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Ak prechodiaci vlak v stanicizastavil a vodič neprivolal člena vlakového personálu (vodiča od
postrkového HDV)' kedy smie pokračovat' v 1azde?
a) Len čo to dovolí návestný znak tohto návestidla alebo len čo pominie dÓvod zastavenia,

b) Az úedy, keď od prvého člena vlakového personálu prijal návest'78' Súhlas na odchod;

c) PEporozkaze na odchod.

rc l Počas prechodu bol vlak zastavený v stanici návest'ou 50, Stoj, zastavte všetkými prostriedkami. Kedy
smie vlak odíst'?

Žl a) Po odstránení poruchy alebo prekáŽky, príčom sa zachová celý postup predpísaný pre výpravu vlaku;

b) Po výprave vlaku návestidlom,

c) Len, čo pominul dÓvod zastavenia.

Kedy smie vlak pokračovat' v jazde, ak zastavil po rozkaze na odchod v stanici a ak vodič neprivolal Člena
vlakového personálu?

a) Len čo to dovolí návestný znak tohto návestidla alebo len čo pominie dÓvod zastavenia;

b) Az vtedy, keď od prvého člena vlakového personálu prijal návest'78, Súhlas na odchod;

c) AŽ porozkaze na odchod.

Za aký vlak sa povaŽuje vlak zavedený v trase pravidelne zastavujúceho vlaku pri jazde odklonom, ak bol
vyrozumený o mimoriadnom prechodenív stanici rozkazomV?
a) PovaŽuje sa za vlak zastavujúci;

b) PovaŽuje sa za vlak mimoriadne zastavujÚci;

c) PovaŽuje sa za vlak prechodiaci'

Je potrebné vyrozumiet'vodiča vlaku o mimoriadnom zastavení v stanici, ak sa jazda vlaku dovolí
návest'ou, podl'a ktorej vodič očakáva na nasledujúcom hlavnom návestidle zákaz jazdy?

a) Je potrebné;

b) Nie je potrebné;

c) Ak nie je vyrozumený, je potrebné mimoriadne zastavit'vlak pri vchodovom návestidle'

ta Pďas prechodu bolvlak zastavený v stanici následkom pouŽitia záchrannej bzdy. Kedy smie vlak odíst'?

Ž1 a) Len čo pominuldÓvod zastavenia;

b) Po výprave vlaku návestidlom;

c) Po odstránení poruchy alebo prekáŽky, pričom sa zachová celý postup predpísaný pre r,nýpravu vlaku.
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Vodíč vlaku nebol Vyrozumený o mímoriadnom zastavení V stanicis odchodov'ým náVestidlom bezpredzvesti. Ako bude postupóvat'Výpravca, ak je ho potreoňěíňoríadne zastavit,?
a) Výpravca smie uvoťnit'vchodové (cestové) návestidlo, aŽkeď bolo spol'ahlivo zistené, Že vlak predním zastavil;

b) Výpravca v Žiadnom prípade nesmie dovolit' jazdu prechodiaceho vlaku bez toho, aby bolvyrozumený o mimoriadnom zastavení vlaku,

o 
x:ť#ivolit', 

vchod do stanice bez zastavenia, pretoŽe vodič vŽdy musí vchádzat,s pohotovost,ou

c) M keď bol vodíč vyrozumený a pre pobyt v stanici nie je iný dÓvod.

tr] Kedy nemusí byt' dodžaný pobyt osobného vlaku zdopravných dÓvodov (+)?

Ž.l a) Ak pominulidÓvody, pre ktoré bol pobyt vlaku určený;
b) Ak nastÚpili a vystÚpili vŠetci cestujúci;
c) Musí byt' dodržaný vždy'

Má mimoriadne prechodit'vlak, ktoý má v stanici pravidelný vchod na obsadenú ko1aj. Musí dat,uýpravca rozkaz na prechodenie?

a) Ano, postavením príslušného hlavného návestídla na návest'dovolujúcu jazdu;
b) Áno, návest'ou 115, odchod;
c) Nie, v tomto prípade vlak musí vŽdy zastavit'.

c) Nesmie prechodit' bez návesti 'lí5, odchod.
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Kedy smie výpravca prestaviť príslušné htavné návestidlá (dovolit'ic.h-prestavenie) na návest'dovoÍujúcujazdu, ak treba dodrŽat'zastavenie vlaku z dÓvodu uyr.o.uň"niá vodiča o mimoriadnostiach?
a) Pů po zastavenÍ vlaku;

b) AŽ ked'bolo spotahlivo zistené, Že vlak zastavil pred vchodovým návestidlom;

Ako sa postupuje, ak smie v stanici bez odchodových návestidiel prechodit,vlak, ktoý v nej podl,acestovného poriadku má zastavit'' ale zastavenie ňie je potreonái
Žl a) Výpravca nerobíŽiadne opatrenie;

b) Výpravca mÓŽe ruŠňovodiča na moŽnost'prechádzania upozornit'návesťou 79a, odchod;
c) Výpravca dá súhlas na prechod návesťou 'l15' odchod, ak nedal výpravca návest, 1 15, odchod,vodič musí s vlakom zastavít'.

z'l

Ked1s1j9zastavujúci vlak podÍa cestovného poriadku v stanici s odchodovými návestídlami mimoriadneprechodiť?

a) Ak vodič nepochybne zistí, Že príslušné hlavné návestidlá, platné len pre jeho jazdu, dovol,ujÚ jazdu;
b) Ak bol vodič vyrozumený návestbu 119, MoŽno prechodit', výpravcom v susednej stanici a prísluŠnéhlavné návestidlá dovoťúju jazdu;

{-^ it t t1'; L 'i I lr '[ 

^r 
'._.J lc



ta AkÚ návest'vyjadruje "Úzka obdíŽniková tabul'ka s čiernou šípkou v bielom poli vo vodorovnej polohe..?
a) "MoŽno prechodit"';

b) "Jazda vlaku proti správnemu smeru";

c) "Návestidlo je na opačnej strane".

Aká povinnost'odpadá vodičovi prechodiaceho vlaku ak ide o poruchu traťovej časti vlakového
zabezpeéovača v medzistaničnom úseku, ak ho výpravca upo)orní návest'ou 1 19, ''MoŽno prechodit'", Že
v susednej stanici výpravca vie o tejto poruche?
a) Musí zastaviť a oznámit'túto oko|nost'ústne výpravcovi susednej stanici;
b) Nemusí hlásit'poruchu v susednej stanici, prípadne za týmto Účelom v stanicizastaviť;
c) Musí v stanici zastaviť a ohlásiť danú skutočnost'elektrodispečerovi.

Aká.povinnost'odpadá vodičovi prechodiaceho vlaku ak ide o poruchu priecestníka v medzistaničnom
y:9ku' ak ho _výpravca upozorní návesťou 119, "MoŽno precnóoit"', Že v susednej stanici výpravca vie o
tejto poruche?

a) Musízastavit'a oznámit'tÚto okolnost'Ústne výpravcovi susednej stanici;
b) Nemusí hlásiť poruchu v susednej stanici, prípadne za týmto Účelom v stanicizastavit';
c) Musí v stanici zastavit' a ohlásit' danú skutočnost' elektrodispečerovi.

Kto mÓŽe obstarat' manip^uláciu s elektrickým káblom napájania vlaku, keď nie je v stanici na to určený
oprávnený zamestnanec?

a) Určený člen vlakovej caty;

b) Určená osoba, ktorá ostatné osoby vlakovej čaty riadi;

c) Vodič.

Aký pr.íkaz vydá rnýpravca prď obsluhou úsekouich odpojovačov vodičom HDV elektrickej trakcie
stojacich na kolajach v obvode odpojovanej easii trareneho vedenie od napatia?
a) Prikaz na uzamknutie a odovzdanie ktúčov od stanovišťa HDV;
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b) Nevydáva Žiadne prikazy;

c) Príkaz na stiahnutie zberača.
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c) Vyrozumieva písomným rozkazom.

Vyrozumieva sa vodič vlaku bez prepravy cestujÚcich, idúceho podla cestovného poriadku vlaku osobnej
dopravy o prechádzaní zastávok?
a) Vyrozumieva Ústne;

b) Nevyrozumieva, a pravidelné pobyty v staniciach sa povaŽujÚ za pobyý z dopravných dÓvodov;
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r Musí vedÚci posunu zabezpečit'bezpečnost'na priecestiach, cez ktoré bude vykonávaný posun?

Žl a) Nie;

b) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom;
c) Áno.

Musí.vedÚci posunu zabezpečit', aby boliodstránené cestné vozidlipriechodnéhó p;í";;;1auťa, i"riauý, ti"riůrtort,, mostíky 
" 

poo.fi" 
zariadenia zasahujúce do

a) Nie;

o; Áno;

c) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom.

Žn

Pti nebezpečenstve, ak sú ohrozené Íudské z.i:lďy ?hrozí nebezpečenstvo z premeškania, výpravca alebona jeho príkaz oprávnený zamestnanec odpojí príslušný Úsekový odpojovač i bez rozkazu alebogihlasu elektrodispečera' Kto mÓŽe dat'sunrás, aoy tat<to uy|nui1i ,i."kouý odpojovač bolznovu zapnutý?a) oprávnený zamestnanec na príkazvýpravcu;
b) Lenelektrodispečer;

c) Len qýpravca.

Ak je na vlaku dopravovaného HDV elektríckej trakcie porucha ohrozujÚca jazdu vlaku po susednejkoÍaji' o postupe sa dohodnú obaja výpravcovia s vodiůom a s etektrooispečerom. Ktoý výpravca riadi

ffili3it"#:ff[1j3'lj"':ffi';,;J#Ji::ii1k;Í4 fiň'i;;.;il." s elektrodisp"óéio' napát,ovú

a) Výpravca, ktoý má povolenku pre prísluŠnÚ trat'ovÚ kotaj;
b) Výpravca, ktoý nemá povolenku pre príslušnú trat,ovú kol,aj;
c) Výpravca s funkčným rádiotelefÓnnym spojením.

Žt

lltffi:''V::l$ůx'j:iujÚcizamestnanec alebo výpravca, ak riadenie posunu prevezme íný

Žt a) Žiadne;

b) Je povinný o tom vyrozumiet'prednostu ŽsT;
c) Je povinný vyrozumiet'všetkých zamestnancov zÚčastnených na posune o tom, kto bude riadit,ďalšíposun.

ť[::;:1li"fi:s#:#:'ff;]lj*'íenky pre bezpečné zastavenie posunovaných vozidiel(vyskúšanie

Ž1 a) Nie;

b) Len ak je to nariadené Prevádzkoin'im poriadkom;
c) Áno.
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Akým spÓsobom zabezpečí vedúci posunu bezpečnosť cestujÚcich, ak sa s ýmito vozňami bude
posunovat'?

a) Zabezpečenie bočných, prípadne aj čelných dverí, ak bol preruŠený prechod medzi vozňami a
cestujúci musia s týchto vozňov vystúpiť;

b) Nerobí sa Žiadne opatrenie;

c) Zabezpeč,enie bočných dverí pri vozňoch obsadených cestujúcimi, prípadne aj čelných dverí, ak bol
prerušený prechod medzi vozňami, cestujúci musia byt vyrozumení a tieto vozne musí sprevádzat'
určený zamestnanec.
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ta Musia bý'reťaze klaníc spojené pred uvedením vozidla do pohybu?

a) Áno;

b) Áno alebo zabezpečené proti volnému pohybu iným spÓsobom;

c) Nemusia bý'spojené.

z1

W
Žl

MusívedÚci posunu zabezpečit'pred uvedením vozidla do pohybu, aby o zamýštaných pohyboch boli
upovedomenízamestnanciv kol'ajach alebo pri kol'ajach, na ktoryich sa bude posunovat'?

a) Áno,

b) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom,

c) Nie.

poriadkom;

ta Musí vedÚci posunu zabezpečiť uvol'nenie bÍzd aodstránenie zariadenízabezpeČujÚcich stojace vozidlo?

a) Nie;

b) Len ak je to nariadené Prevádzkovým

c) Áno.

Musí vedÚcí posunu zabezpečit'vyzvanie osÓb, ktoré sú pri nakladaní alebo vykladaní vo vozňoch, aby
vystúpili a vzdialili sa od kolají?

a) Áno;

b) Nie;

c) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom.

ta
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r Musívedúci posunu zabezpečit'skrátenie alebo zavesenie veťmidlhého nepouŽitého spriahadla?

a) Áno;

b) Nie;

c) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom.
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Musí vedúci posunu zabezpeěit'aby boli reťaze protiÍahlých klaníc vozňov spojené, alebo zabezpečené
protivol'nému pohybu iným vhodným spÓsobom?

a) Áno;

b) Nie;

c) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom.
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Ž1 a) Tretí. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu;
b) Druhý. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu;
c) Prrný. Na vozidlá nesmie dÓjst' pri posune k nárazu.

Aký stupeň opatrnosti'pri posune sa.vá'ahuje na vozidlá, v ktoých sÚ Železniční, poŠtoví, colnízamestnanci, a prísluŠníciozbrojených zboiov a Vozne naloŽeňé Živýmizvieratami? 
]

a) Tretí. Na vozidlá smie dÓjst'pri posune k nárazu;
b) Druhý. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu;
c) Pruý. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu.

Zastavovat' zaráŽkami skupinu naloŽených a'p.rázdny.chvozňov je dovolené len vtedy, keď ako prr4ivozeň je zaradený vozeň naloŽený alebo tazt<1i. ntu'nmotnosi' ,iusí mat' prázdny vozeň, aby sapovaŽoval za vozeň t'aŽký?
a) ZaťaŽký vozeň sa povaŽuje aj vozeň prázdny s hmotnosťou vyŠšou ako 10 t;

b) ZaťaŽký vozeň sa povaŽuje aj vozeň prázdny s hmotnost'ou vyšŠou ako .l5 
t;

c) Zat'aŽký vozeň sa povaŽuje aj vozeň prázdny s hmotnost'ou vyŠšou ako 20 t.

Smie byt'súprava vozidiel počas výmeny vlakového HDV (ponechaná bez HDV) zabezpečená protináhodnému pohybu len zabzdením priěbeŽnou brzdou?
a) Nie;

b) Áno, bez ďalších opatrení;

c) Len za pdmienky, Že vozne zostanú pod priamym dohtadom určeného zamestnanca.
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Mt'sí vedúci posunu zabezpečit' uzavretie bočných dverí vozňov, klapiek a svetlíkov ofuárajúcich sa Von azabezpečenie uvoťnených plachiet?

a) Nie;

b) Áno;

c) Len ak je to nariadené Prevádzkovým poriadkom.
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Aký stupeň opatrnosti pri posune sa vzt'ahuje na krátko spojené Vozne pozostávajúce z dvoch aleboviaceých dielov?
a) Tretí. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu',
b) Druhý' Na vozidlá nesmie dÓjst' pri posune k nárazu;
c) Prvý. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu.

Aký stupeň opatrnosti pri posune sa vzt'ahuje na Vozne, ktoré nie sú dosial'celkom naloŽené, alebovyloŽené a Vozne s posunutým alebo uvolnóným nákladom?
a) Tretí. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu;
b) Druhý. Na vozidlá nesmie dÓjsť pri posune k nárazu,
c) Pnný. Na vozidlá nesmie dÓjst'pri posune k nárazu.
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|Jó_| Musívedúci posunu vyrozumieť pred začatím posunu vodiča, či posunuje na voťnú alebo obsadenú kol'aj?

Ž1 a) Nie;

b) Áno;

c) Nie, vodič túto moŽnosť musívŽdy predpokladať.

@ PokiaÍ platísúhlas výpravcu na posun pre jazdu posunujÚceho dielu?
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Žt a) K označníku;

b) K najbliŽšiemu neprenosnému návestidlu platnému pre posun, alebo tam, kde tieto nie sÚ, po' 
príslúšný námedznÍk kotaje (prípadne po hrot jazyka odvratnej výmeny' alebo po výkolajku), po ktorej

sa posunujÚci diel pohybuje;

c) Ku krajnej uýhybke.
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l}opramý test

Vel'ká dopravná
í9A

1a Žtet.sga

2 c Žtel.ssa
3 a Žíd'338
1a Žtet.sga

5 c Žlet.slo
6 b Žl etsal
7 a Žlet.sn'|

8 c Ž1 eLsqz

9 a Žl et.aqs

í0 c Ž.t tt. sqq

1í b Žl d'sqq

12 a Žlel.su
í3 b Žlets+s
14 a Žlet.sss
í5 b Žtet.sss
í6 b Ž1čl.353

17 c Žl etsaa

í8 c Žtet.ssg

í9 b Žtet+oz
20 a Žtetqa
21 c Žl ernu
22 c Ž1 eLcaa

23 c Žler4sa
24 b Ž1 čl.486

25 c Žt e|qaa

26 b Ž1 čl.486

27 a Žld.qaa
28 c Žl etqaa

29 a Žterloa
30 a Žlel.qaa
3í a Žla.aaa
32 b Žl et.aaa

33 b Žletsoo
34 b Žtet.soo

35 b Žlet.soo

36 b Žl ersoo

37 c Žtetsla
38 c Žtet.sst
39 b Ž1ri.sqo
40 b Žtet.sss
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