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í]í_| V akej polohe je uzamknutá výkol'ajka, ak Štítok na klÚči má tvar kruhu?

D ío1/T a) V základnej polohe priečne pod koÍajnicou;
10'l b) V základnej polohe uzamknutej mimo koÍajnice;

c) V základnej polohe uzamknutej na kotajnici'

lT| Do akého smeru je výhybka uzamknutá, ak Štítok na kÍúči od uy'menovej zámky má tvar štvorca?

a) Do vedlaišieho smeru;
D 101/T

'oí b) Do priameho smeru;

_:L=:::::::=::::i : 1!1

[| Čo znamená, ak štítok na ktúči od mechanickej zámky má označen ie"1t"?

D 101.T a) Výhybka je uzamknutá jednoduchou odtlačnou 
1ámkou;Íc1 b) Výhybka je uzamknutá jednoduchou výmenovďu zámkou;

c) Výhybka je uzamknutá stojanovou zámkou.

Do akého smeru je uzamknutá obojstranná výhybka, ak Štítok na ktúči od výmenov ď1zámky má tvar
trojuholníka?

a) Do priameho smeru;

b) Do vedÍajšieho smeru, na kol'aj o niŽšom čísle;

c) Do vedÍajšieho smeru' na koťaj o vyššom čísle.
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Kedy sníme hlásničiar plombu na Šnúrke na tlačidle hlásnicového telefÓnneho prístroja a jeho zatlačením
núdzovo zapojí m ikrofÓnorný obvod?
a) Ak sa oddielové návestidlo nepostaví na návest'''Stoj'';

b) Ak sa postavením oddielového návestidla na návest' ''Stoj" nezapojil mikrofónový elektrický obvod;
c) Ak sa postavením oddielového návestidla na návest''Vol'no" nezapojil mikrofÓnový elektrický obvod.
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Ako je zaistené to, aby hlásničiar neudelil omylom telefonickú odhlášku skÓr, neŽ postaví oddielové
návestidlo hlásnice do základnej polohy?

a) MikrofÓnny obvod hlásnicového telefÓnneho prístroja je prerušený, ak je oddielové návestidlo v
polohe'Vo[no";

b) MikrofÓnny obvod hlásnicového telefÓnneho prístroja je prerušený, ak je oddielové návestidlo v
polohe "Stoj";

c) Telefónny prístroj je uzamknuý.

E] Kedy sa hlásnicovým telefÓnom dávajÚ štyri krátke zazvonenia?

a) Ftiotiiiiáške;
@ !ÉEzfT
1'Í!e b) Pripredhláške;

c) Privýzve na te|efonický hovor.
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E] Kedy sa hlásnicovým telefÓnom dáva pát'nie príliš dlhých zazvonen]l?

a) Ak sa dáva predhláška pred vlakom;

b) Ak je po prijatí predhláŠky traťouý oddiel stále obsadený vlakom;

c) Ak je potrebné hlavné návestidlo ihned' postavit' do polohy ''Stoj".

o 102r'Í
102

tE Kedy sa hlásnicovým telefÓnom dáva dlhé neprerušované zvonenie?

a)
o 1o2lÍ

102

b)

c)

tlil
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tr!] Kedy sa hlásnicovým telefÓnom dávajÚ tri nie príliš dlhé zazvonenia?
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Pred vchodom vlaku do predného trat'ového oddielu a je to súčasne výzva na včasné stavanie
návestidiel na návesť dovolujúcu jazdu;

Len vtedy, ak je predný traťov'ý oddiel obsadený vlakom;

Privpve na ostatné telefonické hovory.
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a) Ak sa prikazuje dávanie predhlášky hradlovým zariadením;

b) Zadnému hradlu alebo stanici, ak nedošla včasná odhláška hradlouým zariadením;

c) Prednému hradlu alebo prednej stanici, ak nedošla v{asna odhláška hradlovým zariadením

Čo urobíobsluhujúci pracovník hlásnice, ak počuje na hlásnicovom telefÓne dlhŠie nepravidelné
prerušované zvonenie?

a) lhned'prestaví hlavné návestidlo na návest"'Stoj'';

b) lhneď prestaví hlavné návestidlo na návest''Volno";

c) Udelíodhlášku.

Na akÚ návesť sa trvale prestavia oddielové návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej sluŽby
hlásnice?

a) Volno;

b) Stoj;

c) Výstraha.
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tE VyŽaduje hradlor'ný poloautomatický blok súČinnosť (obsluhu) obsluhujúcich pracovníkov v dopravniach?

D 102ft
'l02

a) Nie, jeho činnosť je poloautomatická, podla jazdy vlakov;

b) Áno, ale iba v prípadoch, keď medzistaničný úsek neobsahuje kotajové obvody;

c) Áno, vŽdy.

Aké hradlové závery musí obsahovat' hradlouý prístroj na hradle jednosmerného traťového
zabezpečovacieho zariadenia?

a) Medzitahlé trat'ové hradlo s hradlovou zaráŽkou a sÚhlasové trat'ové hradlo;

b) Medzilahlé traťové hradlo s hradlovou zaráŽkou;

c) Medziťahlé trat'ové hradlo.
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Ake hradlové závery musí obsahovat'hradlový prístroj na hradle obojsmerného tratbvéhozabezpečovacieh o zariadenia?
a) MedziÍahlé traťové hradlo s hradlovou zaráŽkoua súhlasové traťové hradlo;
b) Medzitahlé tratbvé hradlo s hradlovou zaráŽkou;
c) MedziÍahlé tratbvé hradlo.

Telefonicky, hlásnícovým telefÓnom 
;

Uzavieraním medzitahlého trat'ového hradla,
odhláška sa dáva automaticky, ČiŽe samočinne' po vybavení hradlovej zarážky.

m
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lGdy umoŽňuje hradlové zariadenie hradlového poloautomatického bloku postavit,oddielové návestidlorÍadla na návest' dovotujúcu jazdu?
a) Ak je medzilahlé trat'ové hradlo v zakladnej polohe uvolnené (bielo zaclonené);
b} Ak je hradlová zaráŽkavybavená (bielo zaclonená);
c) Ak je súhlasové tratbvé hradlo v základnej polohe uzavreté (zeleno zaclonené).

a)

u

fiEl Akým spÓsobom sa dáva odhláška na hradle hradlového poloautomatického bloku?

@rl@tr!r a)
.@ 

b)

c)

-==
ElAroie na hradle hradlového poloautomatického bloku znemoŽnené dat, predčasne odhlášku?

Ak je návestná páka alebo kl'učka oddielovéh'o,návestidla v polohe'Voťno'', je prerušený mikrofÓnornýobvod hlásnicového telefÓnneho prístroja n" tul"fÓnnom oxiuňu oá zadnej dopravne;
Hradlová zaráŽkazne19j1yje dat'predčasnú 

?9.h|."s|y hradlovým zariadením tým, Ženedovolujezauačiť a uzavriet' medzil'ahlé trat'ove hradlo oddielového navesíioia, pokiat nenastane prejazd vlakuizolovanou kolajnícou um iestnenou za ooJieovym navestioróň ;' 
_''

q \'ak musí obsadit'a následne uvotnit'izolovanÚ kol'ajnicu za oddielovým návestidlom. odhláškumďe dať hradlár'" 
Y]?|9'* povytiahnutím hradlovéňó iĚJior. aŽ vtedy, keď sa rozsvietila bielaitdikácia "Udelenie 

odh láš ky...

Fl*o fr-rrkciu má súhlasové trat'ové ffi;;;;;""*';ň;;;;;poloautomatického bloku?
{ Zásťuje jazdy vlakov opačných smerov na jednosmernom a obojsmernom trat,ovom*€zpečovacom zariaden íi
l Zdďuje jazdy vlakov opačných smerov na jednosmernom traťovom zabezpečovacom zariadení;c| Zásťuje jazdy vlakov opačných smerov na obojsmernom traťovom zabezpečovacom zariadení.

[Fil n" a *iŽi tratbvrý ktúč, ktoý je "'";;;; ;;ň;;ffi;',ffi=
{ [bratím tratbvého klÚča sivýpravca znemoŽní stlačiť hradlové tlačidlo návestného hradla a udelit,lďo*tý sÚhlas susednej staníóíalebo hradlu;

l ttranknutím trat'ového ktúča v hradlovom prístrojiv stanici sivýpravca znemoŽnístlačit,hradlovéffiÍlo rrávesiného hracjia a ucieiít'traťový súhias susedneJ stanici alebo hradlu;q TraroÍým kÍÚčom sa odomkne trat'ové zabezpečovacie zariadenie, ktoré bolo zamknuté z dÓvoduUíl*y dopravnej sluŽby.

ffic t*r- :-t
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Technický test í9A

til Kedy je dovolená obsluha sÚhlasového trat'ového hradla?

a) Keď je na trati medzioboma stanicamivlak musia byt počiatočné trat'ové a medzil'ahlé traťové hradlá
".,W vorné (bielo zaclonené) a hradlové zaráŽky uzavretď1eierno zaclonené); 

I
b) Keď nie je na trati medzi oboma stanlcami Žiadeni vlak, alebo ak sa na tejto trati vlak nachádza I

musia byt počiatoěné traťové a medziÍahlé traťové hradlá votné (bielo zaclonené) a hradlové zarážky
uzavreté (čierno zaclonené); 

I
c) Keď nie je na trati medzi oboma stanicami Žiadeni vlak, t. j. ak sÚ počiatočné traťové a medzil'ahlé l

tratbvé hradlá volné (bielo zaclonené) a hradlové zaráŽky uzavreté (čierno zaclonené).

Akým spÓsobom sa dáva odhláŠka po vchode vlaku do stanice na tratí s hradlovým po|oautomatickým
blokom?

a) Telefonicky, hlásnicouým telefónom;
D 1o2rÍ1o2 b) Uzavieraním návestného hradla na výhybkárskom prístfi, ktoré je sÚČasne koncovým traťovým

hradlom,

c) odhláška sa dáva automaticky, čiŽe samočinne, po vybavení hradlovej zaráŽky.

|_23 l Aký vplyv na hradlový poloautomatický blok bude mat'porucha, pri ktorej sa pri vchode vlaku do stanice
nevybaví preradné hradlo?

_ a) Táto porucha nemá Žiadny vplyv na správnu činnost'zabezpečovacieho zariadenia,
o 1o2rÍ1o2 b) Nebude sa dat'odhláška hradlovým zariadením;

c) Nebude sa dat'postavit'd'alšia vchodová vlaková cesta.

Ako postupuje hradlár na hrad|e hradlového poloautomatického bloku, ked'dostane predhlášku na
hlásnicovom telefónnom prístroji?

a) Presvedčí sa pohťadom' čije medzilahlé traťové hradlo uvolnené (bielo zaclonené) a aŽ potom
D fi2Ír" 1;;' postavíoddielové návestidlo a predzvest'na návest'dovolujúcu jazdu;

b) Presvedčí sa pohÍadom alebo pochÓdzkou, čije trat'ový oddiel za oddielovým návestidlom uvolnený a
aŽ potom postaví oddielové návestidlo a predzvest' na návesť dovol'ujúcu jazdu;

c) Postaví oddielové návestidlo a predzvest' na návest'dovoÍujÚcu jazdu ak mu pred tým došla
telefonická od hláŠ ka za predchád zqÚcim vla kom.

Kedy dá hradlár na trati s hradlovým poloautomatickým blokom predhláŠku prednému hradlu alebo
prednej stanici?

a) Keď vlak obsadí izolovanú kol'ajnicu za oddielov'ým návestidlom;
102 b) Keď sa vlak priblíŽi k oddielovému návestidlu;

c) Ked'celý vlak opustí izolovanÚ kotajnicu.

obsluhujú sa oddielové návestidlá a hradlový poloautomatický blok prijazde pracovného vlaku na trat' a
spát'?

a) obsluhuiÚ:
D 1o2rÍ1o2 b) NeobsluhujÚ;

c) obsluhujú aŽ po vchode vlaku

E
D fi2rÍ
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Vel'ká dopravná
Tcctrrický test í9A

ÍEllAtorr indikáciou sa prejaví bezsÚhlasový stav na reléovom poloautomatickom bloku?

a)
@r illqfr

r@

lE.| Ako je potrebné obslúŽiť reléouý poloautomatický blok pre výpravu vlaku v opačnom smere?

V oboch susedných dopravniach svieti stále zelené svetlo v Šípke svetelného obrazu koÍajiska
smerujúceho do stanice;

Svieti stále biele svetlo vol'nost'trate a v dopravni ktorá mala predtým trat'ový sÚhlas svieti ešte
Óervené svetlo v šípke svetelného obrazu;

Nesvieti žiadna indikácia trat'ového sÚhlasu a svieti len biele svetlo 'Volnost' trate".

b)

c)

@i@r a)
1n@ b)

Je potrebné udelený trat'orný sÚhlas zrušit'a potom udeliť traťový súhlas pre opačný smer dopravy,

Je potrebné najprv zatlačiť tlačidlo 'VyŽiadanie traťového súhlasu" a susedná stanica musí udelit'
baťový súhlas;

Udelený tratbrný sÚhlas netreba rušit', ale susedná stanica musí udelit'trat'ouý sÚhlas po obdžaní
telefonickej odhlášky.

Aký vplyv bude na zabezpečovacie zariadenie bude mat'zatlačenie tlačidla i'Trat'or,ný sÚhlas" u reléového
po|oautomatického bloku pri normálnej obsluhe? \
a) Traťouý súhlas sa susednej stanici zruŠí;

b) Udelí sa traťový súhlas susednej stanici na jazdu do vlastnej dopravne;

c) oznámi sa Žiadost'o udelenie trat'ového súhlasu susednej stanici.

Akým spÓsobom Žiada stanica udelenie trat'ového súhlasu na jazdu do susednej stanice v prípade
nemoŽného telefonického dorozumenía u reléového poloautomatického bloku?

a) Výpravca zatlačí tlačidlo'Žiadost' o trat'ouy' sÚhlas'';

b) Zruší traťouý súhlas a opátovne ho trikrát po sebe udelí a zruší;

c) Výpravc a zatlači tlačid lo'l,/ yŽiadanie trat'ové ho s Ú h las u 
".

Akým spÓsobom sa udeluje trat'ouý sÚhlas u reléového poloautomatického bloku medzidvoma stanicami
s hradlami?

a) Udetuje sa priamo;

b) Udeluje sa prostredníctvom hradiel;

c) Udetuje sa automaticky chodom vlaku cez izolovanÚ kol'aj.

Je moŽné meniť trat'ouý sÚhlas pre opačný smer jazdy po zrušení trat'ového sÚhlasu v celom
medzistaničnom úseku u reléového poloautomatického bloku?

a) Áno;

b) Nie, jedná sa o poruchu;

c) Áno, ale aŽ po zavedení telefonického dorozumievania.

c)
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Technický test 194

E Kedy je dovolené zrušit' udelený traťorný sÚhlas hradlu na trati reléového poloautomatického bloku?

a| AŽpo rozsvietení indikácie 'Voťnosť trate'', t. j. musí bý'daná reléovým zariadením odhláška zaotff vlakom do zadnej dopravne;

b) Az po zavedení telefonického dorozumievania v celom medzistaničnom Úseku;

c) Az vtedy, keď sa uýpravca presvedčí, Že hradlár udelilodhlášku zadnej stanici obsluhou reléového

::::::::::::::-::*
Kedy je dovolené, v závislosti od reléového poloautomatického bloku, postavit' na návesť dovol'ujÚcu
jazdu oddielové návestidlá?

a) Len vtedy, ak bol hradlu udelený trat'ový súhlas na jazdu do prednej dopravne a hradlo tento súhlaso'rW odovzdaío zadnqdopravni. V zadnej dopravni musí bý'odchodové alebo oddielové návestidlo
postavené do poíohydovol'ujÚcej jazdu a prednou dopravňou bola daná odhláška reléovým

zabezpečovacím zariadením,

b) Len vtedy' ak bola daná telefonická odhláŠka z prednej dopra',{pe;

c) Len vtedy, ak svieti indikácia'Voťnosť trate" bez ohťadu na udelenie traťového súhlasu.

lE| Kedy sa zruší závislosť oddielorných návestidiel od reléového poloautomatického bloku?

a) Vtedy, keď zadnou dopravňou bol zrušený traťový súhlas pri svietení indikácie voÍnosť trate,
D 102tT- lďz b) Vtedy, keď prednou dopravňou bol hradlu zrušený traťový sÚhlas pri svietení indikácie vol'nost'trate' 

preoňeno traťového oddielu, v zadnej dopravni nebolo postavené odchodové alebo oddielové

návestidlo na návesť dovoťujÚcu jazdu a svieti indikácia voÍnost'trate zadného traťového oddielu'

c) Vtedy, keď predná dopravňa udelí trat'ový súhlas pre jazdu do vlastnej dopravne.

E Kedy sa u reléového poloautomatického bloku (RPB)zmení hradlo na hlásnicu?

,1,w",N:::l'L".1ilx1í'."hradlezatlačítlačidlo,'Zrušenieblokovejpodmienky,,aRPBzaujme

b) Vtedy, keď výpravcazadnqstanice zatlačí tlačidlo ''Zrušenie blokovej podmienky" a RPB zaujme

bezsÚhlasový stav;

c) Vtedy, keď ak je hradlu udelený traťouý súhlas z oboch susedných staníc a tento je obidvoma

stanicami zrušený pri svietení indikácie 'Vol'nosť trate".

Ako sa obsluhujÚ odchodové a oddielové návestidlá, ak u reléového poloautomatického bloku (RPB)' sa
hradlo, po udelání a zruŠenítrat'ového súhlasu susednými stanicami' zmení na hlásnicu?

a) oddielové a odchodové návestidlá oboch staníc moŽno stavať na návest'dovoÍujúcu jazdu;
D 102ft- i-oz' b) odchodové návestidlá moŽno stavat' na návesť dovotujúcu jazdu, jazda okolo oddielových návestidiel

sa dovolí na privolávaciu návesť;

c) oddielové návestidlá moŽno stavat'na návest'dovolujúcu jazdu, odchodo-vé návestidlá v oboch

susedných staniciach nemoŽno stavat' na návest'dovol'ujúcu jazdu, pretoŽe v celom medzistaničnom

Úseku je RPB v bezsúhlasovom stave.

d_
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Alým s@sobom a kedy dá hradlár odhláŠku reléovým zariadením na hradle reléovéhopdcubmatického bloŘu?

4 ez po ohlásení, Že vlak uvoÍníl tratbuý oddiel - telefonicky;

" a;áŠffiní 
príslušných ustanovenÍ "PravidielŽelezničnej 

prevádzky Žl" vytiahnutím tlačidla ..Udelenie

o 
ařášffiní 

príslušných ustanovení''PravidielŽelezničnej prevádzky Ž1" zatlačením tlačidla ''Udelenie

EI
@railul.

@

ff3i;,'trff:i::"##|oautomatického bloku (RPB) prijazde pracovného vlaku na trat,a ktoý sa
a) Výpravca v'ýchodzej 

:t3ť9" najprv obslÚŽj s|a1jené. zabezpečovacie zariadenie pre odchod vlaku,pdtom vyberie tratbvý kl'úč pre pracoune a veetová vJářr,"-""
b) Vfuravca vrýchodzej.stanice vyberie tratbvý krÚč pre pracovné a vlečkove vlaky. AŽpo vybratíhďového ktúča obslúŽi stanične zaoeipeeov";iJ.;'';ili*;;" odchod vlaku. Východzia stanícamusí mať udelený trat'ový súhlas;
c} Výpravca rr'ýchodzej.staníce vyberie tratbvý xúrepracovné a vlečkové vlaky. AŽ po vybratí

ffi;i}:j[r:g.#'' staniďné 
'aoeipedov";lJ'il;ail il odchod vtaxu. Rpďmusí byt'v

**Íffi :i*'H ffi :jJg lll,"*"lr Í:ifl,Ťůy:l :? : ilstarczostane RPB po návrate pracovného vlaku?
4 RPB ostane v sÚhlasovom stave a činnost' RPB je normálna;
Dl RPB zostane v poruche výpravca východzej stanice musí zatlačit'tlaČidlo .Zrušenie 

blokovejpodmienky" aby sa zariadenie oostárá áó záktaoného 
'i""q 

'-
o 
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1c D10'l/T101

2b D101/T101

3 b D101/T101

4 a D101/T101

5 b D 102lT 102 čl.21

6 a D 102lT 102 čl.21

7 c D 102lT 102 čl.24

8 b D1o2ft 1o2čl.24

9 a D'l02ft 102 čl.24

í0 c D102fi 1o2čl.24

11 a D 1o2lT 102 čL24

12 a D'lozft 'lo2 ěl.25

í3 c D 102lT 102 čL31

14 b D 102lT 102 čl. 36 pis. a

15 a D 102ft 'l02 čl. 36 pis. b

16 b D 102lT 102 čl. 38

17 a D 1o2ft 102 čl.38

18 b D1o2ft 102čl.38

19 c D 102ft 102 čl.39

20 a D102n1o2čl-42

21 c D 1o2lT 102 čl. 45

22 b D 102rr 102 čl. 51

23 b D 102lÍ 1o2 ěl- 52

24 a D1o2lT1o2Čl.54

25 b D102ft 102 čl' 55

26 b D 102rr 1o2 č}l.62

27 c D1o2rr1o2čl.131

28 a D 102rr 102 čl. 13'|

29 b D 102n 102 čl. '131

30 b D 102ft 102 čl. 132

31 b D 102ft 102 čl. 135

32 a D 102lÍ 102 čl. '136

33 a D 102lT í02 čl. '136 pis. a

34 a D102rr1o2čl.137

35 b D 102lT 102 čl. 138

36 c D 102ft 102 čl. 139

37 c D'l02lT 102 čl' 139

38 b D 102lT 102 él. 144

39 b D102ft102čl.146

40 cD102n102čl.147
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