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Vel'ká dopravná
Vozňový test 19A

t

D33

lT] Je moŽné zabezpečiť Železnicou vojenskÚ prepravu prednostne, aj na Úkor verejnej prepravy?

a) Áno, príŽivelných pohromách, Železničných nehodách a zvláštnych prípadoch;

b) Nie je moŽné;

c) Áno, ak o to poŽiadajú písomne orgány vojenskej dopravy.

Ako sa nazýva písomný prikaz, na vykonanie vojenskej prepravy, ktoný sa vydáva určeným pracovníkom
Železnice telefonicky, d'alekopisom, alebo faxom?

a) Rekognoskácia;

b) lnstradácia;

c) Deklarácía.

til Čo rozumieme pod pojmom vojenský transport?

a) Prepravu vojenskej techniky, vojenského materiálu;

b) Prepravu skupiny vojakov;

c) Prepravu jednotiek s bojovou technikou.

[J-] Na kolkých vozňoch najmenejje naloŽený vojenský transport?

D33
a) Minimálne v skupine aspoň piatich Železničných vozňov;

b) Na jednom Železničnom vozni a podl'a potreby odosielateta je sprevádzaný stráŽou;

c) Minimálne na dvoch Železničných vozňoch.

E] Je moŽné jedným vlakom spoločne prepravovat' niekoÍko prevozov (transportov)?

Áno;

Nie;

Najviac dva prevozy, alebo tri transporty
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I 6 l V ktorom prípade je určený veliteÍ vojenského vlaku?

a) Ak vlak je dlhší ako 100 náprav;

b) Ak vlak je zostavený z niekol'kých prevozov (transportov);

c) Ak vlak je dlhší ako 150 náprav.

t-L] Koho určuje veliteÍ útvaru k preprave vojenského prevozu?

a) Veliteťa stráŽe;

b) Velitela prevozu;

c) Velitela transportu.
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Vel'ká dopravná
Vozňový test í9A
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@ MÓŽe vykonávat'pomocník ruŠňovodi ča pri jazdách vojenských vlakov funkciu vedÚceho posunu?

D3 a) Nesmie vykonávať;

b) Vykonáva;

c) Vykonáva iba v staniciach, kde nie sú posunujúce Čaty'

[T| PrepravujÚ sa vojenské vlaky s vlakovou čatou?

D3 a) Prepravujú sa spravidla bez vlakovej čaty;

b) PrepravujÚ sa vŽdy bez vlakovej čaty;

:_:l=i:=:::1_::1::T=:Y::=:=1Y 
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r] MÓŽe odísť vojenský vlak s náskokom so sÚhlasom veliteÍa prevozu (vojenského vlaku)?

D.. a) Áno, s náskokom najviac60 minút;

b) Nie, náskok níe je povolený;

c) Áno, s náskokom 90 minÚt vo výnimočných prípadoch.

Eil Je moŽné odstavít'vojenský vlak?

E
D38

D3 a) 12, ktoré sa uvádza v instradačnom telegrame;
b) 16, ktoré sa uvádza v instradačnom telegrame a v ďalších dopravných dokladoch;

-_L1=:'::::::=:="=:-:=':111T1:::::i:::=:=:::y::::="=:t:hdokadoch

!!o.1oze pri zabezpečovaní vojenských prepráv bezplatne pouŽívať Železničné oznamovacie spojenia
(ďalekopis, telefÓn, fax, Železničné rádiospojenie rozhlas)? ?
a) orgány vojenskej dopravy a sprievod ZW;
b) Hliadky,vykonávajÚce kontrolnú činnost';

c) VŠetci príslušníci armády.

lE| Aké štatistické číslo má stanovené vojenský vlak a kde sa uvádza?

a)
o33

b)

c)

Áno, so súhlasom velitela prevozu alebo ním určeného zástupcu;
Nie je to moŽné ;
Á!.o' u9 v'ýnimočných prípadoch a len so súhlasom orgánu vojenskej dopravy moŽno navrhnÚt'
náhradnú vykladaciu stanicu alebo jazdu odklonom.

E
D33

Ak-á návesť musí byt'daná, aby sprievodná stráŽ mohla ukončiť stráŽenie a bezpečne nastÚpit'do
vyčleneného vozňa pred uvedením vlaku do pohybu?

a) Návesť "Povol'te bzdy mierne";

b) Návest"'PovoÍte bzdv úolne,':

c) Návesť ''Pozor''.
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Vel'ká dopravná

Vozňový test í9A

E Pri posune platí zásada, Že sa dorozumievajú len dve osoby. Kto sa dorozumieva pri zabezpečení
vojenskej prepravy?

a) Veliteť prevozu a rušňovodič posunujúceho ruŠňa;

b) Velitel prevozu a pracovník oprávnený riadit'posun;

c) Velitel'prevozu a veliteÍ nakladacej čaý.

lí6 l
D 33-pr. l

Aké opatrenia musia byt' dodžané pri Čelnom nakladaní vojenských vozidiel, ak nie je k vlaku pripojený
rušeň?

a) SkÓr ako sa začne nakladať sa musia zatiahnut'brzdy a prit'aŽkých pásových vozidlách s
hmotnost'ou viac ako 30 ton sa vŠetky štyrizdviháky, ak sú nimi vybavené, sklopia'

b) Pred'nak|ádkou treba skontrolovat', či sú vozne dostatočne zaistené zaráŽkami, pásové vozidlá s
hmotnosťou viac ako 30 ton sa nesmú ýmto spÓsobom nakladat';

c) Čelné nakladanie vojenských vozidiel mÓŽe byt' uskutočnené len vtedy, ak je k vlaku pripojený rušeň.

a)
D 33_pÍ.1

b)

c)
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tu Aký druh tovaru je dovolené nakladat'aŽ do výšky bočných stien vozňa bez prikrytia plachtou?

a) Šrot lisovaný (v balíkoch), nelisované, alebo plošne lisované autá;

b) Miešaný šrot (ťaŽký a tahký);

c) l-ahké dosky a odrezky asi 15 mm hrubé.

Nakladaci
g

srernice

Do akej výšky vozňa mÓŽe bý' nakladaný tovar, ktoý kvÓli pri posune, alebo z dÓvodu otrasov počas
jazdy mÓŽe z v ozňa spad n Út' (napr. kovové hobliny, špony, tries ky) ?

a) Do výšky 15 cm pod horný okraj vozňa;

b) Do výšky 1 0 cm pod horný okraj vozňa;

c) Do Úrovne stien vozňa.

Nakladaci
e

smernice

ta Musísa pričelnom nakladanívojenských vozidiel prípojiť k rampe spriahadlo prvého vozňa?

Áno, ak je to moŽné a ak k vlaku nie je pripojený ruŠeň;

Nie nemusí sa, pretoŽe týmto spÓsobom sa mÓŽu nakladat'vozidla len ak je k vlaku pripojený rušeň;

Áno musí sa vŽdy a ak to technicky nie je moŽné (nedostatočné vybavnie rampy) tak sa týmto
spÓsobom nemÓŽe vojenská technika nakladať.

tr Akú hmotnosť mÓŽu mať vojenské vozidlá, ktoré sa budÚ nakladat' bočným nakladaním?

D 33_pÍ 1 a) Hmotnosť nie je obmedzená;

b) MÓŽu mat'hmotnost'najviac 17 ton, pokial'nie jeŽelezničnými úradmi schválené inak;

c) MÓŽu mať hmotnost'najviac 30 ton.

!5* t* q,, ll a, {3 L" íCJ

*e
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lFI Ako sa dopravujÚ zásielky mimoriadnej dÍŽky naloŽené na vozňoch nespojených skrutkovkou?
Len nákladnÝ1ní vlakmí s ryichlosťou do 60 km/h vrátane, ak nestanoví iné podmienky pre ichpfepravu GR ŽsR;
Len nákladnýmivlakmi s ýchlost'ou do 70 km/h vrátane, ak nestanoví iné podmienky pre ichprepravu GR ŽsR;
Len nákladnýmivlakmi s ýchlost'ou do 50 km/h vrátane, ak nestanoví iné podmienky pre ichprepravu GR ŽsR'

a)

b)

c)

Ž'tt

E x|'i" určený dovolený počet skupín vozňov spojených zásielkamí mimoriadnej díŽky alebo tuhou

-spojkou?2t a) Je určený pre kaŽdÚ trat'v Prevádzkovom poriadku;

b) Je určený pre kaŽdú trat'v Dodatku;

__il:::::i:::=::11i:1t=l::::*=:=1:="'"1___::=:t=l==================

4j:':'*:B:Tilnýmivozňamitreba 
oddelit'v nákladnom vlaku so zásielkamimímoriadne jdízxy zaradené

Že a) Aspoň jedným Íubovol'ným vozňom;

b) Aspoň jedným vozňom, ktorého čelo je vyšŠie ako zásielka mimoriadnej dÍŽky;
c) Jedným dvojnápravor,ným vozňom'

@:-";:i:'::Yé pásy dlhé 50 m a viac sa prepravujú tak, Že sa naloŽia na skupinu vozňov spojenýchsKrutKovkami' pry a posledný vozeň skupiny musí mat' priebeŽnú brzdu. Akbu ýchlosťou'sňíeist'vlak stakýmito vozňami?

2t a) Smie ísť ýchlostbu najviac 50 km/h;

b) Smie ísť ýchlostbu najviac 55 km/h;

_=_:l==::t:::::::':::::::ui=T=l=1i11==
Aké ustanovenia platia pre zarad'ovanie vozňov s nebezpečnými látkami do vlaku?

Ž1 a) Platia ustanovenía Prílohy 2 predpisu RlD;
b) Platia ustanovenia Prílohy 2 predpisu PPV;
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Vozňov'ý test

Vel'ká dopravná
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i1 c D33čl.6

2b D33čl.8

3 a D33čl. 11

4 b D33čl. íí
5 a D33čl.12

6 b D33čl.15

7 b D33čl.15

8 a D33čl.23

9 c D33čl.46

í0 a D33čl.49

11 a D33čl.49

12 a D33čl.57

13 c D33čl.58

14 c D33čl.60

í5 b D 33 čl. 128

16 a D 33-pr.'| čl. 1002 pis. b

17 a D 33-pr.1 čl. 1002 pis. b

18 b D 33-pr.í čl. 1002 pis. b

19 a Nakladacie smernice
lL1.4zv1č.2'|

20 b Nakladacie smernice
lLo.4zv.1č.21

21 c Ž',t tt. tsst

22 c Žl et lr'sa

23b Žtet.tssg
24 a Žl et lr:'ao

25 c 21čl.'lu4
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