ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ
Přezkoušení - Obsluha LD ZOO
Jméno:

Os. č.

Útvar:

ID testu:

Organizace provozu
1)

Kdo je provozovatelem a kdo je dopravcem.

c)

a) DP – Jednotka tramvaje a ZOO Praha.
b) DP – a.s. a ZOO Praha.
c) DP a.s.

2)

Kdo organizuje jízdy na LD v ZOO Praha.

c)

a) VDS a řídící se jízdním řádem LD.
b) Vedoucí směny a řídící se pokyny od výrobce.
c) Vedoucí směny, řídící se jízdním řádem.

3)

Jaká je přepravní kapacita LD jedním směrem?

c)

a) 560 osob za hodinu
b) 620 osob za hodinu
c) 720 osob za hodinu

4)

K čemu slouží MPBP (Místní pracovní a bezpečnostní podmínky).

b)

a) Jak používat ochranné pomůcky.
b) Určují provádění některých prací a obsluhu elekro. zař. na LD.
c) Jak provádět vyproštění cestujících ze sedaček.

5)

O čem pojednává evakuační plán LD

c)

a) Kam se ukrýt při chemickém poplachu.
b) Kam se ukrýt při ohlášení o uložení bomby.
c) O vyproštění cestujících ze sedaček.

6)

Který předpis stanovuje podmínky pro přepravu cestujících?

c)

a) Provozní předpis.
b) Jízdní řád.
c) Smluvní přepravní podmínky. Tarifní podmínky.

7)

Ve smyslu zákona o drahách je lanová dráha.

c)

a) Cesta určená k pohybu drážního vozidel.
b) Cesta a budovy k pohybu drážních vozidel
c) Cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.
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1 b.
ID otázky: 3227

1 b.
ID otázky: 3228

1 b.
ID otázky: 3229

1 b.
ID otázky: 3230

1 b.
ID otázky: 3231

1 b.
ID otázky: 3232

1 b.
ID otázky: 3233

Organizace provozu
8)

Kdo má nárok na bezplatnou přepravu na LD ZOO:

c)

a) Zaměstnanci DP, vojáci, invalidé.
b) Zaměstnanci ZOO, pracovníci DP- Metro.
c) Pracovníci nadřízených orgánů a orgánů pověřených kontrolní činností a dozorem na LD - předloží
své oprávnění, zaměstnanci ZOO, pracovníci DP a.s. ve směně nebo vykonávající dozor.

9)

Jednou ze základních povinností pracovníků je.

a)

a) Sledovat po celou dobu směny, nejsou-li dávány návěsti.
b) Poskytovat informace o otvírací době ZOO Praha.
c) Poskytovat informace o spojích MHD.

10)

Jaká je povinnost staničního pracovníka horní stanice po příjezdu posledního cestujícího
1 b.
do této stanice?
ID otázky: 3236

c)

1 b.
ID otázky: 3234

1 b.
ID otázky: 3235

a) Zabezpečit stanici a vypnou automaty Merona
b) Uklidí, pracoviště uzamkne stanici a vypne automaty Merona
c) Neprodleně oznámí telefonicky vedoucímu směny příjezd posledního cestujícího

Provoz + kontrola
11)

Jakými pokyny se řídí staniční pracovníci

a)

a) Pokyny VDS nebo vedoucího směny.
b) Pokyny výrobce LD.
c) Provozním předpisem L2/2

12)

Jaké jízdy rozeznáváme na LD.

b)

a) Pravidelné jízdy s cestujícími, služební jízdy a smluvní jízdy.
b) Zkušební jízda, zkušební chod, pravidelná jízda s cestujícími, služební jízda.
c) Zkušební jízda, pravidelné jízdy, mimořádná jízda

13)

Jaké sdělovací prostředky jsou na LD.

b)

a) Houkačka, mobilní telefon, provozní telefon.
b) Radiostanice, houkačka, mobilní telefon a megafon.
c) Telefon, radiostanice, houkačka

14)

Návěst na LD: poslední cestující.

c)

a)
b)
c)

15)

Jaké práce vykonávají pracovníci v době přerušení přepravy cestujících.

b)

a) Jdou na svačinu, sednou si, jdou si upravit stejnokroj.
b) Vykonávají práce dle pokynů vedoucího směny, práce na údržbě LD a úklid stanic i jejich okolí.
c) Nedělají nic, protože vedoucí směny může kdykoliv zahájit přepravu cestujících.

1 b.
ID otázky: 3237

1 b.
ID otázky: 3239

1 b.
ID otázky: 3240

---...
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1 b.
ID otázky: 3241

Provoz + kontrola
16)

Jaké předpisy musí být vyvěšeny na nástupu každé stanice?

c)

a) Jízdní řád LD, Požární řád a Smluvní přepravní podmínky.
b) Tarifní podmínky, Poplachová směrnice a Jízdní řád.
c) Tarifní podmínky, Jízdní řád, a Smluvní přepravní podmínky, název stanice a dopravce.

17)

Jaký je průměr dopravního lana na LD?

c)

a)
b)
c)

18)

Jaká je návěst „HOTOVO“?

a)

a) . - nebo vzpažením pravé ruky
b) - . – nebo upažení levé ruky
c) . - . nebo připažení pravé ruky

19)

Jaká zavazadla se mohou přepravovat.

a)

a) Slož. dětský kočárek, jako příruční zavazadlo
b) Kočárek a pes s náhubkem.
c) Složený hluboký kočárek.

20)

Při rychlosti větru vyšší než 45km/h a nižší než 50km/h :

b)

a) Je chod LD samočinně zastaven.
b) Je zakázán nástup cestujících na sedačky i jejich další odbavování.
c) Cestující jsou odbavování dále.

21)

Blíží-li se bouřka je nutno udělat:

c)

a) Sklopí se sedačky a ukončí se nástup cestujících.
b) Odbavování cestujících jako v běžném provozu.
c) Neprodleně ukončit odbavování cestujících, po výstupu posledního cestujícího chod LD zastavit.

22)

Při zapůsobení zabezpečovacího zařízení je zakázáno:

c)

a) Vzdálit se z pracoviště
b) Nástup na sedačky.
c) Odbavování cestujících a nástup na sedačky.

23)

Kdo rozhoduje o uskutečnění služební jízdy:

c)

a)
b)
c)

24)

Co je potřeba vykonat po bouřce:

a)

1 b.
ID otázky: 3242

1 b.
ID otázky: 3243

18 mm
35 mm
28 mm

1 b.
ID otázky: 3244

1 b.
ID otázky: 3245

1 b.
ID otázky: 3246

1 b.
ID otázky: 3247

VDS
VPLD
VS

1 b.
ID otázky: 3248

1 b.
ID otázky: 3249

1 b.
ID otázky: 3250
a) Pochůzka po trati, zkušební chod, zkušební jízda, kontrola lana při podezření na úder blesku.
b) Kontrola sedaček, lana, stanic.
c) Zkouška napínání, nouzového pohonu a sedaček.
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Provoz + kontrola
25)

Ochranné pásmo lanové dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou
vymezeny svislou plochou:

b)

1 b.
ID otázky: 3251

a) 30m od osy krajní koleje a 10m od nosného lana
b) 10m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje
c) 20m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje

26)

Kdo řídí a organizuje provoz LD:

c)

a) Vedoucí provozovny
b) Vedoucí směny
c) Vedoucí střediska

27)

Kdo organizuje a řídí jízdy na LD?

c)

a) Vedoucí střediska, tomu jsou podřízeni všichni pracovníci ve směně.
b) Vedoucí provozovny, tomu jsou podřízeni všichni pracovníci ve směně.
c) Vedoucí směny, tomu jsou podřízeni všichni pracovníci ve směně.

28)

Před zahájením přepravy cestujících musí být pracovníci na svých stanovištích nejméně.

c)

a) Pět minut před zahájením přepravy cestujících.
b) Deset minut před zahájením přepravy cestujících.
c) Dvě minuty před zahájením přepravy cestujících.

29)

Každý den před prvním uvedení LD do chodu se provede?

b)

a) Změna kódů v znehodnocovači, otevřít vstupy a výstupy stanic.
b) Zkušební chod a zkušební jízda
c) Zapnout peněžní automaty a příprava peněžní hotovosti.

30)

Které funkce na LD musí být obsazeny při zkušební jízdě.

1 b.
ID otázky: 3252

1 b.
ID otázky: 3253

1 b.
ID otázky: 3254

1 b.
ID otázky: 3255

c)

1 b.
ID otázky: 3266
a) Vedoucí směny, stan. pracovník 1 a 2 dolní stanice a stan. pracovník 1 a2 horní stanice
b) VDS, vedoucí směny, staniční pracovník 1
c) Vedoucí směny, staniční pracovník 1 a 2.

31)

Jaké práce při denní kontrole provádí staniční pracovníci.

c)

1 b.
ID otázky: 3267
a) Kontrola napínání, traťového zařízení, stav doprav.lana, ochran.sítě, lanových kol, telefonu a
houkačky.
b) Kontrola základů podpěr, sedaček, čidel pro polohu lana.
c) Kontrola táhla, matic, pružin, stav kladkových baterii, ochranné sítě a houkačky.

32)

Jaké práce při měsíční kontrole provádí staniční pracovníci.

c)

a) Kontrola brzdných drah a napínání.
b) Kontrola pojistného lana a základů podpěr.
c) Provozní prohlídku pojišťovacího lana, napínacího táhla, matic,
kontrolu sedaček a kladek
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1 b.
ID otázky: 3268

Provoz + kontrola
33)

Jak často se provádí nácvik vyproštění cestujících ze sedaček?

b)

a)
b)
c)

2 x ročně
1 x ročně
1 x za dva roky

1 b.
ID otázky: 3269

Bezpečnost provozu
34)

Kdo může vstupovat do všech prostorů LD.

b)

a) Cestující – jen do prostorů veřejnosti určeným.
b) Pracovníci DP, provádějící obsluha LD a pracovníci nadřízených orgánů, orgánů pověřených
kontrol. činností a dozorem
c) Orgány dozoru

35)

Jaké činnosti jsou pracovníkům ve směně zakázány.

b)

1 b.
ID otázky: 3256

1 b.
ID otázky: 3257
a) Bavit se s cestujícími, vzdálit se z pracoviště, zabývat se činností, která nesouvisí s provozem LD.
b) Vzdálit se bez souhlasu nadřízeného pracovníka ze svého pracoviště, zabývat se
činností, která nesouvisí s provozem LD, požívat alkoholické nápoje, léky, které
snižují smyslovou způsobilost, užívat omamné a psychotropní látky nebo
jiné návykové látky.
c) Kouření, podávání informací cestujícím, sledovat čistotu sedaček.

36)

Kdo může obsluhovat pohon LD.

c)

a) Vedoucí střediska.
b) Vedoucí provozu.
c) Osoba s průkazem způsobilosti k řízení LDZ (vedoucí směny)

37)

V případě požáru na LD se pracovníci řídí podle.

b)

a) Požárního řádu a pokynů dispečinku.
b) Požárního řádu a poplachových směrnic LD.
c) Pokynů požárního technika JPT.

38)

Jaká je povinnost pracovníka při mimořádné události.

b)

a) Nahlásit MU na dispečink.
b) Učinit všechna dostupná opatření k odvrácení dalších škod, ohlásit vznik MU strojníkovi,
poskytnout první pomoc nebo zajistit její poskytnutí.
c) Zavolat sanitku, zadržet svědky a sepsat protokol.

39)

Kdo řídí a organizuje záchrannou akci.

c)

a) Velitel hasičů
b) Vedoucí střediska
c) Vedoucí směny

40)

Jaká návěst se používá pro evakuaci stanice.

c)

a) - - b) - . c) . - . - . -
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1 b.
ID otázky: 3258

1 b.
ID otázky: 3259

1 b.
ID otázky: 3260

1 b.
ID otázky: 3261
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1 b.
ID otázky: 3262

Bezpečnost provozu
41)

Při mimořádném zastavení chodu LD s cestujícími na dobu delším než
pět minut zaměstnanci LD.

a)

1 b.
ID otázky: 3263

a) Uklidňují a informují cestující o nastalé situaci.
b) Informují cestující o situaci a vyzývá ke klidu, pomáhají při vyprošťování cestujících ze sedaček.
c) Volá hasiče

42)

Co je povinen každý pracovník při šetření MÚ:

b)

a) Podrobit se dechové zkoušce.
b) Respektovat příkazy vyšetřujícího, setrvat na pracovišti, spolupracovat s orgány šetřící MÚ
c) Sepsat podrobnou zprávu o MÚ.

43)

Ochranné pásmo LD je určeno svislými rovinami:

b)

a) 5 m od dopravního lana
b) 10 m od dopravního lana
c) 15 m od dopravního lana
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1 b.
ID otázky: 3264

1 b.
ID otázky: 3265

