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Je moŽné postaviť na vchodovom návestidle návest'dovotujúcu jazdu, ak je na trati vybavenej
automatickým blokom zhasnuté posledné oddielové návestidlo?-
a) Nie;

b) Áno. Ale len ak je automatický blok v bezsúhlasovom stave;

c) Áno.
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Aký je správny postup obsluhy automatického bloku (AB) s Úplnou blokovou podmienkou zavádzanou pri 
l

odchode vlaku tlačidlom "Zavedenie blokovej podmienky", prijazde pracovného alebo vleČkového vlaku?
a) Výpravca vyberie trat'ový ktúč zo zámky a potom postaví vlakovÚ cestu pre odchod a zatlačí tlačidlo"Zavedenie blokovej podmienky";

b) Výpravca vyberie tratbvý kťÚč zo zámky a potom postaví vlakovú cestu pre odchod;
c) Výpravca postavívlakovú cestu pre odchod azatlačí tlačidlo "Zavedenie blokovej podmienky".

Je moŽné menit'smer tratbvého súhlasu na trati vybavenej automatickým blokom, ak nesvieti indikácia'VoÍnost' trate" z dÓvodu poruchy kolajového obvodu?
a) Nie:

D 102n ,/102 b) Áno. Ale len ak je automatický blok v bezsúhlasovom stave;

c) Áno.

Ako postupuje r4ýpravca, na trati vybavenej automatickým blokom (AB), ked'zistí poruchu indikácie
traťového súhlasu?

D 1o2rr a) PretoŽe nie je moŽné menit' trat'ový súhlas, postupuje podl'a "Pravidiel ŽelezniČ nej prevádzky Ž1";'l02 b) Výpravca si prekontroluje Žiadost'o udelenie trat'ového sÚhlasu zo susednej stanice. Ak svieti
indikácia trat'ového sÚhlasu v susednej stanici správne a trat'ový súhlas móŽno menit', sú vo vlastnej
stanicijedno aleb'o obe svetlá v poruche. Ak traťový-súhlas nemoŽno menit', ide o inú poruchu AB a
postupuje sa podÍa "Pravidiel Železničnej prevádzky Ž1";

c) Výpravca si prekontroluje Žiadost'o udelenie trat'ového súhlasu zo susednej stanice. Ak svieti
indikácia trat'ového sÚhlasu v susednej stanici správne a trat'ový sÚhlas mo2no menit', sú vo vlastnej
stanícijedno alebo obe svetlá v poruche. lde teda o poruchu AÉ a postupuje sa podÍa "Pravidiel
Železničnej prev ádzky 21" .

fl 
Pre aké priecestné zabezpečov acie zariadenia stanoví predpis D 1 06/T 't 06 spÓsob a rozsah obsluhy?

o 106/T a) Mechanické, svetelné bezzávor a svetelné so závorami;
í06 b) Elektroakustické, svetelné so závora mi a bez závor,,dialkové;

c) Dynamícké, svetelné so závorami abezzávor.

Prieceslie je úrovňové kriŽovanie pozemnej komunikácie so Železničnou trat'ou, za priecestie sa
povaŽuje aj prechod cez Železničnú trat';

Príecestie je Úrovňové a mimoÚrovňové kriŽovanie pozemnej komunikácie so Železničnou trat'ou, za
priecestie sa nepovaŽuje prechod cezŽelezničnú trat';

Prjecestie je úrovňové kriŽovanie pozemnej komunikácie so Železničnou trat'ou, ak je vybavené
priecestným zabezpečovacím zariadením.

b)

c)

l8

r] Čo je to priecestie (všeobecne)?

a)
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E lde byť pÍi€íEstné zarr+zrxixluacie zariadenie ávisle od návestidiel?
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a) Nesmie;

b) Musí byť v kaŽdom prípade;

c) V určených prípadoch áno.

Na čo sluŽi priecestné zabezpečovacie zariadenie?
a) MÓŽe varovať účastníka Železníčnej premávky jednoznačne zretelne a včas;
b) Musí varovať účastnÍka cestnej premávky jednoznačne zreteťne a včas, Že sa k priecestiu blíŽi pobati Železničné vozidlo, ktoré musí dať Úéástníkoui 

"á'inq 
pi"mávky prednost,;

c) Musí varovať úcastnÍka cestnej premávky jednoznačne zretel'ne a včas, Že sa k priecestiu blíŽi poŽelezničnej trati vozidlo, ktoréň u m us í dát'-prednost'.

,' r-lAko dlho mÓŽe priecestné zabezpečovacie zariadenie ff;;;;i:or"ň]'*' na pozemnej komunikácií?
[t t@T a) 

|l-e-s1ie 
obmedzovat' premávku na pozemnej komunikácii nad čas nevyhnutne potrebný na zaistenie?E bezpečného prechodu Železničného vozidla (aj v prípade ručnej ooJurívji 

'
b} MÓŽe obmedzovat'premávku na pozemnej komunikáciiajnad čas nevyhnutne potrebný na zaisteniebezpečného prechodu Železničného vozidla, nái'á p'i ruónej ooirur'ě; ' '
c) MóŽe obmedzovat'premávku na pozemnej komunikácii bez ohradu na čas.
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D@T a) Polovícu v'.ýstraŽného času;
1ts6 b) Po celý rrrýstraŽný čas;

c) Aspoň jednu hodinu zvýstraŽného času.

tr! 
Kedy má skončit'výstraha na priecestnom zabezpečovacom zariadení?

Ú í{EŤ a) Len čo návestný majster opustí reléový domČek;Í'G b) Len čo začiatok Železničného vizidla minie priecestie;
c) Len čo koniec Železničného vizidla minie priecestie.

E'ďd:::"Ji:$-'-,í;i!!eií?:'Jů::J':l{;fleŤ}s:':$il',T.ij?*"#jf5:}"JÍixJ3í,ť,,,xn,
rozdelený na úseky. Ako ich pómenúvame?

DlGíT a) PribliŽovací (spÚšt'ací), anulačný (Úsek na priecestí), vzďalovací;!G b) PribliŽovací (spúŠt'ací), vyhodnocovací, anulačný (na priecestí);
c) Železničný a cestný.

DIEIIT
Í|E

Akou výstrahou mÓŽe byt'doplnené mechanické priecestné zabezpečovacie zariadenie obsluhované nadiaÍku i na mieste?
a) Elektrickou a dynamickou;

b) Svetelnou;

c) Dynamickou.
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ta Aké hlavné časti má spravidla mechanické priecestné zabezpečovacie zariadenie?

D 106/T a) Závorový'pohon, drÓtovody, závorové stojany, brvná závor, závorové stavacie zariadenie s
" iřř' predvyzváňačom;

b) Závorouý pohon, drÓtovody' závorové stojany, reléor,ný domček, hydraulický valec;

c) Reléový domček a hydraulický valec.

11fi Ako sa delia závorové pohony mechanických priecestnýchzabezpečovacích zariadeni?
ll

- 
a) Na iednoduché a ýchlostné;o to6/Tí06 b) Na jednoduché(bez prevodu), s prevodom, ýchlostné a elektromotorické;

c) Nedelia sa níjako.

Čo je uvedené na kryte ýchlostného pohonu mechanických závor?

a) Kilometrická poloha priecestia a počet priecestí,

b) Kilometrická poloha priecestia a počet otáčok;

c) Počet otáčok v zimnom období.

15
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r1Ta Ako treba otáčať ktukou ýchlostného pohonu mechanických závor, aby sa závory zatvárali?
ll

a) Dolava;
D 106/T1oo b) Doprava;

c) Hore a dolu.

rT8-1 Ako treba otáčať kfukou ýchlostného pohonu mechanických závor, aby sa závory otvárali?
U a) Dolava;
D í06/T1oo b) Doprava;

c) Hore a dolu.

Musípracovník obsluhujúcipočÍtat'otáčky priotáčaníktukou ýchlostného pohonu mechanickýchzávor?

a) Nie;

b) Áno, keď ide kontrolný orgán;

c) Áno.

Aká má byt ýchlosť otáčania pri otáčaní ktukou ýchlostného pohonu mechanických závor?

a) Asi 2otáěky za sekundu;

b) Asi 1 otáčka za sekundu;

c) Asi 1 otáěka za 2 sekundy.

rzn Kedy sa mÓŽe pouŽiť núdzové vybavovacie zariadenie ýchlostného pohonu mechanických závor?
tt
T a) Ak sa obsii..iha ponáiii'a,
D to6/T106 b) Ak bude vlak zmeškaný;

c) Ak sa pohon samočinne zapevní.

tl.
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Ktoré typy svetelných priecestných zabezpečovacích zariadení bez závor sa pouŽívajÚna Železničnýchpriecestiach?

a) ELEKTROSTGNAL;

b) VÚD, zssR, AŽD71,vÚŽ76;
c) VÚD,ZssR, AŽD71, KoMPAs.

0['"o''"" 
sa návestia na kontrolnej skrinke svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenía typu

a) Pohotovostný stav, výstraha, anulácia, napájanie, poruchový stav;
b) Pohotovostný stav, doba anulácie prekročená, napájanie;
c) Miestna obsluha, pohotovostný stav.

Aké poruchy sa mÓŽu indikovat' na kontrolnej skrini priecestného svetelného zabezpečovaciehozariadenia typu VÚD?
a) Trvalá výstraha, zariadenie je v poruche alebo v trvalej anulácii;
b) Núdzouý stav, poruchový stav;

c) Poruchorný'stav, núdzový stav.

n yk il' :lr m 1ň ffi ffi=;é fu ;ffi ffi =ilĚ 
ffi ň ň;iffi; zab ezp e č ova c i e h o za ri a d e n i a

D 1o'T a) Je to nutné;
16 b) Je to akýmkoťvek spÓsobom zakázané;

__=:l==i=:=::_::::::::1=11it=115=!1=

Aké ovládacie prvky sa pouŽívajÚ pre núdzovÚ diaÍkovú obsluhu svetelného priecestného
zabezpečovacieho za riaden ia?
a) Tlačidlo pre nÚdzové otvorenie priecestia a tlačídlo pre núdzové zatvorenie priecestia;
b) Tlačídlo pre núdzové odklonenie priecestia;
c) Tlačidlo pre núdzové otvorenie priecestia a tlačidlo STOP.

D ITE/T
16
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Musí obsluhujúci zamestnanec.pred kaŽdým chodom Železničného vozidla cez priecestie zistiť čipriecestné zabezpečovacie zariadenie níe je v poruche?
a) Nemusí, lebo je na poruchu automaticky upozornený zvonením zvončeka;
b) Musí;

c) NemusÍ, pretoŽe na prípadnÚ poruchu bude automaticky upozornený pri stavaní návestidieldo polohydovol'ujúcu jazdu'

E
D í06/T

'106

9:;:*:l,xTy:??n::':j= bielej Žiarovky ''v'ýstraŽný stav'' na priecestnom zabezpečovacom
, , vÝ1 Lavwl :

a) Prebieha stanovený čas, neŽ sa na návestidle rozsvieti povoÍujúci znak;
b) Zariadenie je v stave anulácie;
c) Zariadenie je napájané z batérií.
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l- 29 lAký stav indikuje červená indíkačná Žjarovka na kontrolnej skrinke svetelného priecestného:
zabezpeČovacíeho zariadenia typu aŽo nz

D 106/T a) Zariadenie ostalo v trvalej anulácii;'í06 b) Na zariadení sa vyskytla jedna alebo viac porúch ohrozujÚcich bezpečnost,dopravy;
c) Priecestné zabezpečovacie zariadenie je napájané z náhradného zdroja.
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;;; ;,, ýpu AŽ D 7 1 bez záv o r ?
D í06/T a) Poruchový stav zab. zariadenia;
106 b) Zariadenie je napájané z náhradného zdroja;

c) Prebieha stanovený čas, neŽ sa na návestidle rozsvieti povotujúciznak.

Aký je význam indikácie bielej Žiarovky "výstraŽný stav" na kontrolnej skrini priecestnéhozabezpečovacíeho zariadeniá typu ežoii'so závorami,ár, taió]i",ovka svieti preruŠovane?
a) Anulácia;

b) Prebíeha pribliŽovacÍ čas;
c) Priecestie je otvorené pri anulácii.

*'"']a'#ffi; l"isox".r""'ý 
''stav anulácie" na kontrolnej skrini priecestného zabezpečovacieho

o 106/T a) Červenou;
106 b) Žltou;

c) Bietou.

D í06/T
í06

D í06/T
í06

Kedy sa skončí svietenie.bielej Žiarovky "výstraŽný stav" na kontrolnej skrini priecestnéhozabezpečovacieho zariadenia ivpu nŽó liž
a) Po vojdení kolajového vozídla na priecestie;
b) Po uvolnení priecestía kol'ajovým vozidlom;
c) Po skončení anulačného stavu.

o í06n
Í06

Aký je význam indikácie bielej Žiarovky ''výstraŽný stav" na kontrolnej skríni priecestnéhozabezpečovacieho zariadeniá typu pao žl so závorami, ak iáió]iarovka svieti pokojne?
a) PribliŽovací čas sa skončil a priecestie je uzavreté;
b) Zariadeníe je napájané z náhradného zdroja;
c) Prebieha stanovený čas, neŽ sa na návestidle rozsvieti povol,ujÚciznak.

Ako postupuje obsluhujúci zamestnanec, ak sa na kontrolnej skrínke. alebo kolajovej doske indikujetrvalá uýstraha svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia?
a) Zatlači tlačidlo "otvorenie" bez ohtacJLt na to, či sa k priecestiu b|íŽi Že|ezničné voziu'io;
b) Zatlačí tlačidlo ''uzatvorenie" závor a nechá svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie vuzafuorenej polohe;

c) MÓŽe obslÚŽit'tlačidlo určené na vypnutie zariadenia z činnosti alebo tlačidlo "otvorené,. len vtedy,

:::=:="=::=:'ne 
zístil Že celé Železničné voziorro oázpeene opustilo priecestie.
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Ako postupuje obsluhujúcizamestnanec v prípade výpadku napájania svetelného priecestného
zabezpečovacieho zariadenia?
a) Poznačí čas výpadku do knihy prehliadok a oznámito elektrodispečerovi;
b) Poznačí čas výpadku doZáznamnÍka porÚch;

c) Poznačí čas výpadku do telefÓnneho zápisníka.

-;i==ffi ffi ',dá;;:;ffiň;;ffi ;Tíffiil];ffi ilil;;,ffiř,Ti'"r"Li"r"svetlo?
D 106/T a) Urobí zápis do dopravného denníka;
106 b) Urobí zápis do telefónneho záznamníka;

c) Vyrozumie udžujúceho pracovníka oznamovacej a zabezpečovacej techniky.

::Š"l' |i:_|y 
svietidla, mÓŽe uŽívatel vonkajšieho osvetlenia Železničných priestranstiev vykonávať

Vymenu svetelných zdrojov bez spúšťacieho zariadenia?

E íí a) 2,5 m;

b) 7m;

c) 5m.

fa9-| Aký je najmenšííntervalčistenia svetelných zdrojov a svietidielvonkajšieho osvetlenia?
a) 6 mesiacov;

b) 12 mesiacov;

c) 3 roky.

r 'firl Kto vedíe evidenciu o výmene svetelných zdrojov vonkajŠieho osvetlenia Železničných priestranstiev?lt
a) UŽívatel' zariadenia:

b) ÚdrŽbárenska zloŽka ŽSR;
c) Správcovská zloŽka ŽSR.

l- Av
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í c D 102n 102 čl. 315

2 b D 102rÍ í02 čl. 3í6 pis

3 a D'lo2ft 102 čl.327

4 b D 102ft 102 čl. 33.|

5 a D 106/T 106 čl.2

6 a D 106/T 106 čl. 3

7 c D106/T í06 čl. 4

8 c D 106/T 106 čl. 4

9 a D 106/T 106 čl.4

10 b D 106/T 106 čl. 5

11 c D í06/T 106 čl. 5

12 a D 106/T 106 čl. 7

í3 b D 106/T106 čl. .t4

14 a D106ff106čl.14

15 b D 106/T 106 čl' .l5

í6 b D í06/T í06 čl. 17

17 b D 106/T í06 čl. í8
18 a D 106/T í06 čl. 18

í9 c D 106/T í06 čl. 19

20 b D106/T 106 čl. 20

21 c D 106/T 106 čl' 21

22 b Dí06/T106čl.36

23 a D 106/T 106 čl. 40

24 a D 106/T 106 čl. 43

25 b D í06/T 106 čl. 49

26 a D 106/T 106 čl. 50

27 b D 106/T 106 čl. 53

28 a D 106/T í06 čl. 54

29 b D 106lT 106 čl. 55

30 b D í06/T í06 čl. 56

31 b D106/T106čl.72

32 c D 106/T 106 č)l.72

33 b Dí06/T106čI.72

34 a Dí06/T106čl.72

35 c D .106/T 106 čl. 76

36 b D 106/T 106 čl. 78

37 c D í06/T 106 čl.80

38 c E11čl.71

39 a E11él.72

40 a Eí1čl.73
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