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Vel'ká dopravná

Dopravný test í9A
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E Pre koho je predpis ŽsR o 17 závázný?

D 17 ") 5á^TT'::j3řl""" 
ŽsR, nie je vŠak závázný pre cudzie právne subjekty' zamestnancov regionálnych

b) Pre zamestnancov ŽsR a tieŽ vŽdy v plnom rozsahu pre prevádzkovatelov dopravy na dráhach;
c) Pre zamestnancov ŽSR, právnické a fyzickércsoby, ktoré na základe zmluvy so ŽsR vykonávajÚ

prevádzkovanie dopravy na dráhe v správe Žsn aleoo dohodnuté práce na dráhe.

PovaŽuje sa náraz vlaku na spadnuté skaly nachádzajÚce sa v priechodnom priereze kol'aje za zráŽku
vlaku?

a) Áno, ak došlo minimálne k malej Škode;

b) Áno, ak došlo minimálne k váčŠej škode;
, c) Áno, vŽdy.

t-q] Rozumie sa pod pojmom zráŽkavlaku, náraz vlaku na druhý vlak?
a) Áno, vŽdy;

D17

b) Áno, ak pritom dÓjde minimálne k malej škode;

., c) Áno, ak pritom dÓjde minimálne k váčŠej škode.

E Ktoré prípady sú povaŽo vané zavykotajenie dráhového vozidia?

D17 a) lba ak sa celý podvozok dotkne podvalu;

b) lba ak vŠetky kolesá opustia hlavu kol'ajnice;

c) KaŽdý prípad, kedy koleso dráhového vozidla opustí aj dočasne temeno hlavy kol'ajnice.
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til Aké kotaje sa prednostne pouŽívajú na odstavenie traťových strojov?

a)

b)

c)

Ž1

tE Akým spÓsobom dokumentuje výpravca odstavenie tratbvého stroja v odovzdávke sluŽby?

a) odstavenie tratbvého stroja uvedie výpravca v odovzdávke sluŽby s udaním čísla koťaje;
b) odstavenie tratbvého stroja sa v odovzdávke sluŽby neuvádza;
c) odstavenie trat'ového stroja, ako aj spÓsob jeho zabezpečenia uvedie výpravca v odovzdávke sluŽby

s udaním čísla kolaje.

sl"p"' manipulačné, dopravné koťaje a kolaje pre osobitné účely chránené rnýkoÍajkou alebo
od.vplnou výhybkou, prípadne koťaje, na ktoie je znemoŽnená jázda kol'ajových vózidiel uzamknutím
prísluŠných výhybiek. rr'ýmenovým i, prípadne prenosným i zám kam i ;

Slepé koÍaje, kol'aje chránene výkoťajkou atebo odvratnou r4ihybkou, prípadne kol'aje, na ktoré je
znemoŽnená jazda kol'ajových vozidiel uzamknutím prÍslušných výhybiek. vyimenovými, prípadňe
prenosnými zámkami;

Do-pravné, spojovacie a záchytne kolaje chránené výkol'ajkou alebo odvratnou výhybkou, prípadne
kol'aje, na ktoré je znemoŽnená jazda kol'ajových vozidiel-uzamknutím príslušnýóh výhybiek.
vyimenovými, prípadne prenosným i zámkami.
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:El Čo musia urobit'výpravca, výhybkár na odbočke, zamestnanci na trat'ových stanovištiach, prípadne vlakovýpersonála inízamestnanci na tratiak dostanú správu ar"oó šaňi)i"ti^,'z"usrivozňJJáLoo;"ďtrozená bezpečnosť v medzistaničnom úseku?

Vel'ká dopravná
í9A

Žl a) ohlásia to prednostoviŽSt;
b) Urobia vŠetky opatrenia' aby zabránilr nehodovej udalosti;
c) TÚto skutočnost' ohlásia ostatným trat'ovým stanoviŠtiam.

s:'*:*#stupovat'vodič' 
ak počas jazdy vlaku dÓjde k náhlemu zhorŠeniu poveternostných

Ž,l a) okamŽite zvýŠi ýchlost';
b) okamŽite zníŽi ýchlost';
c) ZníŽi nýchlost'tak, aby mohol bezpečne zastavit,pred prípadnou prekáŽkou.

--

lEl Ako postupuje lnýpravca prizhoršení poveternostných pomerov (prietrŽ mračien, víchrica)?
2t a) NerobíŽiadne opatrenia;

b) Jazdu vlaku odloŽí po dohode s vlakovým dispečerom;
c) VyŽiada sisúhlas na odchod vlaku od Železničnejpolícíe.

El Kedy smie výpravca dohodnÚt' PMD za ÚČelom zistenia príčiny neukončenia jazdy vlaku (PMD)?
Ž l a) NajskÓr po uplynutí 5 minút od doby predpokladaného ukončenia jeho jazdy, ato len v smere, ktonýmmal tento vlak (PMD) jazdu ukončiti

b) NajskÓr po uplynutí 10 minút od doby predpokladaného ukončenia jeho jazdy, ato len v smere,ktoým mal tento vlak (PMD) jazdu ukónčit;;
c) NajskÓr po uplynutí 15 minÚt od doby predpokladaného ukončenia jeho jazdy, a to len v smere,ktoným maltento vlak (PMD) jazdu ukónčitl

r Aké zásady platia na jazdu pomocného HDV s uviaznutým vlakom?

Žt a) Jazda vlaku sa uskutočňuje podla zásad pre jazdu na nevylúčenej kol,aji;
b) Jazda vlaku sa uskutočňuje podla zásad pre jazdu PMD na vylúčenej kol,aji;
c) Jazda vlaku sa uskutočňuje podla zásad pre jazdu PMD na nevylÚčenej kotaji.

Musí lnýpravca pred vypravením pomocného vlaku na miesto nehodovej udalosti, okrem jazdy HDV, ktoréide pre uviaznutý vlak, vylúčit'trai'ovú kol'aj?

2t a) Áno;

! -- b) Nie;

l- c) Nie' ak HDV je obsadené aj vedúcim posunu.

fTl Čo musí urobiť výpravca skÓr ako vypraví pomocný vlak na miesto nehodovej udalosti?

2t a) Dohodne sa ojazde s výpravcom susednej stanice,
b) Musí vylúčit'trat'ovÚ kolaj;

c) Nerobí Žiadne osobitné opatrenia.

l " .'; ..l ,'- 'Č ,{- /4 , 1irr,, /c /-
,1.(



š0)
Vel'ká dopravná

Dopravný test í9A

[T| YP::::r:d vypravením pomocného vlaku na miesto nehodovej udalosti, okrem jazdy HDV, ktoré idepre uviaznutý vlak, musí vylúčiť trat'ovÚ kotaj. Kedy končí výluka trat'ovej koi'aje?
t

Ž1 a) Po príchode HDV na miesto nehodovej udalosti;

b) Pozastavení 100 metrov pred miestom nehodovej udalosti;
c) Výluka trvá aŽ do odstránenia následkov nehodovej udalosti.

tE Kedy sa hlásia príchody, odchody a prechody vlakov vlakovému dispečerovi v medzil'ahlých staniciach?
Ak v tejto stanici lrzniklo zmeškanie vlaku prepravujÚceho osoby;
Ak v tejto staníci vzniklo zmeškanie vlaku;

Ak vzniklo zmeškanie pri nýchlikoch 5 minút, pri ostatných vlakoch 10 minÚt alebo ak sa meškanie
zmenilo o tieto časy.

I
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,a)z'l
b)

c)
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Zostava vlaku na prepravu cestujúcich, ktoryi zastavuje v stanici alebo na zastávke pre výstup a nástup
cestujúcich, musí vyhovovat'dÍŽke nástupíŠt'pri ktoých zastavuje' Ako sa postupup, ak zostava vlaku
nevyhovuje dlŽke nástupíŠt' pri ktoých zastavuje?
a) Výpravca vydá pre vlakový personálopatrenie na zaistenie bezpečnosti cestujúcích;
b) Dopravca vydá pre svojich zamestnancov opatrenie na zaistenie bezpečnostícestujúcich;
c) Nerobí sa Žiadne opatrenie.

ťh, iÍ t iů i'

Eil MÓŽe sa vypravit'na tratbvú kolaj vlak' ak po susednej kol'aji sa samovol'ne pohybujÚ vozidlá?

Žt a) Nie;

b) Áno, príchod a odchod nákladného vlaku, ako i počet pripojených a odpojených vozidiel;
c) Len ak je takýto vlak v tejto stanici zmeškaný.

tril Je treba vlakovému dispečerovi hlásit' poruchy oznamovacích a zabezpečovacích zariadení?

Žt a) Áno, vŽdy;

b) Len také, ktoré ohrozujú bezpečnost'prevádzky;
)c) Len ak spÓsobia zmeškanie vlaku.

E Ak nákladný vlak manipulovalv medziťahlej stanici, treba túto skutočnost'ohlásit'vlakovému dispečerovi?

|-T| Ktoré stanice hlásia vlakovému dispečerovi príchody, odchody a prechody vlakov?

Ž1 a) Na to určené stanice a všetky východískové a konečné stanice;
b) Všetky stanice;

c) Dispozičné stanice.
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Doprarmý test 19A

Aké doklady vyhotoví v zmysle predpisu pre prevádzkový informačný systém (PlS) urČený zamestnanecv stanici, kde bol vlak zostavený alebo kde doŠlo k zmeňe .ostauý úaxu, u vtáru ňaruaáne, dopravy?
a} Súpis vlaku a Správu o zostave vlaku;

b) Vlakopis a vlakovÚ hlásenku;
c) Správu o zostavení vlaku.

Aké doklady vyhotoví v zmysle predpisu pre prevádzkový informačný systém (PlS) určený zamestnanecv stanici, kde bol vlak zostavený alebo kde došlo k zmeíe zoitavy vraru, u vlaku osobnej dopravy?
a) Výkaz vozidiel a Správu o zostave vlaku;
b) Vlakopis a vlakovú hlásenku;
c) Správu o zostave vlaku.
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Musí.uýpra-vca vyrozumieť písomným rozkazom i vodiča postrkového HDV' ak sa má vrátiť z inéhomiesta, neŽ je určené cestovným poriadkom?

Ž1 a) Nie;

b) Áno;

c) Len ak je to uveden é v Prevádzkovom poriadku.

Ako vyrozumie uýpravca vodičov vedúceho aj postrkového HDV o pouŽití postrkového HDV v obvodestanice?

Žl a) Staničným rozhlasom so spátným dotazom;
b) Písomným rozkazom;

lE| ovplyvňuje normatív hmotnostivlaku HDV na sluŽbu pohotové?

2t a) ovplyvňuje;

b) Neovplyvňuje;

c) Len keď nevyvíja t'ďnÚ silu pre svoj vlastný pohyb.

Pre skúšobn é jazdy ýc.hlost'ou vyššou ako dovotujú rýchlostníky, stanoví GR ŽsR aj opatrenia nazaistenie bezpečnosti dopravy. Kedy musia byt'tieio óp"t'"niá 
'ílňené?a) SkÓr ako vlak odíde zo stanice;

b) Ak vlak vstúpi do ovládacieho obvodu príslušného zariadenía;
c) o potrebe splnenia opatrení rozhodne výpravca.

=====:======-

@MoŽno posunovat' s dráhovými vozidlami obsadenými osobamí?

2t a) Áno, ak je posunujúci diel bzdený priebeŽnou brzdou;
b) Nie;
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Dopravný test í9A

tril Aká je zásada bzdenia posunujúceho díelu, ktoý tvoria dráhové vozidláobsadené osobami?

Žl a) PosunujÚci diel mÓŽe íst' ýchlost'ou najviac 10 km/h, ak nie je priebeŽne bzdený;
b) PosunujÚcidiel musí byt' brzdený priebeŽnou bzdou;
c) Zamestnanec posunu musí íst'na vozni najvzdialenejšom od rušňa na ktorom si predtým musi

::::='=1:::=ijil=l========

Platia rozhodujúce spá9y g bzdiace percentá urěené (pre prípad poruchy priebeŽnej bzdy na trati) i preodstavené skupiny vozidiel v stanici?
a) Áno;

b) Nie;

c) Áno, len na spádoch váčších ako 15 promile.

E
Žl

rEl
Žl

Ako' sa postupuje, ak vlak. nákladnej dopravy doŠiel brzdený v reŽime P a v d'alšej jazde má bez zmenyzostavy pokračovať ako vlak s predpísaným reŽimom bzdónia G?
a) Takýto postup nie je moŽný;

b) Smie zostat'brzdený v reŽime P, nová správa o bzdení sa nevyhotovuje;
c) Smie zostat' brzdený v reŽime P za podmienky, Že bude vyhotovená nová správa o bzdení spríslušným potrebným brzdiacim percentom podlaZCP. '

til
Žt

lTJ Vykonáva sa Úsg prizmene reŽimu brzdenia z R+Mg na R a z R na P?

Žl a) Áno, na všetkých vozňoch vlaku;

b) Nie;

c) Áno, ale len na vozňoch na ktoých doŠlo k zmene reŽimu brzdenia'

E Aká skúška bzdy sa vykonáva prizmene reŽimu brzdenia z R+Mg na R?

Žl a) Úsg;
b) Žiadna;

c) JSB.

Aká skÚška bzdy sa ryru9ivyf9ryt'pred odchodom vlaku z východiskovej stanice alebo stanice
odstavenia, ak od posledne1 Úsa uplynulo viac ako 24 hodíni
Q Žiadna;

b) JSB;

c) Úss.

t9Í] AkÚ povinnost' má dopravca, ak je potrebné dopravit'vlak dlhší ako je to uvedené v ZCP?

Žl a) Dopravca stanovínové podmienky dopravy vlaku;

b) Určí reŽim bzdenia a potrebné brzdiace percentá podta iného vhodného vlaku.
c) Dopravca tÚto povinnost'prenesíe na zamestnancov ŽSR.
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=o Vel'ká dopravná
Í}opramý test í9A

fts l Ak sú vo vlaku zostavenom z vozňov normálneho rozchodu zaradené previazané Vozne, ako musia mat,teto zapnuté brzdy?

2t a) Zapnuté do priebeŽnej bzdy vlaku, brzdu jedného vozňa zo skupiny moŽno vypnÚt,;
b) Všetky brzdy previazaných vozňov zapnuté do priebeŽnej bzdy vlaku;

___ j-::::T::'::::\:T?:!::*ovmusiabyt'vypnuté

E
Žt

Ak je vlak zostavený z vozňov normálneho rozchodu, kol'ko previa zaných vozňov smie byt' do tohto vlakuzaradených?

a) Najviac 12vozňov' alebo najviac 16 prázdnych previazaných vozňov;
b) Najviac 14vozňov, alebo najvíac'l5 prázdnych previazaných vozňov;
c) Nie je určené.

E i.1,::,::-"]:ku 
zostavenom z vozňov normálneho rozchodu zaradenépreviazané Vozne, kol,ko ich mÓŽebyt' V jednej skupine, ak sÚ naloŽené nebezpečným tovarom?

Žt a) 3;

b) 6;

c) 12.

MÓŽe sa vo vlaku zostavenom z vozňov normálneho rozchodu dopravovat'skupina 3 previazanýchvozňov v zadnej časti vlaku?

Žl a) NemÓŽe;

b) MÓŽe;

: c) Ak sa dodrŽí podmienka vypnutia ich priebeŽn ej brzdy a nebudÚ zaradenéna konci vlaku

Ak sÚ vo vlaku zostavenom z vozňov normálneho rozchodu zaradené previazané Vozne, kotko ich mÓŽebyt'v jednej skupine?

Žt a) 3;

b) 6;

c) 12

Ak sÚ vo vlaku zostavenom z vozňov normálneho rozchodu 4 previazané Vozne v jednej skupine, kdetieto musia byt' zaradené?
a) Len na koniec vlaku;

b) Len bezprostredne za vlakové HDV (sluŽobný vozeň) v čele vlaku;
c) V zadnej časti vlaku, nie však na konci vlaku.
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Dopravný test í9A

í c D17čl.2

2 b D17 čl.47

3 c D17čl.47

4 c D17čl.48

5 b Ž1čl.1230

6 c Ž1 čl.1233

7 b Ž:e|Qqo
8 c Ž,l et lzaa

9 b Žletpqe
10 b Žlerpsq
11 a Ž't tt.,tzsg

12 a Ž'.t ct. na'l

13 b Ž1čl.126,|

14 c Žler1.2at

í5 a Žl er paa

í6 b Žlet.faq
17 a Ž't tt. taq
í8 a Žlerpal
í9 c Žleteal
20 b Žl et' nrc
21 a Žltt.l'saa
22 c Žtet.tsoa

23 b Žl eL Baz
24b Žtet.tsgs

25 c Žíčl.1390

26 a Žtet.tssa
27 a Ž't tt. u.ll
28 b ŽleLuln
29 a Žleruzz
30 c Ž1eLuso
31 b ŽleLuqa
32 b Žletlua
33 c Žtellua
34 b Žl et uaz

35 a Žtet.tsos

36 a Žtet'tsoa

37 b Ž1čl.1503

38 c Žte|Éos
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