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Po aký čas musí byt'vodič vyrozumievaný písomným rozkazomV o prípade pri odstránení, premiestnení,aktivovaní alebo neplatnosti návestioier Jpri aktivóvaniáreoo.rus"nizabezpečovacieho zariadenia?a) Zmeny musia byt'zapracované v Tabutkách trat'ových pomerov (tabelárnom cestovnom poriadku).Dovtedy m usí byt' vodič vyrozum ievaný pisom ným í"'r,!'"' 
; 

-'
b) Počas 14 kalendárnych dní, ak rozkazom o výluke nie je tento čas predíŽený;
c) Vodič sa o zmenách písomne nevyrozumieva.

2t

ís#.T!:Tyt'vodič 
vyrozumený rozkazomV okrem prípadov nariadených jednotlivými ustanoveniamipredpisu Ž1?

a) o poruche zriaďovacieho návestidla, ktoré nahradzuje označník;
b) o poruche alebo vypnutí tratbvej časti vlakového zabezpečovača, alebo o poruche priecestníka, aknemÓŽe byt'vyrozumený návestbu 1í9' MoŽno p*;Ňil --'-
c) o poruche kmeňového spádoviskového návestidla.

Na tratije svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie doplnené priecestníkom. Na čo musia dbat,pochÓdzkáripri práci na takejto tratii
a) Aby pri výkopových prácach nepretrhli alebo neporuŠili napájací kábel elektrického vedenia;b) Aby Žtaby drátovodov boli riadne odvodnené, vyčistené a drátovody riadne namastené;

') ffJ,j.x'ťJx'fi:H]fi:?':LTlT !1ťun"predmetu 
k niektorému z kol'ajových spínačov nespÓsobili

--=-
El *]51f:-"."telné priecestné zabezpečovacie zariadenie doplnené priecestníkom' Na čo musia dbat'pochÓdzkári, prípadne iní zamestnanci pri práci n. i"t"jto tr"tiz
Žl a) Aby privýkopových prácach nepretrhlialebo neporušili napájací kábelelektrického vedenia;b) Aby ŽIaby drátovodov boli riadne odvodnené, vyčistené a drátovody riadne namastené;o 

fj"Yjr1ffJ""'Jii*|í3f#!f:Ťi,lT 5y:'un"predmetu 
k niektorému z koÍajových spínaČov nespÓsobili

ťl:''í Í3ilYlH1]IJ31Jl,"":y::Y:il'-:1)'ímoriadne zastaví alebo pÓjde ýchlost'ou níŽšou ako 10
I#:.iJ'9,!l#::1i:[:,'"""'^'li::nr:y:11'i11oiá' řň;ňfi#:!ř';íil1iJ:JJiff:ffi:";'"'.'návest'ou "Hranica izolovaného,i'eŘu;á i'iecestím?

2l a) Vodič si vyŽiada pre jazdu cez priecestie spísanie rozkazu..op..;
b) Vodič uvedenou nýchlostbu prejde cez priecestie bez d,alších opatrení;
c) Vodič postupuje v ďalšej jazde ako na návest, ..Porucha 

PzZ,..

Žt

Ž1

Na tratije svetelné priecestné zabezpečovacie^zariadenie doplnené priecestníkom' Akú povinnost,má4ipravca, ak má odíst'PMD za vlakom 1ža rrrrro1z - --r"'-'l
a) Vyrozumie vodiča, Že pri priecestníku sa musí správať bez ohÍadu na jeho návest,vŽdy ako keby bolanávestená návesť " P orucha PZZ.. ;

b) Po ukončení manipulácie vyrozumie vodiča zamestnanec oprávnený riadit'posun , Že cezpriecestíepÓjde ýchlostbu najviac to mn;

') Ys?"',?.'iet'vedúceho 
posunujÚceho dielu o tom, že PZZpre jeho jazdu neúčinkuje a priecestník

4, G G.
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-Na hatije svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie doplnené priecestníkom. AkÚ povinnost' má
qipravca privlaku, ktoý bude manipulovať na takejto trativ úseku medzivzdialenostným
upozorňovadlom a priecestím?

ž l a) Vyrozumie vodiča, Že pri priecestníku sa musí správať bez ohladu na jeho návesť vŽdy ako keby bolaL l 
návestená návesť "PoruchaPZZ";

] ' b) Vodič musí byt' vyrozumený pred odchodom na trat' rozkazorn o tom, Že PZZ nie je v činnosti a' priecestie nie je stráŽené;

c) Po ukončení manipulácie vyrozumie vodiča zamestnanec oprávnený riadit' posun , že cez priecestie

::t:=:.1:::::::::::T_r_:_v'l
o čom musí byt'vyrozumený vodíč vlaku (posunujÚceho dielu) pri vypnutí priecestného svetelného
zabezpečovacieho zariadenia, ak je vypnuté z činnosti a sú osadené prenosné výstraŽné kolíky?
a) Rozkazom V o kilometrickej polohe prenosných výstraŽných kolíkov a o prípadnom znížení ýchlosti

od prenosného t4ýstraŽného kolíka, pokiať celo vlaku neminie priecestie;

Priecestné svetelné zabezpečovacie zariadenie je vypnuté z činnosti' Akým spÓsobom budú upozornený
uŽívatelia pozemnej komunikácie o vypnutí tohto zariadenia?
a) Dopravné značenie na pozemnej komunikácii sa doplní prenosnou cestnou dopravnou znaČkou

"Zmena miestnej úpravy" s textom "PoZoR, zabezpečovacie zariadenie nie je v činnosti";

b) Prevádzkovatel zariadenia na vypnutie upozorní dopravnÚ políciu a Úrady miestnej samosprávy a
zabezpečí vyvesenie oznamoV na vhodných miestach;

c) Prevádzkovatel zabezpeČí nepretrŽité stráŽenie takéhoto priecestia a urěený zamestnanec uŽívatelov
pozemnej komunikácie vyrozumie o vypnutí zabezpečovacieho zariadenia po zastavení ústne.

Priecestné svetelné zabezpečovacie zariadenie je vypnuté z činnosti. Aký spÓsobom a o čom musí byt'
vyrozumený vodiČ vlaku (posunujÚceho dielu) privypnutí tohto zariadenia?
a) Rozkazom V o kilometrickej polohe prenosných výstraŽných kolíkov a o prípadnom zníŽení ýchlosti

od prenosného tnýstraŽného kolíka, pokial'čelo vlaku neminie príecestie;

b) Rozkazom op, kde sa v predtlači uvedie kilometrická poloha prenosných výstraŽných kolíkov a v
poznámkach potrebné zníŽenie ýchlosti cez toto priecestie;

c) Rozkazom V o poruche odchodového návestidla v prilahlej stanici k traťovému úseku s vypnutým
zabezpečovacím zariadením a súčasne rozkazom op, kde sa v predtlačí uvedie kilometrická poloha
prenosných výstraŽných kolíkov a v poznámkach potrebn é zníŽenie nýchlosti cez toto priecestie.

Priecestné svetelné zabezpečovacie zariadenie je vypnuté z činnosti. AkÚ povinnost' má zodpovedný
zamestnanec prevádzkovateťa zariadenía pri vypnutí zariadenia z činnosti?
a) oznámi objednávatelovi počet a kilometrickú polohu vypnutých zabezpečovacích zariadení, čas kedy

doŠlo k odpojeniu elektrického napájacieho zariadenia, mená zamestnancov určených na stráŽenie
priecestia a informáciu o tom či bolo vypnutie zariadenia oznámené polícii;

b) oznámi správou alebo zápisom do TelefÓnneho zápisníka výpravcu jednej zo susedných staníc
kilometrickú polohu prenosných výstraŽných kolíkov i prípadné zníŽenie rýchlosti pre príslušný smer
lazdy;

c) Na vypnutie upozornídopravnÚ políciu a Úrady miestnejsamosprávy azabezpečí vyvesenie
oznamov na vhodných miestach. 
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Na tratije PZS so záVorami V poruche. Ako sa postupuje' ak výstraŽníky nenávestia výstrahu do všetkých
pozemných komunikácií priecestia?

a) o takejto poruche musí byt vodič vyrozumený rozkazom V a musí mu bý nariaden é zníŽenie
ýchlosti cez takéto priecestie;

b) o.takejto poruche sa. vodič vyrozumie písomne, Že pri jazde cez takéto priecestie sa postupuje ako
pri návesti priecestníka "Porucha PZZ";

c) Z ohÍadom na dobu trvania poruchy prejedná sa cestná obchádzka alebo sa závory upevnia vo
zvislej polohe a vodiči musia bý'vyrozumený o poruch e PZZ rozkazom nariaďujúcim opatrnÚ jazdu.

Na tratije PZS so závorami v poruche. Ako sa postupuje, ak výstraŽníky návestia výstrahu do všetkých
pozemných komunikácií priecestia?

a) Vodičisa vyrozumejú rozkazom V;

b) Vodiči sa vyrozumejÚ rozkazom op;
c) Vyrozumievanie v tomto prípade nie je potrebné.

Kedy m.usí byt' vodič vyrozumený písomným rozkazom '\,/", že priecestník alebo priecestné
upozorňovadlo pre jeho jazdu neplatí?
a) Ak je v medzistaníčnom Úseku jedno alebo viac príecestí a priecestia nie sú stráŽené;
b) Ak.sÚ všetky priecestia kryté jedným prÍecestníkom alebo hlavným návestídlom počas poruchy

stráŽené alebo miestne obsluhované;

c) Ak v medzistaničnom úseku sú vŠetky porÚchané priecestia stráŽené, ale jednému zo stráŽnikov
nemohol byt' ohlásený predvídaný odchod vlaku.

Akým rozkazom musí byt'vodič vyrozumený, ak sú všetky priecestia kryté jedným priecestníkom alebo
hlavným návestidlom počas poruchy stráŽené alebo mieštne obsluhováné?
a) Rozkazom V;

b) Rozkazom Op;

c) Nemusí byt'vyrozumený.

Aké slovné znenie sa pouŽíva na samostatné hlásenie predvídaného odchodu pri jazdevlaku s
nezaveseným postrkovým HDV, ktoré sa z trate vracia?
a) 'Vlak ..... (číslo vlaku) s postrkom do km '..., odkial'sa postrk vráti, odíde z ..'(názov stanice)...o'...

(čas odchodu) ....... (názov stanice).";

b) .Vlak 
..'.' (číslo vlaku) s postrkom do km

... .... (priezvisko uýpravcu).";

c) 'Vlak..... (číslo vlaku) s postrkom do km ...., odkiat sa postrk vráti, odíde z...(názov stanice)...o...

:====_======::::i::11==__=.======

Aké slovné znenie pouŽívajú zamestnanci ostatných stanovíŠt' na potvrdenie hlásenia predvídaného
odchodu?

a) 'Vlak ....' (číslo vlaku) odíde o .... (čas odchodu). Rozumiem'.'.. (priezvisko zamestnanca).";
b) 'Vlak ..... (číslo vlaku) odíde o .'.. (čas odchodu).".....(názov hradla alebo hlásnice).;
c) ''Rozumiem," (názov hradla alebo hlásnice).
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Pri samostatnom hlásení predvídaného odchodu je potrebné hlásenie doplnit'vŽdy číslom príslušnej

traťovej koťaje, ak pÓjde vlak po inej ako pravidelnej kol'aji. Platí to aj pre PMD, ak je dohodnuý proti

Aké slovné znenie sa pouŽíva na samostatné hlásenie predvídaného odchodu prijazde vlaku s
náskokom?

a) V|ak ..... (ěíslo vlaku) prejde v ...(názov stanice) s náskokom o .... (čas prechodu)";

b) 'Vlak ..'.' (číslo vlaku) preJde s náskokom o .... (čas prechodu)";

c) Vlak ..... (číslo vlaku) prejde v ...(názov stanice)...s náskokom o .... (čas prechodu) ..........(názov
stanice).

-./

tr
Ž't

tn
Ž't

Aké slovné znenie sa pouŽíva na samostatné hlásenie predvídaného odchodu pre vlak, ktoý v stanici
prejde?

a) 'Vlak .''.. (číslo vlaku) prejde o .... (čas odchodu)'.....(názov stanice)";

b) Ylak ..... (číslo vlaku) prejde o .... (Čas odchodu)'..'. (priezvisko výpravcu).";

c) Vlak ..... (číslo vlaku) prejde v '..(názov stanice)...o ..(čas prechodu).

Aké slovné znenie sa pouŽíva na samostatné hlásenie predvídaného odchodu pre vlak, ktoý zo stanice
odíde?

a) 'Vlak.....(číslo vlaku) odíde o... (čas odchodu).....(názov stanice)'';

b) Vlak .'..' (číslo vlaku) odíde o .... (čas odchodu)..... (priezvisko výpravcu).";

c) Vlak ....' (číslo vlaku) odíde z ...(názov stanice)... o .... (čas odchodu)''.

Aké slovné znenie sa pouŽíva na samostatné hlásenie predvídaného odchodu prijazde vlaku s
nezaveseným postrkovým HDV, ktoré pokračuje v jazde do susednej stanice?

a) 'Vlak ... (číslo vlaku) s nezaveseným postrkom odíde z ...(názov stanice)...o .... (čas odchodu)'';

b) 'Vlak ... (číslo vlaku) s nezaveseným postrkom o .... (čas odchodu)'';

c) 'Vlak ..' (číslo vlaku) s nezaveseným postrkom odíde z...(názov stanice).''o .... (čas odchodu)
....(názov stanice)".

til
Ž1

W
Ž'|

tzil
Ž1

Aké slovné znenie pouŽíva zamestnanec najvzdialenejšej dopravne na potvrdenie hlásenia predvídaného

odchodu?

a) 'Vlak '.... (číslo vlaku) odíde z ...(názov stanice)...o .... (čas odchodu). Rozumiem .... (názov

dopravne)";

b) 'Vlak ..... (ěíslo vlaku) odíde o .... (čas odchodu). Rozumiem..... (priezvisko výpravcu).'';

c) 'Vlak..'.. (číslo vlaku) odíde z .'.(názov stanice)... o ...' (čas odchodu) Rozumiem....' (priezvisko

uýpravcu).".

,t,t ! !: u' 3t
lt

íť , |g ,, !,cu j|r'"

Strana 6 z B



Dopravný test

Vel'ká dopravná
í9A

E Ako sa vykoná zápis, ak bol predvídaný odchod odvolaný?

a) Ak nedostane predhlášku za predchádzajÚcim vlakom;

b) Ak nedostane odhláŠku za predchádzajÚcim vlakom;

c) Ak nebolvlak prijatý.

@Kedy výpravca nesmie vlak ponúknut'?
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Ako sa postupuje, ak vlak neodíde v čase predvídaného odchodu, a ak výpravca bezpečne vie,Že
priecestné zabezpečovacie zariadenie moŽno uviest' do základného stavu?
a) Nerobí Žiadne opatrenia;

b) PZZzastane uzatvorené aŽ do skutočného odchodu vlaku;

c) Musí predvídaný odchod odvolat'a potom znova ohlásit'.

Výpravca musí ohlásený predvídaný odchod zrušit'. Ako znie zrušenie samostatného hlásenia
predvídaného odchodu?

a) "Predvídaný odchod vlaku ..(Číslo vlaku).. zruŠený. ..(priezvisko výpravcu)'';

b) "Pre vlak ..(číslo vlaku)'. ruším predvídaný odchod. ..(priezvisko výpravcu)";

c) "Ruším predvídaný odchod vlaku ..(číslo vlaku).. . .'(priezvisko výpravcu)".

E
Z1

2t
a) Vykoná červeno zápis "Predvídaný odchod odvolaný" a pre d'alšízápis pouŽije nový riadok (výpravca

dvojríadok);

b) Časorný Údaj prečiarkne, vedÍa vykoná zápis "Predvídaný odchod zruŠený" a pre d'alŠí zápis pouŽije
no4Í riadok (výpravca dvojriadok);

c) Časor,ný údaj prečiarkne, vedl'a vykoná zápis červeno ''o..'.(čas) predvídaný odchod zrušený" a pre
ďalšízápis predvídaného odchodu pouŽije nor,ný riadok (výpravca dvojriadok).

Žl

|16_] Kedy výpravca nesmie vlak ponúknut'?

a) Ak nedostane predhlášku za predchádzajúcim vlakom' správu o uvol'nenítrat'ovej kotaje vleěkovým
vlakom alebo posunujúcim dielom;

b) Ak nepríde na jednokoÍajnej trati alebo pri obojsmernej prevádzke po tej istej koťaji viackotajnej trate
naposledy prijatý vlak (PMD) opačného smeru aza ním nedá odhlášku (správu o príchode);

c) Ak nebolvlak prUaty.

Ž1

tE Ako znie ponuka vtaku?

a) "Prijmete vlak
uýpravcu)'?;

b) "Prijmete vlak
uýpravcu)'';

c) "Prijmete vlak

Ž1
..... (Číslo) o ... (čas prechodu) s prechodom v (názov stanice)'

..... (číslo) s prechodom v (názov stanice) o ..' (čas prechodu)?

..... (číslo) s prechodom v (názov stanice) o ... (čas prechodu)?

.... (priezvisko

.... (priezvisko

.... (názov stanice)'

í1
ť#{" lP L Lq {"-
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tril Kde zapisujÚ výpravcovia ponuku vlaku?

a) Do Dopravného denníka;

b) Do TelefÓnneho zápisníka;

c) Ponuku výpravcovia nezapisujú.

lT| Ako znie.nonu[a pri vlaku, ktoý má prijazde v trat'ových oddieloch odíst' po ukončení PMD (bez ohl,adu

Žt

Eil Ako znie ponuka pre jazdu vlaku po nesprávnej kol,aji?

Ž1 a) l,l':t:!9 n9sp1ávnej kotajivlak ..... (číslo vlaku) s odchodom (názov stanice)... o..... (čas
odchodu)? (priezvisko výpravcu)";

b) "Prijmete vlak...'.. {číslo vlaku) po nesprávnej kotaji s odchodom (názov stanice)... o..... (čas
odchodu)? (priezvisko výpravcu)";

c) "Príjmete vlak-..... (číslo vlaku) s odchodom (názov stanice)... o..... (čas odchodu), pÓjde po
nesprávnej kol aji? (priezvisko výpravcu)".

t34] Ako bude znieť ponuka pri vlaku, ktoný sa vrátiz trate pod iným číslom?

Žl a) "Prijmete ylak....' (číslo vlaku) s odchodom ..z' (názov stanice)...
spáť ako vlak ..... (číslo vlaku) ? ..... (názov stanice)',;

b) "Prijmite vlak ..... (číslo vlaku) s odchodom ..z' (názov stanice)...
spát'? ..... (priezvisko výpravcu)'';

c) "Prijmete vlak ....' (číslo vlaku) s odchodom ..z. (názov stanice)...
spáť ako vlak ..... (číslo vlaku) ? ..... (priezvisko výpravcu)''.

o ..... (čas odchodu) do km ...'. a

o ....' (čas odchodu)do km ..... a

o ..... (čas odchodu) do km ..... a

íl
-, I C !:1 lr''' t,),''! (,.ll,- ':' {,
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ElAto výpravcovia vykonajÚ zápis v Dopravnom denníku pri zruŠení prijatia a predvídaného odchodu vlaku?

lri:Íl':aznamy týkajÚce sa tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitatel'né a vedťa nich poznamenajú
cez volné stlpce červeno: "o ...(Čas) prijatie zruŠené. ..'(priezvisko výpravcu).";

1-,.iÍl1Í1zna!nY týkajr19e 
'sa 

tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitateťné a vedla nich poznamenajúez vorné stlpce červeno: "Prijatie zrušené o ...(čas). ..'(priezvisko výpravcu).";

1*'.::!!1.1?1|.!y týkaj99e 9a tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitatelné a vedl'a nich poznamenajÚ
cez volné stlpce červeno: ''Prijatie o ...(čas) zrušené. ..'(priezvisko výpravcu).".

a)

b)

c)

Ako stráŽnici oddielov a závorári vykonajú zápis v určenom zápisníku pri zrušení prijatia a predvídaného
odďtodu vlaku?

a) Prečiarknu záznamy týkajúce sa tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitateÍné a vedl'a nich poznamenajú
cez voÍné stípce "odchod vlaku zrušeň1i o ...(čas).'';

1-'':''!ll^l?z1i"yy týkajr19e sa tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitatelné a vedta nich poznamenajÚ
cez votné stlpce červeno: ''Zrušené.";

lT!:kl' záznamy týkaj99e sa tejto jazdy vlaku tak, aby zostali čitateÍné a vedÍa nich poznamenajÚ
cez vofné stlpce červeno: "o '..(čas) predvídaný odchod zrušený..'.

Akými slovami sa oznámi r4ipravcovi, ktoý vlak prijal a vŠetkým stráŽnikom oddielov a závorárom, Že
nemÓŽe odíst'vlak, ktoqý uŽ bol prijatí?

a) -Prijatie a predvídaný odchod vlaku zrušený. Vlak ...(číslo vlaku) z...(názov stanice) neodíde, pretoŽe
...(uvedie sa príčina). .'.(priezvisko výpravcu).";

b) _Ruším. 
prijatie a predvÍdaný odchod vlaku. Vlak ...(číslo vlaku) z ...(názov stanice) neodíde, pretoŽe

...(uvedie sa príčina). ...(priezvisko výpravcu).";

c) -R-uŠím predvídaný odchod a prijatie vlaku. Vlak ...(číslo vlaku) z ...(názov stanice) neodíde, pretoŽe
...(uvedie sa príčina).'..(priezvisko výpravcu).".

nký1i-9lovami s opýta výpravca (stráŽnik oddielu) prvej dopravne V smere jazdy vlaku, ak nedÓjiÍe
odhláška v čase, keď mal vlak uŽ priestorový oddiet uv-ornii?
a) Ylak ...(číslo vlaku) došiel do ...(názov dopravne)?'';

b)''Do .'.(názov dopravne) došiel vlak ...(číslo vlaku)?'';

c) "Došielvlak ...(číslo vlaku) do '..(názov dopravne)?".

A{Í'i slovami odpovie dopravňa na dopyt výpravcu (stráŽnika oddielu) čije priestorový oddiel uvoÍnený a
oddiel nie je ešte votný?

a) 'Trať obsadená. ...(priezvisko výpravcu alebo stráŽnika oddielu).'.;

b) 'Trat'obsadená, zadrŽte vlaky. ...(priezvisko výpravcu alebo stráŽnika oddielu).";
c) 'Trat' je obsadená vlakom. ...(priezvisko výpravcu alebo stráŽnika oddielu).".
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Dopravný test

Vel'ká dopravná
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\Pre poruchu nie je moŽné dávat'odhlášky na traťovom spojení a odhlášky sa musia dávať na inom
vhodnom telekomunikačnom zariadení. Ako v tomto prípade znie odhláška?

a) ''Tu stanica .'.(názov stanice)' výpravca ...(priezvisko výpravcu)' Vlak ...(číslo vlaku) v ...(názov
stanice) o ...(čas príchodu alebo prechodu)' ...(priezvisko výpravcu).",

b) 'Vlak ...(číslo vlaku) v ...(názov stanice) o...(čas príchodu alebo prechodu). '..(priezvisko výpravcu).'';

c) 'Tu výpravca ...(priezvisko výpravcu) stanica. Vlak ...(číslo vlaku) v...(názov stanice)o ...(čas
príchodu alebo prechodu). ...(priezvisko výpravcu).".
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1a Žtet.oos

2b Žtet.oos

3 c Ž1č)l.687

4 c Žl etaat

5 c Žl etaaz

6 c Žl eraal

7 b Ž'l čl.687

8 a Žtet.ogt

9 a Ž|e|as'|

10 a Žl a.agl
11 b Žtet.ogt

12 c Žl et.rcl

13 a Žl etzol

14 b Žl errcz

15 a Žl etzol
.t6 c Žl etnt
17 c Žl ertt
í8 b Žt et.l'tt

19 a Žl erlt
20 c Žl etnl

21 c Žltt.l'tl
22 a Žl etnl
23 a Žl etrt
24 c Žt e|ng
25 c Ž1 čL729

26 c Žl erng
27 b Žl ernz
28 b Žl etnz
29 b Žl čl.lsg

30 a Ž't tt. tss

31 c Ž1 e|zsg

32 b Žl erng
33 a Žl erznl

34 c Žl d.lql
35 a Žl etze
36 c Žl ertaz

37 b Žl erzqz

38 c Žt erruz

39 a Žt ertq
40 a Žl erua
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