
ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ

Jméno:

ID testu:

Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

Útvar:Os. č.

Organizace provozu

1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit:

 

1 b.

a) Provozním předpisem L1/1, příkazy VPLD
b) Provozním předpisem L1/2, MPBP, platnými normami pro provoz LD
c) Provozním předpisem L2/1, příkazy vedoucího směny

b) ID otázky: 3330

2) Co zajišťují pracovníci LDP:

 

1 b.

a) Přepravu cestujících
b) Bezpečnou a plynulou přepravu cestujících
c) Bezpečný chod lanové dráhy

b) ID otázky: 3331

3) Může VPLD povolat do směny pracovníky bez ohledu na pravidelný turnus:

 

1 b.

a) Nemůže
b) Může a to z důvodu zajištění pravidelného provozu
c) Může, není-li pracovník na řádné dovolené

b) ID otázky: 3332

4) Komu je podřízen lanovkář:

 

1 b.

a) VPLD
b) Vedoucímu směny
c) VPLD a vedoucímu směny

c) ID otázky: 3333

5) Kdo odpovídá za vzniklé škody na majetku nebo zdraví cestujících:

 

1 b.

a) Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s.
b) Pracovník, který svým neoprávněným nebo nedbalým výkonem služby vzniklou škodu způsobil
c) Vedoucí jednotky Provoz Tramvaje

b) ID otázky: 3334

6) Základní právní předpisy pro lanovou dráhu jsou:

 

1 b.

a) Vyhláška č. 51/1964 S, Provozní předpis, MPBP, Požární řád
b) Zákon č.266/1994 S, vyhl. č. 100/1995 S, vyhl. č. 101/1995 S, vyhl. č. 173/1995 S, vyhl. č.
177/1995 S ve znění pozdějších předpisů
c) Vyhl. č 266/1994 S, vyhl. č. 101/1995 S, vyhl. č. 183/1995 Sb vyhl. č. 183/1995 S ve znění
pozdějších předpisů

b) ID otázky: 3335

7) Pro koho jsou závazné MPBP na LDP:

 

1 b.

a) Pro pracovníky údržby
b) Pro všechny pracovníky LDP
c) Pro všechny pracovníky LDP a pracovníky přicházející do styku s elektrickým zařízením LD

c) ID otázky: 3336
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Organizace provozu

8) Je povinen lanovkář nosit stejnokroj:

 

1 b.

a) Ano
b) Ne
c) Pouze při doprovázení vozu

a) ID otázky: 3337

9) Jaký je interval přezkoušení z Provozního předpisu L1/2 profesní pozice lanovkář:

 

1 b.

a)       1x za rok
b)       1x za 3 roky
c)       1x za 2 roky

b) ID otázky: 3338

10) Jakou znalost Provozního předpisu L 1/2 musí lanovkář ovládat:

 

1 b.

a) Musí znát celý
b) Musí znát částečně
c) Nemusí znát přílohy

b) ID otázky: 3339

Provoz

11) Co zapisují lanovkáři do knihy vozů (kniha uložená ve vozech):

 

1 b.

a) Závady vzniklé za provozu, které nebyly odstraněny
b) Všechny vzniklé závady za provozu a to i ty, které byly odstraněny
c) Lanovkáři nezapisují do této knihy

b) ID otázky: 3340

12) Lanovkář odpovídá za:

 

1 b.

a) Připravenost stanice a vozu, odbavování cestujících pouze v létě a kontroluje funkčnost
výdejových automatů jízdenek
b) Připravenost stanice a vozu, odbavování cestujících a kontroluje funkčnost výdejových automatů
jízdenek
c) Připravenost stanice, vozu a trati, odbavování cestujících a kontroluje funkčnost výdejových
automatů jízdenek včetně stanice Nebozízek

c) ID otázky: 3341

13) Kdo dává pokyn k uvedení LD do provozu s cestujícími:

 

1 b.

a) VPLD
b) Lanovkář
c) Vedoucí směny

c) ID otázky: 3342

14) Délka jízdní dráhy LD Petřín v metrech:

 

1 b.

a)      510,4 m
b)      510,0 m
c)      514,0 m

a) ID otázky: 3343

15) Při výkonu služby je lanovkář povinen:

 

1 b.

a) Dbát na to, aby se každá jízda uskutečnila dle jízdního řádu
b) Dbát na dodržování ustanovení Přepravního řádu pro LD
c) Dbát na dodržování ustanovení přepravního řádu, sledovat odbavovací zařízení, poučovat o
způsobu odbavování na LD, při přerušení provozu informovat cestující o vzniklé situaci, podávat
informace ústně

c) ID otázky: 3344
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Provoz

16) Knihu vozů vede (knihu uloženou ve voze):

 

1 b.

a) Vedoucí směny
b) Údržbář
c) Lanovkář

c) ID otázky: 3345

17) Provoz lanové dráhy řídí:

 

1 b.

a) Vedoucí směny
b) Vedoucí jednotky provoz Tramvaje
c) VPLD

a) ID otázky: 3346

18) Zaplacení jízdného dle tarifu PID podléhají zavazadla o rozměrech větších:

 

1 b.

a)       25x45x70
b)       50x60x80
c)       100x150x10

a) ID otázky: 3347

19) Druhy a počet traťových kladek které se nachází na trati LDP:

 

1 b.

a) Pro tažné lano 94 ks., pro brzdné lano 100 ks.
b) Pro tažné lano 96 ks., pro brzdné lano 110 ks.
c) Pro tažné lano 94 ks., pro brzdné lano 110 ks

c) ID otázky: 3348

20) Zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy určuje:

 

1 b.

a)       vyhl. č. 266/1994 S ve znění pozdějších předpisů
b)       vyhl. č. 101/1995 S ve znění pozdějších předpisů
c)       vyhl. č. 100/1995 S ve znění pozdějších předpisů

b) ID otázky: 3349

21) Kdo odpovídá za osvětlení tratě:

 

1 b.

a) Dozorčí
b) VPLD
c) Vedoucí směny

c) ID otázky: 3350

22) Za správný a kvalitní výkon přidělené práce a za přesné dodržování předepsaných
předpisů odpovídá:

 

1 b.

a) VPLD
b) Každý zaměstnanec dle svého pracovního zařazení
c) Vedoucí směny

b) ID otázky: 3351

23) Do Provozního deníku stanice Petřín se zaznamenávají:

 

1 b.

a) Všechny rozhodující údaje o chodu lanové dráhy pracovnících ve směně LD, pochůzkách trati,
zkušebních chodech LD, kontrolních jízdách a přepravních výkonech
b) Pouze údaje o přepravených cestujících
c) Údaje o stavu tratě

a) ID otázky: 3352

24) Při řízení pohonu má obsluha k dispozici celkem tři možnosti ovládání pohonu:

 

1 b.

a) Ruční, poloautomatické, revizní
b) Ruční, automatické, nouzové
c) Ruční, revizní, nouzové s poloautomatem

b) ID otázky: 3353
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Provoz

25) Kdo organizuje a dává souhlas k provedení jízdy:

 

1 b.

a) VPLD
b) Lanovkář
c) Vedoucí směny

c) ID otázky: 3354

26) Jaká je obsaditelnost jednoho vozu:

 

1 b.

a) 4 k sezení a 16 ke stání v každém oddíle
b) 5 k sezení a 15 ke stání v každém oddíle
c) 6 k sezení a 14 ke stání v každém oddíle

b) ID otázky: 3355

27) Kolik oddílů má jeden vůz:

 

1 b.

a) 12
b) 6
c) 5

c) ID otázky: 3356

28) Je trať LD na Petřín oplocená:

 

1 b.

a) Částečně
b) Po celé délce
c) Jen na mostech

b) ID otázky: 3357

29) Kolik může max. nastoupit cestujících do jednoho vozu:

 

1 b.

a)       100
b)       105
c)        95

a) ID otázky: 3358

30) Každé zastavení LD na dobu delší než 20 minut se považuje za:

 

1 b.

a) Běžné zastavení
b) Mimořádná událost
c) Mimořádné zastavení

b) ID otázky: 3359

Bezpečnost provozu

31) Na LDP se nesmí přepravovat zavazadla o rozměrech:

 

1 b.

a)       25x45x70 cm
b)       50x60x80 cm
c)       100x 100x5 cm

b) ID otázky: 3360

32) Jak často se provádí statická zkouška bezpečnostních tlačítek „STŮJ“ a „STŮJ
NEBEZPEČÍ“:

 

1 b.

a) 1x týdně
b) 1x za dva týdny
c) Každý den před zahájením provozu

c) ID otázky: 3361
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Bezpečnost provozu

33) Komu se hlásí mimořádné události vzniklé v provozu LD (úrazy cestujících):

 

1 b.

a) Drážní úřad a ti následně na Ministerstvo dopravy
b) Policii ČR a ta následně na Drážní úřad
c) Vedoucímu směny

c) ID otázky: 3362

34) Kdo má přístup do služebních prostorů LD:

 

1 b.

a) Pracovníci LD splňující předepsanou kvalifikaci
b) Pracovníci DP
c) Pracovníci s předepsanou kvalifikací, pracovníci v zácviku, pracovníci kontrolních a dozorčích
orgánů, exkurze pod dozorem

c) ID otázky: 3363

35) Jaké návěstí používáme pro nouzovou signalizaci:

 

1 b.

a) „STŮJ“ (.....), „VPŘED“ (.) „JÍZDA“ (....)
b) „STŮJ“ (....), „VPŘED“ (.) „JÍZDA VPŘED“ (..)
c) „STŮJ“ (.....), „VPŘED“ (.) „POMALU VPŘED“ (..) „JÍZDA ZPĚT“ (...)

c) ID otázky: 3364

36) Požívání alkoholických nápojů či návykových látek na pracovišti:

 

1 b.

a) Je zakázáno
b) Je povoleno v době přestávek na stravu a oddech
c) Je povoleno mimo objekt provozovny

a) ID otázky: 3365

37) V případě vzniku požáru na LDP se pracovníci řídí dle:

 

1 b.

a) Požárního rádu a pokynů Provozního dispečinku Tramvaje
b) Požárního řádu a poplachových směrnic LDP
c) Pokynů požárního technika DP

b) ID otázky: 3366

38) Kolikrát denně provádí vedoucí směny, nebo jím pověřený pracovník, prohlídku celé LD
s ohledem na prevenci proti požáru:

 

1 b.

a) 1x denně
b) 3x denně
c) 2x denně

a) ID otázky: 3367

39) Jakou nejnižší elektrotechnickou kvalifikaci musí splňovat pracovník zařazený do funkce
„Lanovkář“:

 

1 b.

a) Podle §4 poučená
b) Podle §5 znalá
c) Podle §3 seznámená

a) ID otázky: 3368

40) Je pracovník lanové dráhy povinen informovat VPLD nebo jeho zástupce o případné
zdravotní indispozici:

 

1 b.

a) Není povinen
b) Je povinen
c) Jen když se domnívá, že bude kontrolován

b) ID otázky: 3369
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Bezpečnost provozu

41) Při zjištění, že některý zaměstnanec LD není schopen z jakýchkoliv důvodů vykonávat
svoji činnost (funkci), musí zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistil, bezodkladně
vyrozumět VPLD nebo jeho zástupce:

 

1 b.

a) Ano
b) Ne
c) Jen při sobotní či nedělní směně

a) ID otázky: 3370

Kontrola provozu

42) Kdo může provádět kontroly na LD:

 

1 b.

a) Pracovníci kontrolního oddělení DP
b) Pověření pracovníci Ministerstva dopravy, Drážního správního úřadu Praha, pracovníci kontrolního
odboru DP
c) Pracovníci Ministerstva dopravy, Drážní úřad Praha, pracovníci DP

a) ID otázky: 3371

43) V průběhu kontrolní jízdy lanovkář sleduje:

 

1 b.

a) Rychlost vozu a kotevní proud
b) Trať, stanici Nebozízek, dojezd a zastavení vozu, uložení lan do kladek
c) Trať, jízdu vozu, uložení lan do kladek včetně jejich otáčení, sběrače ve stanicích, dojezd a
zastavení vozu ve stanicích

c) ID otázky: 3372

44) Kdo odpovídá za správné vedení a úplnost technické a provozní dokumentace:

 

1 b.

a) Vedoucí směny
b) Statutární orgán
c) VPLD

c) ID otázky: 3373

45) Kolik může být instalováno hlavních vypínačů na LD:

 

1 b.

a)       1
b)       2
c)       3 – možno i více

c) ID otázky: 3374

46) O evakuaci cestujících z kabiny vozů na trať rozhodne:

 

1 b.

a) VPLD po vyhodnocení situace
b) Průvodce vozu po vyhodnocení situace
c) Vedoucí směny po vyhodnocení situace

c) ID otázky: 3375

47) Kde je uložena kniha úrazů:

 

1 b.

a) Kancelář technického pracovníka
b) Kancelář VPLD
c) Velín

a) ID otázky: 3376

48) Nedodržování nebo porušování předpisů, směrnic, pokynů a služebních příkazů, nejde-li
o čin nebo opomenutí stíhané podle obecně platných právních předpisů, řeší:

 

1 b.

a) VPLD v souladu s příslušnými právními předpisy
b) Vedoucí jednotky Tramvaje v souladu s příslušnými právními předpisy
c) Generální ředitel v souladu s příslušnými právními předpisy

a) ID otázky: 3377
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Kontrola provozu

49) Musí zaměstnanci LDP být seznámeni s poskytováním první pomoci:

 

1 b.

a) Nemusí
b) Musí
c) Jen někteří

b) ID otázky: 3378

50) Každý pracovník je povinný nahlásit mimořádnou událost neprodlenně

 

1 b.

a) Dispečinku JPT
b) VPLD resp. jeho zástupci
c) Policii České republiky na čísle 158

b) ID otázky: 3379
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