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Dopravný test 19A
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n'tý n1ira1 oouŽije rnýpravca pre prípravu vlakovej cesty, keď zistíŽe pred vchodovým návestidlom stojí
vlak, ktorého číslo nepozná?
a) Vlak na ..... (číslo kotaje) koÍaj'';

b) 'Vlak' ktoý stojí privchodovom návestidle na '.... (číslo kol'aje) koťaj';
c) 'Vlak idúci z(názov susednej dopravne) na ..... (číslo koÍaje) koÍaj''.

c) Nerobísa Žiadne opatrenie.

Ak sa schádza v stanici niekol'ko vlakov a ak je niektoný z nich s
vchody tak, aby nebola ohrozená bezpečnost'cestujÚcióh. Ako sa
smeru?

a) Tak, aby sa kryli predné Vozne obsadené cestujúcimi;

b) Tak' aby sa krylizadné Vozne obsadené cestujÚcimi;

c) Nerobísa Žiadne opatrenie.

z1

Ak sa schádza v stanici niekol'ko vlakov a ak je niektoý z nich s prepravou cestujúcich, zariadia sa ich
vchody_tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestujúcich. Ako sá upravízastavenie privlaku toho istého
smeru?

a) Tak, aby jedna vlaková sÚprava' pokiať je to moŽné, nekryla druhú;
b) Tak' aby jedna vlaková súprava kryla druhú vlakovú súpravu;

z1

tt Ako znie príkazna prípravu vlakovej cesty pri mimoriadnom vchode na slepÚ kotaj?
a) 'Vlak ...'. (číslo vlaku) mimoriadne na tretiu slepú kolaj.';

b) 'Vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na slepú tretiu kol'aj";

c) ''Postavte pre vlak ..... (číslo vlaku) mimoriadne na slepÚ kolaj.'

Musia byt pri príprave vlakovej cesý na obsadenÚ kotaj prítomní aj tí zamestnanci, v ktoých obvode
zodpovednosti za voÍnosť vlakovej cestyje táto kořaj oĎsadená?
a) Áno;

b) Nie;

c) Určív'ýpravca pre kaŽdý prípad osobitne.

prepravou cestujÚcich, zariadia sa ich
upraví zastaveníe pri vlaku opačného

til
Žl

tu Čo musí zariadtt' t4ipravca, ak pre výstup a nástup cestujúcim prekáŽanákladný vlak?
a) Poradí sa so skÚsenejším výpravcom susednej stanice;

b) Musí sa vlak rozdelit';

c) Zistí dÍŽku vlaku zvýkazu vozidiel.

F.

-

-

Na ktorú koťaj musívchádzat'vlak osobnej dopravy skÓr prichádzajúci do stanice, ak sa schádza v
stanici niekol'ko vlakov?

a) Na kotaj vzdialenejšiu od výpravnej budovy;

b) Na koÍaj bliŽšiu k výpravnej budove (nástupišťu);

c) Na vzdialenosti koÍaje od výpravnej budovy nezáleŽí.
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t l 8 l Kedy smie dovolit'výpravca.v stanici bez podchodov (nadchodov) k nástupištiam vchod vlaku s

ď ffi:íi13:jjT'llff""'LT's,llr:; stanicízastauit'n" uJáiene]já;''rora;i' ak uŽ dovolíl prechod vlaku po*t i.,áx;l;ďiřffi;;;#Jáfr:,I stanlclzastavit'na vzdialenejŠej ko'aji,

T z.' a) AŽkeď prechociraci vlak minie nástupiŠte;
-tit b) nz keď čelo prechodiaceho vlaku sa nachádza na vchodovom zhlaví:i* 

ul l1z Áe(J celo precnodlaceho vlaku sa nachádza na vchodovom zhlaví;

Ť 

- 

") AŽ keď čelo prechodiaceho vlaku minie stred nástupišt,a.l-__
e El I !9ri stanicísa vodič vlaku vyrozumie písomný m rozkazom" *,r**r"m vchode na obsadenÚŤ - 

koÍai?

l Ž. a) Len v dispozičnej stanici;

K b) Vo rnýchodovej stanici;

] o 
"=T-"=jtaniciobsadenej 

výpravcom.

&"f l.-r- -

É- l l0 l V ktorej stanici musí byt vodič vyrozumený písom ným rozkazom o mimoriadnom vchode na slepÚ kotaj?r
| Žl a) V stanici, kde naposledy zastavil;

lu b) V poslednej stanici obsadenej výpravcom;

'r c) V dispoziČnej stantci.
|-=

l..rot' t-t[."r.- r.-r
F*- l í í l V ktorej stanici sa vodič vlaku vyrozumie písomný m rozkazomo mimoriadnom vchode na slepÚ kol,aj?-| Žl a) VŽdylen v dispozičnej stanici,
it b) Vo Wchodovei sranici.

T c) V susednej (poslednej) stanici obsadenej výpravcom.

"l :::==-==:======-
q l 12 l i[fiJ.ff'ďfná 

jazdavlaku na obsadenÚ koÍaj, ak je kotaj obsadená medzivchodovým návestidlom a

" 
| 2l a) Áno, vlak musí bý'o tom vyrozumený rozkazom V;

& b) Áno, ak je to uvedené v Tabul'kách tratbvých pomerov;

t c) Jazda vlaku je na takúto kol,aj zakázaná.l_
It r-t
tŤ l í3 l Ako sa vypravujú vlaky idúce po nesprávnej kol'aji prizjazdnostíoboch ko1ají?

i z,r a) Na povolenky;

| - 
b) V trat'ových oddieloch;

-'. c) V medzistaničnom oddieli.
T

; El Kedy mÓŽe výpravca vypravit'vlak na nesprávnu kotaj privylÚčeníjednej kol,aje?

i Žl a) Hocikedy;

+ 
o) 

ffiffiť,'istí' 
Že posledný vlak' ktoý iŠiel rovnakým smerom po správnej kol,aji doŠieldo susednej

_r_ c) Musí mať sÚhlas vlakového dispeČera.
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Dopravný test í9A

E
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Ako sa vypravujú vlaky pri preťaŽeníjedného smeru pri jazde vlaku proti správnemu smeru, ak vlak
osobnej dopravy má predpísaný pobý v zastávkach?

a) Vlak osobnej dopravy' ktorý má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po nesprávnej kotaji s
vyrozumen ím cestujúcich;

b) Vlak osobnej dopravy, ktoný má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po správnej kolaji;

c) Vlak osobnej dopravy, ktoý má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po nesprávnej kolaji' ak má
váčšiu traťovÚ ýchlosť'

Ako sa vypravujú vlaky pri preťaŽeníjedného smeru po nesprávnej kol'aji' ak vlak osobnej dopravy má
predpísaný pobyt v zastávkach?

a) Vlak osobnej dopravy, ktoý má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po nesprávnej koťaji s
vyrozumen ím cestujÚcich;

b) Vlak osobnej dopravy, ktoný má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po správnej kotaji;

c) Vlak osobnej dopravy, ktoý má predpísaný pobyt v zastávkach, sa vypraví po nesprávnej koťaji' ak má
váčšiu traťovÚ ýchlost'.
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ruAko sa vypravujÚ vlaky po nesprávnej kol'aji, ak neboli stráŽnici oddielov o tejto skutočnostivyrozumení?

a) V trat'oWch oddieloch;

b) Podl'a rozhl'adu;

c) V medzistaničnom oddieli

tE
Ž1

E
ža

Ako sa dovolí vchod vlaku z nesprávnej kolaje ak nie je pre nesprávnu kol'aj zriadené vchodové
návestidlo?

a) Privolávacou návest'ou vchodového návestidla správnej kol'aje;

b) Ručnou privolávacou návest'ou dávanou pred vchodovým návestidlom správnej kotaje;

c) Ručnou privolávacou návesťou dávanou v Úrovni vchodového návestidla na vonkajšej strane
nesprávnej kol'aje.

Vlaky osobnej dopravy pravidelne zastavujúce na zastávkach bez podchodov alebo lavičiek pre peších,
idú proti správnemu smeru. Smie íst'vlak (PMD) po susednej kol'aji?

a) Áno, ak to dovolujÚ Tabutky traťových pomerov;

b) Nie, jazdy vlakov (PMD) po susednej kotaji sú zakázané;

c) Áno, jazdy vlakov (PMD) po susednej kotaji sú dovolené vŽdy.

|-2o l CestujÚci na zastávkach sa na nástup z nástupišťa pre opačný smer jazdy upozornia prostrednícfuom
zamestnanca na zastávke alebo staničným rozhlasom, prípadne inak' Ako sa postupuje ak to nie je
moŽné?

a) VyrozumejÚ sa vodiči vlakov osobnej dopravy, ktoré v nich zastavujú písomným rozkazom, aby do
L l 

zastávky vchádzali zníŽenou rýchlosťou a vlakový personál umoŽnil nástup cestujúcim do vlaku;

b) Nerobí sa Žiadne opatrenie;

c) Vlakový personál sa vyrozumieva, aby do zastávky vchádzali rýchlost'ou najviac 30 km/h.
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Dopravný test í9A

I Výpravca od vodiča prijal spravu , Že jazdajeho vlaku; ale aj íných vlakov je niečím ohrozená, ale v tom

ffiř:j"' 
uŽ na susednÚ koÍaj vypravény vtár. nto uubu poiiuóovat v1iprávc" ,táni.", Řlory takrito správu

a) Z okamŽitou platnost'ou vylÚči všetky dotknuté tratbvé kol'aje;
b) Túto správu oznámi všetkým trat'orným stanovištiam;
c) Musí oznámit'vodičovi, po ktorej koÍaji a ktoý smerom vlak ide.
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a)

b)
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@Akú povinnosť má vodič (vlakorný personál)' ak jazdavlaku nie je dovolená alebo je ohrozená?

Ír]f,|f;:n 
vlak všetkými dostupnými prostríedkami a ohlásit' prípad výpravcovijednej zo susedných

označí vedúce HDV jedným Žltým svetlom nad pravým nárazníkom, pokračuje v ďalŠej jazde podtarozhÍadu a ohlási prípad výprav'covijednej zo susedňych staníc;
c) označí vedÚce HDV jedným červeným svetlom nad pravým nárazníkom, pokračuje v ďalšejjazdepodta rozhl'adu a ohlási piípad výprávcovi jednej 

'; 
J;;;á;ý;ň stanic

Výpravca od vodiča prijal správu , Že jazdajeho vlaku, ale aj iných vlakov je niečím ohrozená. Ako budepostupovat' výpravca stanice, ktoni tákÚto ipravu prijal? ' -' --' '

a) Z okamŽitou platnost'ou vylÚči vŠetky dotknuté trat'ové koÍaje;
b) Túto správu oznámivšetkým tratbuým stanoviŠtiam;
c) Musí zabezpečit', Že na tÚto kotaj (kol'aje) nebude do zistenia zjazdnosti vypravený Žiadny vlak.

@Kedy mÓŽe dat'výpravca súhlas na ďalšiu jazdu vlaku vodiČovi, ktoý ohlásil zastavenie na tratí?
Žt "' ffji;|lf*:g:ilpátovné hÍásenie, Že ďalšía jazda jeho vlaku ani ďalších vlakov po susednej

D pa keď o tejto jazde vlaku z trate vyrozumie trat'ové stanoviŠtia, ktoých sa d,alŠia jazda týka;c) Až'keď jazda tohto vlaku ztrate spíňa vŠetky podmienky pre jazduvlaku podl,a rozhl,adu.

E Kedy mÓŽe pokračovat'v d'alšej jazde vodič, ktoý ohlásil zastavenie vlaku na trati?

Žt a) Len po sÚhlase výpravcu stanice, do ktorej vlak ide;
b) Len keď nepochybne zistí, Že vlak je celý a na susednej koraji nie je Žiadna prekáŽka;
c) Len so súhlasom výpravcov oboch susedných staníc.

|-2El Ako bude oostupovat'vodič, ktoný ohlásil zastavenie vlaku na trati a nemÓŽe si vyŽiadat,súhlas u.ipravcuna d'alŠiu jazdu?

Žl ") P.!,i" 
pokračovať v !.9]sel 

jazde aj bez súhlasu výpravcu po najbliŽšie hlavné návestidlo, nýchlost,10km/h nesmíe prekročit';

b) Smie pokračovat'v.$9]sej lazde cez príecestia s PZZ,ako cez priecestia' ktoré nebudú uzavreté(uvedené do stavu'Výstraha];
c) Nesmie pokračovat'v ďalšej jazde a prostredníctvom vhodného zamestnanca si vyŽiada písomnépokyny pre ďalŠí postup.
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Dopravný test í9A

Wo čom musívýpravca vyrozumieť vodiča pred nepredpokladaným návratom vlaku z trate?

o tom, či sÚ vyrozumení závorári, Že sa vlak bude vracat'z trate;

o platnosti (neplatnosti) oddielových návestidiel a o spÓsobe, akým bude dovole ná jazda vlaku do
stanice;

Či po1oe v stanici na volnú, alebo obsadenú koÍaj'

Ž1
a)

b)
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c)

í16-| Aké opatrenia musí urobiť výpravca prijazde vlaku po častiach?

a)

b)

c)

Ž'|
Musí vyrozumieť o jazde vlaku po častiach stráŽnikov oddielov a zadnú stanicu a zabezpečiť, aby
zanechaná čast'vlaku na trati bola riadne zaistená a stráŽená;

Musí vyrozumieť o jazde vlaku po častiach stráŽnikov oddielov a zadnú stanicu a zabezpečiť obsluhu
návestidíel podťa predpísov pre obsluhu zabezpečovacích zariadení;
Musí vyrozumiet' o jazde vlaku po častiach stráŽnikov oddielov a zadnú stanicu a vykonať opatrenia,
aby uzavretím vchodového návestidla nebola daná odhláška za čast'ou vlaku.

2.1

b)

c)

a)

b)

c)

Ž1

-,'t 'l,l'j L :it

E Akýmislovamipotvrdia ostatné stanoviŠtia (odbočky) hlásenie zaÓatiar47luky?

Ž1 a) S|ovom "Rozumiem'' a pripoja svoje priezvisko;

b) Názvom stanovišt'a (odbočky);

c) Slovom "Rozumiem" a pripoja názov stanovišt'a (odboČky).

lTó-] Koho zavolá výpravca oprávnený vylúčit' kolaj, ked' chce začat'výluku?

' ,, Ž1
a) Vlakového dispečera a elektrodispečera;

b) Susedného uýpravcu a objednávatel'a výluky;

c) Susedného výpravcu a všetky trat'ové stanovištia, prípadne odbočky.

trIl Akým slovným hlásením skončívylÚku kol'aje výpravca, ktoý výluku začal?

a) 'Výluka prvej tratbvej kotaje o 14.30 skončená. (priezvisko výpravcu)"' Susedná stanica hlásenie
opakuje a pripoj í: Rozu mie...'. ( priezvisko rnýpravcu). ";

Výluka prvej trat'ovej kol'aje medzi stanicami Cífer a Šenkvice skončená o 14.30. (názov dopravne)"
Susedná stanica hlásenie opakuje a pripojí: "Rozumie. ..... (názov dopravne)";
'Výluka prvej trat'ovej koťaje medzi stanicami Cífer a Šenkvice skončená o í4.30. (priezvisko
uýpravcu)". Susedná stanica hlásenie opakuje a pripojí: Rozumiem...'.(priezvisko výpravcu)."'

E Akým slovným hlásením vylúči kotaj výpravca oprávnený vylÚčit'kol'aj?
"Tratbvá kotaj
vylÚčená";
'Tratbvá koÍaj
vylúčená. . .....
"Traťová kol'aj
vylÚčená. . ...'.

(prvá, druhátrat'ová kolaj)medzi stanicami ........(názvy staníc) od..'.. (čas)...

(prvá, druhátrat'ová koÍaj)medzi stanicami ........(názvy staníc) od..... (čas)...
(priezvis ko uýpravcu)'';

(prvá' druhá trat'ová koťaj)medzi stanicami ........(názvy staníc) od ..... (čas)...
(názov dopravne)''.

lV r n'l
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E Aké slovné znenie sa pouŽíva v hlásení o začatínapát'ovej výluky trakčného vedenia?
a)

b)

Ž't
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a)
z1

|]8 l Ktoý výpravca zodpoved á zato,Že vlak ktoý pÓjde v stanici zotrvačnost'ou bude vyrozumený písomným

- 
rozkazom?

Ž1 a) Výpravca dispozičnej stanice;
b) Výpravca riadiacej stanice;
c) Výpravca stanice s vypnutým trakčným vedením.

tú

El Aké znenia sa pouŽijú v hlásení o skončení napát'ovej uýluky trakčného vedenia?
"Napatbvá výluka trakčného vedenia tratbvej koraje (prvej' druhej trat,ovej koťaje) medzistanicami ..-.-.... (názvy staníc) skončená...(nazbv doira"li"i;1' 

- '
"Napát'ová výluka trakčného vedenia trat'ovej koraje (prvej, druhej trat,ovej kolaje) medzistanicami ...'..... (názvy stan íc) skončená']

c) "Napátbvá výluka trakčného vedenia tratbvej kolaje (grvei, druhej trat,ovej kolaje) medzistanicami ..'...... (názvy staníc) skončená o -'.Íe".j. ..... (priezvisko výpravcu),,.

E ffi*ru;:;?:}::"L"5',ilr:; zápisníka zodpovedný zástupca objednávatel'a qýluky výpravcovi

Ž'l d !!?1!no:t'a vol'nost'trat'ovej kol'aje a prípadné prechodné obmedzenie trat,ovej rýchlosti cezpracovné miesto;

b) Čas ukonČenia výluky, zjazdnost'a vol'nost'trat'ovej ko'aje;
c) Čas ukončenia výluky.

El Komu a ako oznámi zodpovedný zástupca objednávatefa výluky zjazdnost, a vol,nost,trat,ovej kol,aje?
Žt a) Výpravcovi stanice určenej rozkazom o uýluke a to zápisom na najbliŽší riadok Dopravného denníka;b) Výpravcovi stanice určenej rozkazom o r,nýluke a to zápisom na najbliŽší riadok TelefÓnnehozápisníka;

c) Telefonicky vlakovému a kontrolnému dispečerovi.

E Čo sa rozumie pod pojmom jazdazotwacnost'ou na tratiach s trakčným vedením?

Žl a) Jazda po spáde;

b) Jazda po spáde a rovine;

c) Jazda HDV elektrickej trakcie so stiahnutým zberačom.

I{, l, 3y c .-4ir.
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Dopravný test í9A

E Kde sú uvedené stanice, v ktoných je dovolená jazdazotrvacnostbu?

Žt a) V TabuÍkách tratbvých pomerov;

b) vZCP;
c) V Prevádzkovom poriadku stanice.

l7ó-l Kto dáva príkaz na odchod na vylÚčenú kol'aj vodičovi trat,ového stroja?

z1 "l í-!T::!:::nec pre riadenie vozidiel a to po súhlase od výpravcu, daného bud, priamo aleboprostredn íctvom výhybkára;

b) Zamestnanec pre riadenie vozidiel bez sÚhlasu výpravcu;
c) Zamestnanec pre riadenie vozidiel so sÚhlasom výhybkára bez vedomia výpravcu.
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Í b Žta.gss
2a Ž1d.895

3 c Ž1ď.9o3

1a Žra.gto
5 b Žtet.gto
6 b Žta.sto
7 b Žt eLera

t a Žl etglz
9 c Žlet.gzs

lo b Žl ergzs

lí c Žl etgzs

12 c Žlel.szg
í3 c Žt etgzt

í4 b Žletgtg
15 b Ž1d.985

16 b Ž1čl.985

17 c Žret.sss
í8 c Žtet.gss
í9 b Žlet.looz
á a Žtet.toos
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