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tr] Dovoluje výpravca povolením na posun na dopravných kolajách obsadenie týchto kotajívozidlami?
a) Áno, počas trvania posunu;

b) Nie;

c) Áno, a to aj po skončení posunu.

Kedy nie je potrebný osobitný rozkaz na zastavenie rušiaceho posunu, prípadne hlásenie, Že rušiaci
posun bol zastavený?

a) |k je posunujÚci diel mimo vlakovej cesty pred neprenosným návestidlom, ktoré stojí priamo pri
kotaji, a to vpravo od nej;

b) AÍ je posunujúci diel mimo vlakovej cesý pred neprenosným návestidlom zakazujúcim posun,
platným pre tÚto kotaj;

c) A! je posunujúci diel mimo vlakovej cesý pred neprenosným návestidlom, ktoré je označené
návestbu 43, Upozorňovadlo na skupinové návestídlo.

f! Ako znie záváznéslovné znenie oznamujúce zastavenie rušiaceho posunu ?

Žl a) "Rušiaci posun prvej posunujÚcej zálohy je zastavený.'';

b) "Rušiaci posun zastavený na piatej kotaji.";

=_:===:l===:=:*::_ytl111i11t11.= = ====

Ako znie rozkaz na uvoťnenie vlakovej cesty a na zastavenie ruŠiaceho posunu daný výpravcom pred
prípravou vlakovej cesty?
a) Zastavte rušiaci posun pre vchod vlaku 603 (priezvisko výpravcu)'.;

b) ''Pre jazdu vlaku 603 na prvÚ kolaj zastaúe rušiaci posun!";

c) 'Zastavte ruŠiaci posun vlaku 86 620 pre vchod vlaku 603 (priezvisko výpravcu)''.

E Smie sa na kol'ajach zbiehajúcich sa s vlakovou cestou posunovat', ak je dovole ná jazdavlaku?

Áno, ale len po neprenosné návestidlo platné pre tÚto koÍaj a zakaz$Úceposun (nie však odráŽať
alebo spÚšt'at'vozne na voťnú koťaj);

Len k neprenosnému návestidlu, ktoré stojí priamo Vpravo pri kol'aji pred miestom moŽného
ohrozenia a dovoluje jazdu;

Nesmie.

a)

b)

c)

Ž't
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fE Výpravca smíe dovolit' posunovať za označníkv stanici bez trat'ového sÚhlasu len ak zistí, Že nie je na
ceste zo susednej stanice k nemu vlak ani PMD a len po dohode so susedným {pravcom. Čo obsahuje
táto dohoda?

Ž1 a) Časové rozmedzie posunu za označnika na ktorÚ trat'ovÚ kolaj sa bude posunovat';

b) Časové rozmedzie posunu za označnika na ktorÚ staničnÚ kolaj sa bude posunovat';

c) Časové rozmedzie posunu a ktoré dopravné kotaje sa mÓŽu obsadit'po skončení posunu za
označník.

b.
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a) Len po dohode so susedným výpravcom;
b) Ak má udelený súhlas (neýka sa ak ide o posun proti stojacemu vlaku);
c) Podmienky stanoví Prevádzkový poriadok.

lT| Kedy smie výpravca dovolit'posunovať za označník v stanici s trat'ovým sÚhlasom?

Žt a) Ak má udelený sÚhlas (netýka sa ak íde o posun proti stojacemu vlaku);
b) Len po dohode so susedným výpravcom;
c) Podmienky stanoví Prevádzkouý poriadok.

|-Td-| Je dovolený posun za obvod stanice, ak výpravca nemá kontrolu vofnostiprvého tratbvého oddielu?

Žl a) V tomto prÍpade je posun za označník zakázaný;
b) Áno, ale o tejto skutočnosti upovedomír4ipravca vodiča posunujÚceho dielu vŽdy ústne;
c) Áno, ale o tejto skutočnosti vyrozumie výpravca vedúceho posunu a vodiČa rozkazomY

tril Je dovolený posun za označník, ak výpravca nemá kontrolu vol'nosti prvého tratbvého oddielu?

Žl a) Vtomto prípade je posun zaoznačníkzakázaný;
b) Áno, ale o tejto skutočnosti upovedomívýpravca vodiča posunujucJho dielu rrzdy ústne;
c) Áno, ale o tejto skutočnostivyrozumie výpravca vedúceho posunu a vodiča rozkazom V.

l tz l Je dovolený posun za oznainík, ak nedoŠla za PMD správa o príchode do susednej stanice?

Ž1 a) V tomto prípade je posun za označník zakázaný;
b) Áno, ale o tejto skutočnosti upovedomí výpravca vodiča posunujÚceho dielu vŽdy Ústne;
c) Áno, ale o tejto skutočnosti vyrozumie výpravca vedúceho posunu a vodiča rozkazom V.

A|9,:3. pTtupuje, ak je potrebné posunovat' za označnika za predchádzajÚcim vlakom nedoŠlaodhláška?

a) Výpravca o tom vyrozumie vedúceho posunu a vodiča priamo bez sprostredkovatel,a;
b) Výpravca o tom vyrozumíe vedÚceho posunu a vodiča rozkazom V;
c) VÍp|-."y9u o tom vyrozumie vedÚceho posunu a vodiča Ústne, a to priamo alebo prostredníctvom

uýhybkára.

Kedy smie výpravca dovoliť posunovat' za oznaČnikv stanici s tratbvým sÚhlasom, pri poruche tohtohaťového sÚhlasu?
a) Ak má udelený súhlas (netýka sa ak ide o posun proti stojacemu vlaku);
b) Len po dohode so susedným výpravcom;
c) Podmienky stanoví Prevádzkouý poriadok.
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tril Je dovolený posun za obvod stanice, ak nedošla za PMD správa o príchode do susednej stanice?

Žt a) V tomto prípade je posun za označnik zakázaný;
b) Áno, ale o tejto skutočnosti upovedomívýpravca vodiča posunujúceho dielu vŽdy ústne;

--===-=:L=*:=:]:=:::f=::::::::::=:::':::::-:Í::]:T=:::=:=::::=::::ičarozkazomV

E Kedy sa nesmie v stanicis kol'ajor,nými obvodmi riadiť nespre vádzanýposun neprenosnými návestidlami?

21 a) Ak sa posunuje s dráhor4ýmivozidlami lahkej stavby;
b) Pri posune medzidvoma obvodmi stanice;
c) Ak sa posunuje s trat'ovým strojom, ktoý nie je označený červeným písmenom 'A''

E Čím sa riadi po vyrozumení vodiča o posune ďalŠía jazda nesprevádzaných HDV?
a) Len ručnými návest'ami pre posun;

b) Len ručnými jazdnými návestidlami;

c) Neprenosnými návestidlami platnými pre koÍaj, po ktorej sa posunuje.

MÓŽe posunujÚci diel ktoý ide ako posun medzi dopravňami (PMD) vchádzat'v dopravniach s ko1ajovým
rozvetvením aj na kolaj obsadenú stojacímidráhouými vozidlami?
a) Nie;

b) Áno, bez ďalších opatrení;

c) Áno, ak je vyrozumený písom ným rozkazom v susednej stanici.

ffi ;;ň;;"-";ň;;;;;;;;;."*;;;;';;;
Žl a) Ak tlačené vozidlá obmedzujú rozhladvodičoviPMD;

b) fuledzi dopravňam.i, 
'kde 

sÚ neprehtadné tunely, ak má posun isť aŽ zatunel; tieto Úseky sa uvedÚ v
Tabutkách trat'ových pomerov;

c) Ak sa predpokladá zastavenie vlaku na trati.

E Kedy nie je dovolený posun medzidopravňamiza vlakom?

Žl a) Ak má byt'PMD tlačený;

b) Ak vezíe výbuŠninu;

====:==:=:l==:::T::y:111=::=:::t=::::l:::=::.:t::=:::1

E Kedy nie je dovolený posun medzidopravňamiza vlakom?

Žt a) PrizníŽenejviditel'nosti;

b) Ak sa predpokladá zastavenie vlaku na trati;

c) Ak by mal byt PMD tlačený'
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[E| Na akÚ návest'smie odísť PMD zo stanice, kde sú kaŽdú koťaj umiestnené neprenosné návestidlá platné
pre posun?

2't a) Na návest"'Posun cez námedzník";

b) Na návest'dovoÍujÚcu posun na návestidle jeho odchodovej kol'aje;

c) Na návest"'opatrne na privolávaciu návest"'.

E
Žl

MÓŽe uýpravca pri správnej činnosti trat'ového zabezpečovacieho zariadenia dovolit' jazdu PMD, ak
nedostal sÚhlas od výpravcu susednej stanice?
a) Áno, len ak uloŽítrat'ový kl'úč na miesto stanovené Prevádzkovým poriadkom;

b) Nie, musí mať vŽdy súhlas u.ipravcu susednej stanice;

c) Nie, musí mať vŽdy súhlas výpravcu susednej stanice, okrem PMD idúceho za Účelom uvoťnenia
trat'ovej kolaje.

Ako odíde PMD zo staníce, v ktorej nie je pri kaŽdej kotajineprenosné návestidlo pre posun a zhlavie nie
je obsadené výhybkárom?

a) Výpravca dá Ústny sÚhlas na odchod zo stanice vedÚcemu posunu;

b) Výpravca vypraví PMD návest'ou "odchod";

c) Len po súhlase na posun za označník, daný výpravcom priamo.

@
Žt

@Pokiat ide po vyrozumení PMD v staniciach, kde nie sÚ pre kaŽdÚ kol'aj neprenosné návestidlá platné pre
posun a odchodové zhlavie je obsadené výhybkárom, ale tento nedává návest' "PriblíŽit'?

a) Najdalej do úrovne stanovišťa výhybkára;

b) |k nepochybným spÓsobom zistí vedúci posunu správne postavenie výhybiek, mÓŽe pokračovat'v
jazde na šíru trat';

c) Najdalej po námedzník odchodovej koÍaje, prípadne výkol'ajku alebo hrot odvratnej uýmeny'

Ako odíde PMD zo stanice, v ktorej nie je pri kaŽdej koÍaji neprenosné návestidlo pre posun a zhlavie je
obsadené výhybkárom?

a) Na návesť'Yzdialit"' dávanÚ zamestnancom oprávneným riadiť posun;

b) Na návesť "PriblíŽit"'dávanú uýhybkárom;

c) Na návesť ''odchod" dávanú výpravcom.

Ako sa zaistí bezpečnost'na priecestí prijazde PMD, pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach
závislých od iných zabezpečovacích zariadení?
a) Takéto priecestie musí vŽdy stráŽiť zamestnanec, ktorého vyšle vedÚci posunu po zastavení PMD

pred týmto priecestím;

b) Ručnou obsluhou tlačidla ''Uzavretie priecestia", alebo vyrozumením vodiča (vedúceho)
posunujÚceho dielu rozkazom pre PMD o tom, Že prísluŠné PZZprejazdu neúčinkuje;

c) Rovnakým spÓsobom ako pri jazde vlaku.
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WKedy smie výpravca dovoliť odchod (prechod) vlaku, ktoý má bý'vyrozumený písomným rozkazom?

-Ž,ta)Akvyslalzodpovednéhozamestnanca,abypísomnýrozkazdoručil;
b)Akvodičavlakuvyrozumelzamestnanecsusednejdopravne;

c) Ak vodiča vlaku vyrozumel sám' alebo dostal hlásenie, Že bolvodič vlaku vyrozumený'

61 Ako sa postupuje, ak písomný rozkaz, ktoý uŽ vodič podpisom prevzalje potrebné zrušit'?

Žl a) Vydaný prvopis rozkazu sa v prítomnostivodiia roztrhá'

b) ZruŠÍ sa na prvopise v prítomnosti vodiča alebo sa zruší novým rozkazom;

c) Vydaný prvopis rozkazu a všetky jeho priepisy sa zničia v prítomnosti vodiča'

tu Je dovolené pri písaní písomného rozkazu pouŽívať telegrafické alebo iné skratky?

; a) Len tie, ktoré majú všeobecnÚ platnosť, napr.: ŽsT, Výh, odb, Hl, Hr, AH,PzZ' km' h' min a pod';

b)LenšpecifickéznačkypouŽívanézodbornejterminolÓgie;

c) Nie je dovolené.

tu Akým spÓsobom sa označiavykonané zmeny v písomných rozkazoch?

. a) Zmenasa vykoná perom s červenou náplňou (atramentom);
z1

b) Zmena sa označí poznámkou ''opravil" a podpisom zamestnanca;

====.:l=.1i=:-:l=:=::::::l::::::1i-".::::::::1:=::::::====

E Ako musia byt'umiestnené texty (rukopisné, nálepky, tlač) na všetkých listoch v písomných rozkazoch?

Ž1
a) Vodorovne;

b) Zvisle;

c) Šit<mo.

E MÓŽu sa na napísanie písomného rozkazu pouŽiť predtlačené nálepky?

a) Nie;
z'lL I 

b) Áno, musia bý tieto nálepky a ich počet uvedený na všetkých listoch rozkazu;

c) Len ak to povotuje Prevádzkový poriadok'

E MÓŽu sa urobiť zmeny v uŽnapísaných písomných rozkazoch?

. a) Áno, pÓvodný text sa prečiarkne a pod tento sa napíše správny text;
z1

b) Nie, musísa vŽdy napísať nový rozkaz;

c)Lenvtedy,aksaneporušízrozumitelnost'texturozkazu.
===============

til Ktoný diel písomného rozkazu potvrdený vodiěom zostane vozvázku?

. a) PrvoPis rozkazu;
z1

b) Prvý priepis rozkazu;

==========:l=::::i:=::::l=:::'i::: Strana 5 z 6

\
fi



Vel'ká dopravná
Dopravný test í9A

rf

i'l
t'l
t:
[_

t:
t

E
Žl

Vo úaku je zaradených.niekoÍko činných elektrických HDV. Ako sa postupuje, ak je potrebné vyrozumieťvšetkých vodičov o povinnosti stiahnut' zberaěe?
a) Na prvopise rozkazu 'V'sa musÍa podpísať vodičivŠetkých HDV;
b) Rozkaz'V." podpíše vodič vedÚceho HDV a ostatný vodiči sa o povinnosti stiahnut,zberačvyrozumejú ústne;

c) KaŽdý vodič musí dostať rozkaz,ý.,.

2,t

V ktorom prípade musí bý vodič vyrozumený rozkazomV okrem prípadov nariadených jednotlivýmiustanoveniami predpisu Ží ?
a) Pri jazde vlaku za nemoŽného dorozumenia;
b) Prijazde PMD;

c) Ak doŠlo k nehodovej udalosti na susednej kotají, ktorá má vplyv na jazdu vlaku.

E
Žt

V ktorom prípade musí bYt vodíč vyrozume ný rozkazomV okrem prípadov nariadených jednotÍivýmiustanoveniami predpisu Ž.t ?
a) Ak je potrebné zníŽenie ýchlosti vlaku pozdÍŽpracovného miesta trat'ových strojov nariadenérozkazom o výluke alebo na Žiadost'vedúceho'prác;
b) 

.|ji prechádzajúcich vlakoch upozorňovaných na pracovné miesto na tratioznačené návest,ou"Pracovné miesto, pískajte'';

c) Prijazde pMD.

Žt

V ktorom prípade musí Mvodíč vyrozumený rozkazomV okrem prípadov nariadených jednotlivými
ustanoveniami predpísu Ž1 ?
a) Prjodstránení, premiestnení, aktivovaníalebo neplatnosti návestidiel, a priaktivovaníalebo zrušenízab ezpe čova c ie h o zariad eni a;

b) ripre.ch.ádzajúcich vlakoch upozorňovaných na pracovné miesto na tratioznačené návest,ou"Pískajte";

c) Prijazde pMD.

E
Žt

V ktorom prípade musí Mvodič vyrozumený rozkazom V okrem prípadov nariadených jednotlivými
ustanoveniami predpisu Ž1 ?
a) Ak na trati s automatickým blokom dÓjde k poruche odchodového návestidla v stanici;
b) Prijazde vlaku za nemoŽného dorozumenia;
c) 1\ treb_a, aby vlak.zniŽil ýchlost'alebo zastavil z dÓvodu stavu koťají, trakčného vedenia, staviebŽelezničného spodku, a priopravách alebo prestavbách třhi; zariadení.

z1

Ako. sa postupuje, ak treba aby vlak išiel výnimočne do iného obvodu stanice ako je predpokladané
cestovným poriadkom?

a) VchádzajÚcemu vlaku dá výpravca návest"'MoŽno prechodit"';
b) o takejto jazde musí.byt' vodič vyrozumený rozkazom 'V'', pokial' v cestovnom poriadku nie sÚuvedené podmienky jazdy aj pre takýto prípad;

c) Vchod vlaku sa dovolí do obvodu predpokladaného cestovným poriadkom a následne ako posun saprestavído iného obvodu stanice.
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1 a 21 čl.559

2 b Ž'| ěl.57o

3 b Žletsto
4 b Ž1 čl.57o

5 a Žl etsts
6 a Ž1 čl.su
7 b Ž1 e|saq

8 a Žtetsal
9 a Ž1e|saq

í0 c Žl etsgz

11 c Žl er sgz

12 c Žlersgz
í3 b Žlersgz
14 c Ž',t tt. sgz
.t5 c Žl etaoz

í6 c Ž',t a. aoz

17 b Žl a.an
18 b Žl erals
í9 b Žtet.ots

20 a Žl etals
21 c Žld.ala
22 a Ž1čl.627

23 b Ž'l a. azt

24 c Žl etazz

25 b Ž1čl.627

26 b Žtet'gss

27 c Žt a.asl
28 b Žtet.oso

29 a Žtet.oso

30 b Žtet.oso

3í a Žlet.oso

32b Žtet.oso

33 c Žtet.oso

34 a Žíčl.658

35 c Žtet.osa

36 c Žtet'0os

37 a Žtet.oos

38 a Žtet.oos

39 c Žtet'oos

40 b Žtet.o0s
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