
tI Ako sa spájajÚ HDV medzi sebou a so susedným vozňom?

a) Len tak, aby sa na priamej kol'aji nárazníky vozidiel doýkali;
b) Tak tesne, aby pruŽiny nárazníkov boli mierne stlačené;
c) Utiahnutím spriahadla o dva závity.
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tz] Ako sa spájajú vozidlá vo vlakoch?

lT| Ako tesne sa spájajú vozidlá vo vlaku?

Ž,l a) Vo vlakoch sa vozidlá spájajÚ tak tesne, aby vypruŽovacie prvky nárazníkov boli mierne stlačené;
b) Vozidlá vo vlaku sa spájajÚ tak, aby vznikla medzera medzi nárazníkmi;
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[T| Je dovolené vol'né spojovanie vozidielvo vlakoch pri ktorom vznikne medzera medzi nárazníkmi?

Žz a) Je povolené u manipulačných a sluŽobných vlakoch,
b) Nie je dovolené;

c) Je dovolené iba u vlečkových vlakoch.

til Aký je postup prirozpájaní vozidielvo vlaku?

Prirozpájanívozidielsa najskÓr rozpojí spriahadlo, potom sa postupne rozpoja bzdové spojky,
napája.cie potrubie, vykurovacie spojky, káble pre napájanie a dial'kové ovládánie, mostíky a
zábradlia alebo spojovacie mechy;

Prirozpájaní vozidielsa najskÓr rozpoja mostíky azábradlia alebo spojovacie mechy, káble pre
napájanie a dial'kové ovládanie, potom sa postupne rozpoja vykurovacie spojky, napa;acie pbtrubie,
brzdové spojky a nakoniec sa rozpojíspriahadlo;

Pri rozpájanívozidiel sa najskÓr rozpoja káble pre napájanie a dialkové ovládanie, potom sa rozpoja
brzdové spojky, napájacie potrubie, vykurovacie spojky, mostíky azábradlia alebo špojovacie mec'hy
a nakoniec sa rozpojíspriahadlo.

a)

b)

c)
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a) Tak, aby sa nárazníky dotýkali;

b) Tak' aby sa nárazníky v prednej časti dotýkali a v zadnej časti vlaku aby boli pruŽiny nárazníkov
mierne stlačené;

c) Zásadne tak tesne, aby vypruŽovacie prvky nárazníkov boli mierne stlačené.
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E] Čo sa spojíako prvé prispájaní vozidiel?

zt a) Spriahadlo;;

b) Vykurovacie soojkv;

c) Káble pre napájanie a diatkové ovládanie.
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Ako sa musia zabezpečiť nepouŽité spriahadlá na koncivlaku a pÍi oplenových Vozňoch spojených

nákladom?

a) Zavesením na háČik čelníka alebo na hák vlastného t'ahadla;

b) NepouŽité spriahadlá sa nemusia vo vlaku zabezpeČiť;

c) Musia sa vo vlaku zabezpečit'uzamknutím, kl'úče sa odovzdajú zamestnancovi dopravcu

sprevádzajúci vlak.
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E Na koÍkých vozidlách mÓŽu bý' koncovo naloŽené cestné vozidlá v jednej skupine?

a) Najviac na piatich vozidlách v jednej skupine;

b) Najviac na troch Vozidlách v jednej skupine;

c) Počet vozňov nie obmedzený.
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tr Ako sa postupuje, ak z technických príčin nie je moŽné spriahadlo zavesiť na háčik čelníka vozřa?

a) Spriahadlo sa musí skrátiť a nechat' volne visieť aspoň 15 cm nad hlavou kotajnice,

b) Zamestnanec zviešajúci vozne spriahadlo skráti spriahadlo podta vlastného uváŽenia;

c) Spriahadlo skráti zamestnanec zviešajÚci Vozne o dva závity.

r Ako sa postupuje pri pretrhnutí kábla pre napájanie?

. a) Zavesi sa predpísaným spÓsobom,
Ž1

b) Rozpojí sa pred poškodeným vozňom;
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E Ako sa postupuje pri odpojení vykurovacích a bzdových (tlakových) spojkách?

odpojené vykurovacie a brzdové (tlakové) spojky sa vŽdy ihned'po rozpojení musia zavesiť na

drŽadlo;

odpojené vykurovacie a brzdové (tlakové) spojky sa nemusia zavesiť na džadlo;

odpojené vykurovacie a brzdové (tlakové) spojky sa zavesenia na džadlo v závislosti od

poveternostných podmienok priteplote min. _ 5C.

m Kto spája arozpája hnacie vozidlá medzi sebou ako aj s prvym vozňom?

a) Zásadne zamestnanec oprávnený riadit'posun (vedúci posunu);

b) Zásadne zamestnanec posunu (posunovaČ);

c) Vodič (pokial' na to nie je určený iný zamestnanec)'

tr Aký ráanor musia mať kotesové vozidlá pri tzv. koncovom nakladaní?

a) Najmenej 3 m;

b) Najmenej 3,5 m;

c) Najmenej4 m.
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E Akú hmotnost'nákladu započítame pre kaŽdé vozidlo pri koncovom alebo sedlovom naloŽení vozidla?

Hmotnosť koncovo alebo sedlovo naloŽeného vozidlá započítame pre jeden vozeň, pre druhý ju
nezapočítavame;

Pre vozidlo naloŽené časťou cestného vozidla s korbou počítame jednú tretinu, pre vozidlo naloŽené
časťou cestného vozidla s motorom počítame dve tretiny hmotnosti;

Pre kaŽdé sedlovo alebo koncovo naloŽené vozidlo započítame polovicu hmotnosti cestného vozidla.

a)

b)

c)
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Eil Kto sa mÓŽe počas prepravy zdrŽovat' v koncovo a sedlovo naloŽených cestných vozidlách?

a) lba zamestnanci dopravcu sprevádzajúci náklad;

b) lba zamestnanci výrobcu vozidiel;

c) Nikto sa nesmie v zdrŽiavat'v ýchto vozidlách.

Z1

l-T6-| MÓŽe príst'k rozpojeniu koncovo naloŽených vozňov pri posune?

a) Nesmíe k tomu príst';;

b) lba ak to povolí dopravca;

c) lba v prípadoch stanovených Prevádzkovým poriadkom.

z,

[-flr| Ako sa dopravujú poŠkodené vozne?

Žt a) PodÍa údajov na vozňovej nálepke;;

b) Podťa pokynov dopravcu alebo vlastníka vozňa;

__il==:11_1="j:::::::==== 
==

tE MÓŽe byt'do vlaku zaradené vozidlo, ktoré nemá upotrebiteťné hlavné potrubie?

Žt a) Áno, akje zaradené na konci vlaku;

b) Áno, ak je dopravované podÍa osobitných podmienok;
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E] Ako sa dopravujú opravové Vozne hlbinné?

Žl a) VŽdy ako prvé za HDV;

b) VŽdy na začiatku vlaku, najd'alej za Ósmou nápravou;

c) VŽdy ako posledné.

lló-| Ako sa smie prijat'na prepravu mimoriadna zásielka?

Žl a) Za podmienok stanovených prepravcom;

b) Za osobitných technických alebo prevádzkor'ných podmienok stanovených GR ŽSR;;

::==:]==::Y:T::T:Y :=:1' "* :t=:::ti_t=

ft *tl



a)

b)

c)
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Komu oznámiGR ŽsR prepravné podmienky pre mímoriadnu zásielku?

Všetkým staniciam na ŽsR;
Všetkým staniciam, ktoré sa nachádzajú na prerokovanej prepravnej ceste;

Prepravné podmienky sa zverejnia v Prepravnom a tarifnom vestníku.

W
"a)z1

Kto smie zmenit'určenú prepravnú cestu pre mimoriadnu zásielku?

GR ŽSR;;

b) oprávnený zamestnanec dopravcu;

c) Vlakový dispečer.

ra Pri nemoŽnom dorozumenísa smie vlak, ktoný vezie mimoriadnu zásielku vypravit'len vtedy, ak

-sa 
zásielka mÓŽe prepravovať bez akéhokolvek obmedzenia. Kto musí byt vyrozumený v prípade

odstavenia takejto zásielky?

Ž't a) o odstavenízásielky musí byt' ihneď (prípadne po obnovenÍ spojenia) vyrozumený vlakorný dispečer;

b) o odstavenízásielky musí byt'ihneď (prípadne po obnoveníspojenia) vyrozumený prevádzkor'ný
dispečer,

c) o odstavenízásielky musí byt ihneď (prípadne po obnovení spojenia) vyrozumený kontrolný dispečer

Ako sa radia zásielky mimoriadnej hmotnostivo vlaku?

a) Lubovoťne;

b) Do prednej časti vlaku, ak nie je stanovené inak;;

c) VŽdy na koniec vlaku.
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r25-l Pri preprave mimoriadnej zásielky je vodič o obmedzení ýchlosti vyrozumený rozkazom'Y,*-tákto: 
Rýchlost' N/20. Čo znamená písmeno ''N" v čitateli zlomku?

a) Počas prepravy nie je potrebné obmedzeníe nýchlosti udávanej v čitateli tohto zlomku;

b) Počas prepravy sa musí dodžat' najniŽšia ýchlosť t.j. ýchlosť podl'a rozhladu;

c) Počas celej prepravy sa musí dodrŽat' ýchlosť 20 kmlh.
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