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Technický test 194

fi] Na čo slÚŽi hradlový záver - sÚhlasové hradlo?

a) Udeluje sa ním sÚhlas k obsluhe vlečky;
D 101/Tí01 b) Dáva sa ním sÚhlas k obsluhe hlavných návestidiel;

c) UvolňujÚ sa ním výhybky.

E Akú farbu má clonka hradlovej zaráŽky v základnej polohe?

a) Bielu:
D 101/T10í b) Čiernu;

c) ZelenÚ.

lT| Spolu s akým hradlovým záverom sa obsluhuje začiatočné trat'ové hradlo?

a) Spravidla s návestným hradlom odchodového návestidla;
D'101/T101 b) Spravidla s návestným hradlom vchodového návestidla,

c) Spravidla s preradným hradlom.

D 101/T
101

Čo to znamená pre obsluhujÚceho pracovníka, ak je na preradnom hradle čierne zaclonená náhradná
západka?

a) Je moŽné dat'odhláŠku obsluhou hradlového prístroja;

b) Je znemoŽnené dať odhláŠku obsluhou hradlového prístroja;

c) Je znemoŽnené uzavriet' návestné hradlo.
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r S akým hradlom je koncové trat'ové hradlo spojené dvojitým hradlovým tlačidlom?

D 101/T
ío1

a) S preradným hradlom,

b) S medziÍahlým hradlom,

c) S hradlovou zarážkou.

D í01/T
í01

rfl Na čo slúŽi núdzové vybavovacie zariadenie na výmenovom hradle (závere rnýmen) na výhybkárskom
pnstrojr'/

a) Na núdzové uzatvorenie výmenového hradla;

b) Na núdzové uzatváranie alebo uvolňovanie výmenového hradla;

c) Len na núdzové uvol'ňovanie výmenového hradla.

fz] Na čo slÚŽi koťajový číselník zabezpečovacieho zariadenia?

D 10í/T
í01

lndikuje vol'nosť kol'ajových obvodov;

lndikuje výpravcovi na riadiacom prístroji číslo kolaje na ktorÚ je postavená vlaková cesta;

Kol'ajotným číselníkom výpravca oznamuje výhybkárovi na závislom stavadle číslo koÍaje pre
zamýšÍanú viakovÚ cestu určeiiú riacjiacim prístrojom.

a)

b)

c)
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Vel'ká dopravná

Eil Ako sa musia obsluhovat'tlačidlá?
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Technický test í9A

Aká bude indikácia hlavného návestidla na indikačnejdoske (v makete), ak v kotajisku toto návestidlonesvieti?

a) Svieti stále červené svetlo v makete návestidla;

b) Svieti prerušované zelené svetlo v makete návestidla;
c) Svieti preruŠované Žlté svetlo v makete návestidla.

Čo znam_ená preruŠované biele svetlo priesvitiek svetelného obrazukoťajiska reléového
zabezpečovacieho za riadenia?

a) Poruchu záverujazdnej cesty;

b) Záverjazdnej cesý pre posun;

c) NÚdzové rušenie záveru vlakovej cesty.

@ il il;;;;;"=;;;ilil;;;il;;;;",J; * rEsr?
o íoí/T a) Pre stanice s jednoduchým koťajiskom;
í01 b) Pre stanice s diagnostikou kotajových obvodov,

:====:l==::::::::::::5
Akou plombou sÚ vybavené náhradné kÍÚče od miestnosti so zabezpečovacím zariadením (stavadlovej
ústredne)?

D íoí/T a) Plombou na drÓte;
í0í b) Plombou na šnúrke;

c) Plombou z vosku.

Ako sa musí manipulovat'priobsluhe s pákamí, klúčami, záverníkmi, radičmi, tlačidlami a ostatnýmiovládacími prvkami?

D ío1lT a) Nesmie sa manipulovat' násilím, ak je taŽký chod zariadenia,
101 b) Musí sa manipulovat'podÍa ročného obdobia;

:=_===:l==:="=::'::T::1'="J1:l::ti==11u1111=tltl=1=1===1=1]1=

Je dovolené pri obsluhe zabezpečovacieho zariadeniapouŽívat' rÓzne mechanické pomÓcky alebonáradie?

a) Áno, je to dovolené;

b) Je to zakázané, okrem pomÓcky pre zapevnenie tlačidla pre nÚdzové prestavenie výmen;
c) Je to zakázané, okrem vrátenia násilne otočenej ret'azovej kladky pri rozreze výmeny.

E
D 101/T

a\

b)

c)

l_4r Iqie hrd' cÍ!lňanÁ a|al-ra . 
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Musia byt' stlačené alebo vytiahnuté, kým nezazvoní zvonec;
Musia byt' stlačené alebo vytiahnuté dovtedy, kým z indikácie nie je zrejmé , Že zariadenie daný prikaz
prijalo.

, ,", 
,,

tq



Vel'ká dopravná

Technický test í9A

tE Je dovolené meniť návesť dovoÍujúcu chod na návest' zakazujÚcu alebo obmedzujúcu rýchlost'?

a) Je tozakázané, okrem prípadu nebezpečenstva;
D 101/T101 b) Je to dovolené, len ak vlak vstúpil do prvého pribliŽovacieho úseku;

c) Je to dovolené len v prípade, Že bola postavená vlaková cesta pre vlak nákladnej dopravy.

ri 6 l Čo musí urobiť obsluhujúci zamestnanec, ak zistí akúkotvek prekáŽku alebo hroziace nebezpečenstvo
pre jazdu posunujúceho dielu?

o 1o1/T 
a) Je povinný prestaviť návestidlo platné pre posun na návesť "Posun zakázaný''

101 b) Je povinný ihned'prestavit'návestidlo platné pre posun na návesť "Posun zakázaný" a okamŽite o
tom vyrozumiet' výpravcu;

c) Je povinný vyrozumiet'o tom výpravcu, návestidlo platné pre posun nemusí prestavit' na návesť
''Posun zakázaný".

tn Je dovolené obsluhujúcim zamestnancom zasahovat'do zabezpečovacieho zariadenia?

a) Jetozakázané, okrem predpísanej obsluhy a prevádzkového ošetrovania;
D tot/T101 b) Je to povolené, ale len po sňatí bezpečnostných záverov pri poruche zabezpeČovacieho zariadenia a

súhlase ud žujÚceho zamestnanca oznam ova cej a zabezpečovacej tech niky;

c) Je to povolené len v prípade poruchy zabezpečovacieho zariadenia a zavedení dopravných opatrení.

Ako musia byt koÍajové pravítka v základnej polohe, na tabuli na zavesovanie hlavných ktúčov od zámok
tnýhybiek' výkolajok a kol'ajových kriŽovatiek s prestaviteťnýmisrdcovkami?

a) odkryté;

b) Sklopené azakrýé krycím pravítkom;

c) Sklopené, ale krycím pravítkom nemusia bý'zakryté'

E
D 10í/T

F 9 l Čo musí urobit' obsluhujÚci zamestnanec po skončeníjazdnej cesty?

D 1oí/T a) Je povinný vrátit' staničné zabezpeČovacie zariadenie do základnej polohy;

í01 b) Je povinný nechat'výhybky v tej polohe, v ktorej boli pri predchádzajÚcej jazdnej ceste;

c) Je povinný vrátit' staničné zabezpečovacie zariadenie do základnej polohy, ak je predpisom pre jeho
obsluhu určená, a ak to inak nestanovujú "Pravidlá Železničnej prevádzky" a ''Prevádzkový poriadok"

E Aký význam majÚ dve krátke zazvonenia na hradlovom zvončeku stavadlového prístroja?

a) Výzva na obsluhu;
D 10t/T101 b) Hlavné návestidlo je postavené na návesť dovotujÚcu jazdu;

c) UvoÍnite záver výmen.

AkÝ význam majÚ páť krátkych zazvonení na hradlorrom zrrončeku?

a) UvoÍnite záver výmen;
D 10í/Tío1 b) Čislo kolaje v kol'ajovom číselníku nesúhlasís určenou koťajou oznámenou výpravcom,

c) Výzva na telefónny hovor.
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Technický test í9A

@Aký vriznam má jedno krátke zazvonenie na hradlovom zvončeku?

D 1oílT a) Výzva k odhláške;
101 b) Uvoťnite záver výmen;

c) Výana na obsluhu.

E Aký rnýznam má dlhšie nepravidelne prerušované zvonenie na hradlovom zvončeku?

D 1o1/T a) Postavte hlavné návestidlo na návest' 
..Stoj'.;

10í b) Čísb koÍaje v kol'ajovom číselníku nesúhlasí s určenou koťajou oznámenou Výpravcom;
c) Výzva na telefÓnny hovor.

============:=

@Aký v'.pnam majú štyri krátke zazvonenia na hradlovom zvončeku?

D,lo./T a) Výzva na telefÓnny hovor;
10í b) Uvotnite záver výmen;

:====:l==::::=:1::=:t::11::i::=Y=:_:t====.

E Aký r.nýznam majú tri krátke zazvoneniana hradlovom zvončeku?

D ío1/T a) Uvol'nite záver výmen;
101 b) Výzva na telefÓnny hovor;

c) Výana na obsluhu.

Je dovolené ovplyvňovď izolované úseky, izolované koÍaje a koÍajové spínače iným spÓsobom akojazdou koťajového vozidla?
a) Áno, vhodnou pomÓckou, ale iba v prípade poruchy;

b) Je tozakázané;
c) Jeto zakázané, výnimku tvoria len chody koťajorrrých vozidiel ktoré nezaručujú správnu činnost,

kolajouých obvodov (vozidlo je označené eervóným písmenom A).

a) Čierna:
D 10t/Trot b) Biela;

c) Zelená.

Akým hradlom sa preskúŠa správna poloha výhybiek, výkotajok azriaďovacích návestídielprivlakových
cestách z nesprávnej a na nesprávnu koÍaj, xioie nie sú zapójene do zabezpečovacenó zariadenia?
a) Výmenovým hradlom pre opačný smer chodu;

b) Návestným hradlom;

c) Trat'ovým súhlasovým hradlom.

,!,t ! ." i-

Akej farby musí bý' clonka preradného hradla, alebo jeho náhradná západka, pri odvolaní vchodovej
vlakovej cesty a pri uzatváraní návestného hradla?
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Technický test 194

Ak sa elektromotorické prestavníky ovládajú kl'učkami alebo radičami, čo znamená pokojné ěervené

svetlo nad radiČom?

a) Strata dohťadu závorníkov;
D toliT101 b) Strata dohladu výhybky;

c) Kontrolu základnej polohy výhybky.

a) Vtedy, ak svetelné indikácie prechádzaných výmen a výkoÍajok sú v súlade so záverovou tabulkou
o 1:1" bez ohtadu na polohu výmenových klučiek a radičov;

b) Az vtedy, ked' sÚ svetelné indikácie všetkých prechádzaných a odvratných výmen a výkotajok' 
stavaný'ch elektromotorickými prestavnÍkmi pie príslušnú vlakovú cestu v súlade s polohamivšetkých

uýmenových kl'učiek a radičov;

c) Az vtedy, keď má vŠetky výmenové kťučky a radiče preloŽené podťa tabul'ky na kol'ajovom číselníku

a nesmie svietiť pokojné červené svetlo straty dohladu výmeny'

E
D 101/T

101

Čo je povinnosťou obsluhujúceho pracovníka pri stavaníjazdnej cesty na reléovom staničnom

zabezpečovaco m zari ade n í?

a) Sledovať prestavovanie uihybiek pre zamýšl'anú jazdnú cestu pohladom do kol'ajiska;

b) Sledovať význam rozsvietenia alebo zhasnutiav(tkých indikačných svetiel, ktoré sú ovplyvňované

jeho obsluhou;

c) VŽdy si zistiť volnosť jazdnďj cesty pohtadom v kolajisku.

p] Na čo slÚŽizáver postavenejjazdnej cesty na reléovom staničnom zabezpečovacom zariadení?

a) Nedovotuje prestavovanie prechádzaných a odvratných výhybiek (výko|aj-9k)' ale umoŽňuje

'i:i" postavenie sÚoasne zakázanýchjazdných ciest určených záverovou tabuťkou;

b) Dovo1uje prestavovanie prechádzaných a odvratných výhybiek (výkol'ajok);

c) NedovoLuje prestavovanie prechádzaných a odvratných výhybiek (výkoťajok) a postavenie sÚčasne

zakázaných jazdných ciest určených záverovou tabuťkou'
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Kedy mÓŽe uýhybkár, alebo uýpravca uzavrieť vlakovú cestu koťajouým záverníkom na mechanických a

elekiromechánicrycn staničných zabezpečovacích zariadeniach?
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to Čo je podmienkou rozsvietenia návestidovoťujÚcejchod na príslušnom návestidle?

a) Záver jazdnej cesty;
D 101/T101 b) Úplný záver jazdnej cesty;

c) Úplný záver posunovej cesty.

ta Kedy sa zmení záver jazdnejcesty pri vchode vlaku na úplný záver jazdnej cesty?

a) Priobsadení ktoréhokolvek izolovaného Úseku medzivchodovým návestidlom dovoÍujúcej chod a

" iooi" najmenej miestom predpísanej viditetnostijeho predzvesti;

b) Priobsadení ktoréhokol'vek izolovaného Úseku medzivchodovým návestidlom dovorujúcej chod a

najmenejmiestompredpísanejviditel'nostitohtonávestidla;

c) Priobsadení ktoréhokoťvek izolovaného úseku medzivchodovým návestidlom dovoÍujúcej chod a

najmenej miestom predpísanej viditel'nosti cestového návestidla.
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Techniclcý test í9A

@| Zaak(ldobu sa rušízáver jazdnej cesty?

D'ýl/T a) 3 minúty;
ííB1 b) 1 minúta;

c) 5 sekÚnd.

@| Za akúdobu sa ruší úplný záver vlakovej cesý?

@s1ur a) 3 minutY;
jtÚl b) 1 minuta;

__1ji111==_=

@,r!D.!lT 
a) 3 mínuty;

í@' b) 1 minuta;

c) 5 sekÚnd'

MoŽno postavít'na reléovom staničnom zabezpečovacom zariadení protijednej posunovej ceste d'alšiuopačného smeru?

D"@t,, a) Ak má koÍaj uŽitočnú díŽku aspoň 100m;
1!@r b) Ak má koťaj uŽitočnú dÍŽku aspoň 50m; \

c) Ak má kol'aj uŽitočnÚ díŽku aspoň 70m'

@| Za akÚ dobu sa ruší Úplný záver posunovej cesty?

Ako rozsvieti privolávaciu návest'vchodového (cestového) návestidla výpravca pri reléovom
zabezpečovacom zari ade n í?

D1M''T a) Stlačením tlačidla privolávacieho návestidla prísluŠného návestidla;
1Í@'l b) Povytiahnutím tlačidla privolávacieho návestidla príslušného návestidla;

- 
jT:"=""*:::=:::]:::::Y::::T:==:*::=::1T:::':]::]:::-návestidla

]<tore-t]-aaciop sa ako prvé zatláča pri stavaní vlakovej cesty pri staničnom zabezpečovacom zariadení
ýpu TEST?
a) Smerové tlačidlo;

b) ZačiatoČné tlačidlo vlakovej cesty;

c) Tlačidlo kotajové.
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Technický test

Vel'ká dopravná
í9A

1a
2h
3a
4b
5c
6c
7c
8b
9c

10a
1{b
12a
í3c
14c
í5a
í6b
17a
í8b
í9c
20b
21 b
22c
23a
24a
25a
26b
27a
28a
29b
30b
3íb
32c
33a
34a
35c
36a
3?b
38a
39a
40a

D 101lT 'lo1 ěl.122

D 101/T 't01 čl. 123

D 101/T 101 Ól.127

D 101/T'l01 čl. 128

D'l01/T í0í čl. í30

D 101/T 101 čl. 135

D 10'1/T 101 čl. 136

D'l01/T 10'l čl. 155 pis. e

D 101/T 101 čl. 164 pis. c

D 101/T't0í čl. 186

D 10ílT't01 čl. 207 pis. f

D 101/T 1o1 čl.212

D 'l0í/T 101 čl.212

D 101/T 1o1 čl.212

D 'l01/T 'lo1 čl.214

D 10'l/T 1o1 ěl.215

D 10'l/T 1o1 čl.216

D 101/T 1o1 čl.224

D 101/T 1o1 čl.224

D 101/T 101 čl. 250 pis. b

D 't01/T 101 čl. 250 pis. e

D 1O'lff 101 čl. 250 pis. a

D 101/T 101 čl' 250 pis. f

D 101/T í01 čl. 250 pis. d

D 101/T 101 Čl. 250 pis. c

D 101/T 101 čl' 255

D í01/T 10'l čl. 304

D 101/T 101 čl' 306

D 101/T 101 čl. 323 pis. c

D 10'lff 1o1 Čl.325

D 10'l/T 101 čl. 338

D 101/T 101 čl.339

D 101/T 101 čl.341

D'l01ff 101 čl. 343

D 101/T 101 čl.344

D'l01/T 101 čl. 345

D 101/T 101 čl 345

D 101/T 101 čl.372

D'l01ff 10í čl. 400

D 101/T 101 čl.453
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