického bloku je hlásnicou

c) zriad'ujú iba v prípadoch, keď sú v poruche minimálne tri oddielové návestidlá
T 100 čl. 187
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285Pre riadenie azabezpeč,enie rádiovej prevádzky sa ustanovujú
a) Hlavný operatér, vedťajší operatér, prevádzkový operatér
b) Hlavný operatér, vedlajší operatér, prevádzkový operatér, dispečer.
c) Kontrolný operatér, hlavný operatér, zodpovedný operatér, prevádzkouý operatér
T7 čl.6

286Preukazy sa nevystavujú na Výkon funkcie
a) Kontrolný operatér.
b) Prevádzkouýoperatér.
c) Hlavný operatér.
T7čl.8
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