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Alr u. reléového poloautomatického bloku (RPB) pri jazde vlaku s nezaveseným postrkom uýpravca*4'pouŽil mie-sto.tratbvého ktúča pre postrk trát'ovy kIúč pre pracovné á vlečkové vtarý, at<o sa
musí postupovať ďalej?

a) obsluha je normálna, pretoťŽe činnost' RPB nie je naruŠená;
b) Musí byt'pre vlak s postrkom zavedené ihneď telefonické dorozumievanie;
c) Pre tento vlak platí len telefonická odhláška.

lT| lY-.-"_r.!upuje, ak v stanici s reléovým poloautomatickým blokom (RPB) nie je zriadený trat'ový klÚč
pre postrk a treba uskutočnit' jazdu vlaku s nezaveseným postrkom ?

o *T ") !_o-:lr}-9di9e 
a výpravca toto oznámi hradlárom a výpravcovi susednej stanice a wzve ich, aby po

"@ pre1azde v!.rg 9|9|o hradiela po vchode do stanice nedávaliodhláškú releovým z'ariadením, Í'áop'i
označia tlačidlo "Udelenie odhlášky" vhodnou mnemotechnickou pomÓckou;

b) obsluha RPB je normálna' odhláŠky'dávajú hradlári po prechode vlaku s nezaveseným postrkom
povytiahnutím tlačidla "Udelenie odhlášky'' po splnení podmienok podl'a "PravidielŽeiezňienej
prevádzky Ž1";

c) obsluha RPB je normálna, odhláŠku !-avaju hradlári po prechode vlaku s nezaveseným postrkom
zatlačením tlačidla "Udelenie odhášky'' po splnenípodmienok podta "PravidielŽelezničněj prevádzkyŽt". '-'-/

Ak u reléového poloautomatického bloku nastane poruchor4i stav, ako je moŽné tento stav uviest' do
normálneho, bezsúhlasového stavu?
a) Zatlačením tlačidla'ZruŠenie blokovej podmienky";

o) j9z{9u d_voch po sebe protísmerných vlakov Yypravených okolo odchodového návestidla s návest'ou''Stoj" podl'a ''Pravidiel Železničnej prevádzky Z1''';

c) Zatlačením tlačídla "Udelenie odhlášky".

-===
Aký stav nastane, ak u reléolého poloautomatického bloku v oboch susedných dopravniach budÚ
sÚěasne zatlačené tlačidlá''Trat'or,ný súh las''?
a) PoruchoW stav;

b) BezsÚhlasouý stav;

c) Nastáva bezsúhlasový stav a svieti len biele svetlo'VoÍnost'trate''.
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[T| Ako je u reléového poloautomatického bloku po vchode vlaku do stanice udel'ovaná odhláška?

Df,!ryT a) Rozsvieti sa biele svetlo "Udelenie odhlášky", čím je indikované udelenie odhláŠky poloautomaticky;í@ b) Automaticky, po vchode vlaku do stanice a rozsvietením bieleho svetla v tlačidle ''Udelenie odhlášky'';
c) Rozsvieti sa biele svetlo v tlačidle "Udelenie odhláŠky" a výpravca udelí odhláŠku do zadnej dopravne

povytiahnutím tohto tlačidla.

|.T| !'1zna1e5 
jndikácia, ak sa v oboch susedných dopravniach rozsvieti indikácia "Udelenie sÚhlasu",

znasne indikácia 'Vol'nost'trate" a reléový p.oloautomatický blok (RPB)je v oboch susedných dopravniach
v stave, ako ked'z oboch dopravní odiŠiel vlak?

o@r a) Nastala porucha blokovej podmienky;
noz b) V oboch susedných dopravniach boli súčasne zatlačené tlačidlá 'Trat'ový sÚhlas" a nastal poruchor,ný

stav RPB;
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tr Je'moŽne 1men1t'tratbvý súhlas na tratis autom\tict<ý'$ilÉóídjak v stanici ktorá nemá traťový súhlas
svieti índikácia ''voťnost'trate" bielym svetlom? \

a) Áno:
o 1o2ÍÍ1o2 b) Nie;
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b)

c)

Je potrebná obsluha na hradle obojsmerného tratbvého zabezpečovacieho zariadenia - automatického
hradla?

a) Áno;

b) Nie;

c) VyŽaduje obsluhu na hradlách len v prípade, Že medzistaničný Úsek nie je vybavený súvislými
izolovanými Úsekmi.

o akú p-oruchu sa jedná, ak v stanici s automatickým hradlom svieti preruŠované červené svetlo "porucha
hradla"?

a) Porucha blokovej podmienky;

b) Porucha kolajových obvodov;

c) Porucha základného napájania.

a)
D 1o2rÍ

102

l ío l Na čo slÚŽidvojpolohové vratné tlačidlo "Privolávacia návest'Lo, So'' u automatického hradla?

Zatlačením tohto tlačidla sa na oddielovom návestidte rozsvieti privolávacia návest'pre jazdu smerom
do susednej dopravne;

Zatlačením tohto tlačidla sa dá sÚhlas vlakvedúcemu pre miestnu obsluhu privolávacej návesti na
oddielovom návestidle, ktoré nie je moŽné pre poruchu rozsvietit' na návesť dovol'ujúcu jazdu',

Zatlačením tohto tlačidla sa na oddielovom návestidle rozsvieti privolávacia návest' pre jazdu do
vlastnej dopravne.
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[T] Ako je indikovaný bezsÚhlasorný stav u automatického hradla?

a) V oboch susedných staniciach svieti prerušované červené svetlo v šípke svetelného obrazu kotajiskaD 102ft- io; smerujúceho do stanice;

b) Žiadna indikácia trat'ového sÚhlasu nesvieti, svietiiba indikácia'Votnost'trate";

c) V oboch susedných staniciach svieti prerušené zelené svetlo nachádza1úce sa v šípke svetelného
obrazu kolajiska smerujÚceho zo stanice' indikuje moŽnost'zmeny tratbvého súhlasu.

@Ako.postupuje r4ipravca východzej stanice s automatickým hradlom pri odchode vlaku s nezaveseným
postrKom'/

a) Postaví vchodové návestidlo na návest' dovoťujÚcu 1azdu;D rc2rÍ1o2 b) Najprv vyberie trat'ový kl'úč a aŽ potom postaví odchodové návestidlo do polohy dovotujúcej iazdu;
c) Najprv postaví odchodové návestidlo do polohy dovotujÚcej jazdu aaŽ potom vyberie trat'or,ni kIúč.

rí 3 l o akú obsluhu sa iedná, ak v stanici s automatickÝm hradlom (AH) výoravca D!.e iazrlll v|.akll s'--"'\-"
nezaveseným postrkom vyberie trat'ový kl'úč a aŽ potom postavíodchodové návestidlo na návest'
dovoÍujÚcu jazdu?

a) Jedná sa o normálnu obsluhu AH v stanici s elektromechanickým zabezpečovacím zariadení;
D 1o2rÍ102 b) Je to nesprávny postup obsluhy;

c) Je to normálna obsluha v prípade bezsúhlasového stavu AH.
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Ako.sa dovolí jazda vracajúceho sa postrkového rušňa okolo oddielového návestidla automatickéhohradla' ak jeho jazda končí aŽzaýmtooddielouým návestidlomi 
-

,,,W ") xJ:}íjlil j:::ťl"' 
zabezpečovacieho zariadenia, t'j. postavením oddielového návestidla do polohy

b) Privolávacou návesťou, ktorÚ rozsvietivýpravca prednej stanice;
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Ak na trati s automatickým hradlom zostane svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie pre poruchu
v stave anulácie, rozsvieti sa na oddielovom návestidle návesť dovol'ujůca jazdu?
a) Nerozsvieti, ale sa rozsvieti návesť ''opatrne na privolávaciu návesť" a rušňovodič postupuje v tomtoprípade' ako keby obdrŽal rozkaz Op;
b) Nerozsvieti;

c) Rozsvieti.

l í 6 l Ako je zabezpečovacím zariadeníry kontrolované pouŽitie tlačidla "Zrušenie blokovej podmienky" v stanicis automatickým hradlom?

D1o2Ír a) Počítadlom obsluhy;
1n2 b) Počítadlom obsluhy, ale len v prípade poruchy koÍajových obvodov;

:=:]==::::::::=::='='=::]::::i:::::::=:j::::::::=:::::':=:::ovéhosúhlasu
Čo m.usia..urobit'výpravcovia oboch susedných 

-s_taníc, 
ak sa jedná o trat' s automatickým hradlom predpouŽitím tlačidla "Zrušenie blokovej podmienky'.?

a) Zrušiť bezsúhlasouý stav;

b) Výpravcovia oboch susedných staníc sa musia presvedčiť o volnosti oboch traťor,ných oddielov' alebomedzistaničného oddielu U19bia tak po predchádzajÚcom vyŽiadaní telefonict<e; ďontasxy a po
zistení, Že posledný vlak vošiel do vlastnej stanice s'koncovóu návest'ou;

c) Udelit' a zrušit' trat'ový súhlas.
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MoŽno menit'smer tratbvého súhlasu pri poruche koÍajového obvodu v trat'ovom alebo v medzistaničnom
oddiele na tratis automatickým hradlom?
a) Áno;

b) Nie;

c) MoŽno menit'smer tratbvého sÚhlasu, ale iba pri pouŽití tÍačidla 'ZruŠenie blokovej podmienky,,, ktoréje vybavené počítadlom obsluhy a výpravca kaŽdé pouŽitie tlačidla zapisuje oo doiávneho denníka.

lT| Ako je na automatickom bloku (AB) kontrolovaná voťnosť a obsadenost'traťových oddielov?

D'@T a) Súvislými izolovanými úsekmi (kotajovými obvodmi);
'!6e b) Pohtadom alebo pochÓdzkou hradlára;

-- 
j::::::::::=:-:_Y:::.::::]i::=:::':::::::jj=::=:::-"r*::::=:_::=::'.nost'AB je automatická

Za akých podmienok mÓŽe vlak pokračovat' v ďalšej jazde, ak na oddielor47ch návestidlách
automatického bloku (AB) svieti návesť "Stoj-?

a) Ak výpravca prednej dopravne rozsvieti na tomto návestidle návest"'opatrne na privolávaciu návest,";
b) Ak splní podmíenky prísluŠných ustanovení"PravidielŽelezničnej prevádzky Ž1";
c) Ak mu to výpravca prednejdopravne telefonicky oznámi.

lT| MajÚ obojsmerné automatické bloky zriadený trat,ový súhlas?
a) Áno;

b) Nie;
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c) Áno, ale len keď sú prevádzkované na jednokoťajných tratiach.

WMajú jednosmerné autom atické bloky zriadený tratbrný sÚhlas?

a) Áno:
o fi2rÍ102 b) Nie;

c) Áno, ale len keď sÚ prevádzkované na dvoj a viackoťajných tratiach

Ktoráz uvedených podmienok vyjadruje závislosť medzi oddielovými návestidlami automatického bloku,
ktorá umoŽňuje rozsvietenie návesti dovol'ujÚcej jazdu na návestidle, len ak je izolovaný úsek tratbvého
oddielu krytý týmto návestidlom vol'ný?

a) Jednoduchá bloková podmienka;
D 102n102 b) Úplná bloková podmienka;

c) Traťová podmienka.

a) Jednoduchá bloková podmienka;
D 1o2rÍ102 b) Úplná bloková podmienka;

c) Traťová podmienka.

Ktoráz uvedených podmienok vyjadruje závislosť medzi oddielovými návestidlami automatického bloku,
ktorá umoŽňuje rozsvietenie návesti dovotujúcejjazdu na návestidle, len ak je izolovaný úsek traťového
oddielu krytý týmto návestidlom votnřasúčasne na nasledujúcom návestidle svieti návesť "Stoj"?

E
D 102rT

Kedy svieti na ovládacom stole automatického bloku indikácia "Príjem trat'ového súhlasu'' stálym zeleným
svetlom?

a) Ak má stanica, v ktorej svietitáto indikácia, udelený trat'ový súhlas na odchod vlaku;

10? b) Ak je udelený trat'ový sÚhlas susednej stanici;

c) Ak sa udeÍuje trat'ový súhlas susednej stanici.

Kedy svieti na ovládacom stole automatického bloku indikácia "Udelenie trat'ového sÚhlasu" stálym
červeným svetlom?

a) Ak ie traťový súhlas v poruche;
D rc2TT1o2 b) Ak je udelený traťový súhlas susednej stanici;

c) Ak má stanica, v ktorej svieti táto indikácia, udelený traťový súhlas na odchod vlaku.

Aký je uýznam indíkácie 'Vol'nosť trate", ktorá svieti na ovládacom stole automatického bloku stálym
bielym svetlom?

a) V stanici, ktorá má trat'ový súhlas, nie je postavená odchodová vlaková cesta;
1o2 b) lndikácia Žiadosti o traťový súhlas;

c) V medzistaničnom Úseku nie je vlak a v stanici, ktorá má trat'ový sÚhlas, nie je postavená odchodová
vlaková cesta.

Aký je r,nýznam indikácie "Udelenie trat'ového sÚhlasu", ktorá svieti na ovládacom stole automatického
bloku prerušovaným červeným svetlom?

a) Susedná stanica Žiada o udelenie traťového súhlasu;
D 102ft1o2 b) Trat'or,ný sÚhlas je v poruche;

c) Susedná stanica Žiada o zrušenie traťového súhlasu.

Aký je vyznam indikácie 'Votnost'trate", ktorá svieti na ovládacom stole automatického bloku
preruŠovaným bielym svetlom?

a) V stanici, ktorá má traťový sÚhlas, nie je postavená odchodová vlaková cesta;

W

ta
D'lo2tT1o2 b) lndikácia Žiadosti o trat'ový sÚhlas v stanici, ktorá nemá traťouý súhlas;

c) V medzistaničnom úseku nie je vlak a v stanici, ktorá má trat'or,ni súhlas, nie je postavená odchodová
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ková cesta.

MÓŽe výpravca, po jazde vlaku proti smeru udeleného trat'ového súhlasu, pouŽiť tlaěidlo Zrušenie
blokovej podmienky" na automatickom bloku s trvale zavedenou blokovou podmienkou ?
a) Áno;

b) Nie, pretoŽe vlak mÓŽe byt'vypravený len v smere udeleného traťového sÚhlasu;

c) Áno, ale len keď mu svieti indíkácía 'VoÍnosť trate".

Aká je indikácia na automatickom bloku v makete posledného oddielového návestidla, ak na tomto
návestidle svieti návest''Výstraha"?

a) Svietistále zelené svetlo;

b) Svietistále Žlté svetlo;

c) Nesvieti.

Na aký účel slÚŽitlačidlo'Zrušenie blokovej podmienky" na automatickom bloku (AB) s trvale zavedenou
blokovou podmienkou?

a) obsluhou tohto tlačidla moŽno zrušit'závislosť oddielových návestidielAB od volnosti kol'ajor'ných
obvodov, a tým uviest'všetkyoďdielové návestidlá AB do základnej polohy;

b) obsluhou tohto tlačidla moŽno zrušiť trvale zavedenú Úplnú blokovÚ podmienku v celom
medzistaničnom Úseku AB, a tým uviest'všetky oddielové návestidlá AB do základnej polohy;

c) obsluhou tohto tlačidla moŽno zaviesť úplnÚ blokovú podmienku.

V ktoných prípadoch sa mÓŽe pouŽit'tlačidlo'Zrušenie blokovej podmienky'' na automatickom bloku s
trvale zavedenou blokovou podmienkou?

a) Keď je celý medzistaničný Úsek vol'ný (okrem prípadu, ak je ňa trati pracovný vlak, vracajÚci sa do
východzej stanice v správnom smere trat'ového súhlasu) a stanica má udelený trat'ový sÚhlas,

b) Ked' je celý medzistaničný Úsek volný (okrem prípadu, ak je na trati pracovný vlak, vracajúci sa do
východzej stanice v správnom smere traťového súhlasu) a susedná stanica má udelený trat'orný
sÚhlas;

c) Keď má susedná stanica udelený trat'ouý súhlas.

|E| Na čo slúŽi tlačidlo'Zavedenie blokovej podmieky" na tratis automatickým blokom?

a) K zavedeniu úplnej blokovej podmienky pri odchode vlaku zo stanice okolo odchodového návestidlao1@fi-;@' v polohe "Stoj";

b) Uvádza sa ním pri poruche automatického bloku zariadenie do normálneho stavu;

c) PouŽije sa pri posun e za označník, ak dÓjde k obsadeniu izolovaného Úseku traťového oddielu.
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[E| Kedy sa na automatickom bloku rozsvieti biele svetlo "Zavedenie blokovej podmienky"?

a) Pri poruche v zavedení Úplnej blokovej podmienky;
D l@Írt(l2 b) Aby bol r4ipravca vyrozumený na zavedenie Úplnej blokovej podmienky;

c) Po zatlačení tlačidla ''Zavedenie blokovej podmienky ''.

tE Kďy nastane na automatickom bloku (AB) bezsúhlasový stav?

Di'ii a) Ak v stanici, ktorá udelila trat'ový sÚhlas, výpravca povytiahne tlačidlo ''Udelenie trat'ového súhlasu",
1@' b) Na AB bezsúhlasor,ný stav neexistuje;

c) Ak v stanici, ktorá má udelený trat'ový súhlas, výpravca povytiahne tlačidlo "Príjem traťového sÚhlasu

MÓŽe výpravca, ktoý Žiadal o udelenie traťového súhlasu na automatickom bloku, túto Žiadosť zrušiť
(odvolať)?

a) Nie. Traťový sÚhlas sa musí najprv udeliť a potom zrušiť;
D Í@'Tí@ b) Áno. Vytiahnutím tlačidla ''Žiadosť o trat'ový sÚhlas";

c) Túto Žiadost'mÓŽe zrušit'len výpravca susednej stanice, tlačidlom 'Zrušenie trat'ového súhlasu"
15

. {: l't l,l,P



E ;;;;;, -.*;,"- J;ffi; ;";;;;; ffi ;:;;te svieti preru Šovane?

,rrn a) Výpravca susedne! stanice Žiada o traťový sÚhlas;
_ lďz b) Výpravca Žiadaotraťový sÚhlas susednú stanicu;

c) Porucha autobloku.

Aký je uýznam indikácie automatického bloku, keď červené svetlo "Udelenie traťového súhlasu" svieti

prerušovane?

a) Výpravca susednej stanice Žiada o traťový sÚhlas;

b) Výpravca Žiada o traťový sÚhlas susednú stanicu;

c) Porucha autobloku.

Je moŽné postaviť na odchodovom návestidle návesť dovoÍujúcu jazdu' ak je na trati vybavene1

áutomaticŘ;ym blokom zhasnuté prvé oddielové návestidlo?

a) Nie; -//
b) Áno, ale len ak je automatický blok v bezsúhlasovom stave;

c) Áno.
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1 b D 102ft 102 čl. 156

2 a D 1o2lT 1o2 čl. 157

3 c D102ft 102ěl.177

4 b a102ft 1o2él.2o5

5 b D102tÍ 102ěL2o5

6 a D'l02lT 102 čl.2o5

7 b D1o2ft 102čl.221

8 c D 'l02lT 102 čl.222 pis. j

9 a D'l02ft 102Čl.222pis. c

í0 c D102rr 1o2čl.222pis.h

íí b D1o2rr1o2Ól.223

12 c D 102lÍ 102 čl.236

í3 b D 102lT 102 čl.237

14 c a 102lT 102 čl.238

í 5 b D 102ft 'lo2 čl. 242 pis. c

í6 a D102lT102č|257

17 b D102lT 102čl.258

í8 b D 1o2lT 102 čl' 262

í9 a D 1o2ft 102 čl. 291 pis. a

20 b D 1o2ft .l02 čl.292

21 a D102rr102čl.294

22 b D 102tT 'lo2 čl' 294

23 a D 102lT 102 čl. 295

24 b D',lo2lT 102 čl.295

25 a a 102rÍ í02 čl. 301 pis' a

26 b D 102LT 102 čl. 301 pis. b

27 c D 1o2rť 102 čl. 30í pis. c

28 a D 102lT 102 čl. 302 pis. a

29 b D 1o2n í02 čl. 302 pis. b

30 a D',02lT 102 čl. 303 pis. a

3í c D 102lT 102 čl. 303 pis. b

32 b D 102lT 102 čl. 303 pis. a

33 a D 1o2fi 102 čl. 303 pis. a

34 a D fi2rr 102 čl. 304 pis. a

35 c D 102ft 102 čl. 304 pis. a

36 b D102ft 102Čl.311

37 b D 102rť 102 čl. 313

38 b D 1o2fi102 čÍ. 313

39 a D 102lT 102 čl. 3í3 pis. a

4 a D 102lT 102 čl. 314 pis. b

llla


