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S1 – ZAVCIP pro veškerou technologii
S2 – ZAVCIP pro veškerou technologii vyjma technologie v kontrolovaném pásmu
S1,S2
01.00.01

Cizí p edm t je jakákoliv cizí ástice

a) která není sou ástí za ízení dle projektu
nebo není na projektovém míst .

b) která není zhotovena z nerezu a m e
podléhat korozi.

c) rozm ru v tším jak 10 mm.

d) nacházející se mimo elektrárnu.
(a)

S1,S2
01.00.02

Otev ená technologie je stav
technologického za ízení, kdy je
mo nost

a) nekontrolovaného vniknutí (pádu) cizího
edm tu.

b) zvyšování výkonu turbíny.

c) sni ování výkonu turbíny.

d) vzniku mimo ádných událostí.
(a)

S1,S2
01.00.03
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Zkratka FME (ZAVCIP) znamená

a) zamezení vniknutí cizího p edm tu.

b) práce, které jsou provád ny na
reaktorovém sále.

c) innosti v kontrolovaném pásmu v
pr hu odstávky bloku.

d) mimo ádnou událost.
(a)

S1,S2
01.00.04

FME (ZAVCIP) pracovišt  je ozna eno

a) tabulkou s nápisem “STOP! ZAVCIP
PRACOVIŠT ”, nebo "STOP! FME
PROSTOR".

b) tabulkou “Zákaz vstupu, nebezpe í
úrazu!”.

c) tabulkou “Pozor! Práce na otev eném
I.O”.

d) tabulkou “Zákaz vstupu, vá né
nebezpe í!”.

(a)

S1,S2
01.00.05
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Na FME (ZAVCIP) pracovišt

a) smí vstupovat pouze osoby za ú elem
výkonu práce.

b) se nesmí vstupovat.

c) se vstupuje pouze p i radia ní nehod .

d) se vstupuje pouze p i radia ní havárii.
(a)

S1,S2
01.00.06

FME (ZAVCIP) opat ení jsou

a) nedílnou sou ástí kultury bezpe nosti.

b) sou ástí rozvodu napájecí vody.

c) sou ástí rozvodu chladicí vody.

d) sou ástí rozvodu kondenzátu.
(a)

S1,S2
01.00.07

Ka dý pracovník

a) svým chováním p ispívá k p edcházení
vniknutí cizích p edm  do technologie.

b) ispívá ke vzniku radia ní nehody.

c) ispívá ke vzniku po áru.

d) ispívá ke vzniku havárie.
(a)

S1,S2
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01.00.08

Vedoucí práce provede p ed zahájením
práce

a) pou ení len  pracovní skupiny z FME
(ZAVCIP) opat ení na daném pracovišti.

b) ení neutronového toku.

c) ení tlaku vzduchu na pracovišti.

d) ukon ení práce.
(a)

S1,S2
01.00.09

Kdo provede pou ení len  pracovní
skupiny z FME (ZAVCIP) opat ení na
daném pracovišti?

a) Vedoucí práce.

b) Vedoucí reaktorového bloku.

c) Pracovník radia ní ochrany.

d) ZAVCIP koordinátor.
(a)

S1,S2
01.00.10
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FME (ZAVCIP) pracovišt  musí být

a) uspo ádané a uklizené.

b) neuspo ádané.

c) neuklizené.

d) neuspo ádané a neuklizené.
(a)

S1,S2
01.00.11

Jednou ze základních povinností
vedoucího práce je

a) provád ní kontroly úklidu a uspo ádání
FME (ZAVCIP) pracovišt .

b) provést m ení neutronového toku.

c) kontrolovat zásobu ochranných nápoj
pro své pracovníky.

d) zp sobit pád cizího p edm tu do
otev ené technologie.

(a)

S1,S2
01.00.12



6

i vymontování jakýchkoliv ástí
technologie

a) je pot eba kontrolovat úplnost
vymontovaných díl .

b) se nesmí kontrolovat úplnost
vymontovaných díl .

c) je zakázáno kontrolovat úplnost
vymontovaných díl .

d) se nesmí kontrolovat kompletnost
vymontovaných díl .

(a)

S1,S2
01.00.13

Na FME (ZAVCIP) pracovišt  je
zakázáno vnášet jakékoli obalové i
jiné materiály

a) v bezbarvém provedení.

b) které jsou vhodným zp sobem
v dostate né mí e ozna eny (nap .
barevn ).

c) v barevném provedení.

d) které jsou výrazn  barevn  ozna eny.
(a)

S1,S2
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01.00.14

Vymontované díly a pot ebný spojovací
materiál

a) musí být ulo en tak, aby nemohlo dojít
ke vniknutí do otev ené technologie.

b) e být ulo en na pracovišti zcela
libovoln .

c) musí být ulo en tak, aby došlo ke
vniknutí do otev ené technologie.

d) musí být ulo en tak, aby došlo k pádu do
otev ené technologie.

(a)

S1,S2
01.00.15

Jakékoliv vniknutí cizího p edm tu do
otev ené technologie musí být
neprodlen  nahlášeno

a) vedoucímu reaktorového bloku (VRB).

b) svému zam stnavateli a ten se rozhodne,
jakým zp sobem bude dále postupovat.

c) sm novému mistrovi primárního okruhu.

d) jen p i mimo ádných událostech.
(a)

S1,S2
01.00.16
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i práci na otev ené technologii se
zakazuje nosit

a) edm ty osobní pot eby jako hodinky,
náramky, etízky, náušnice, klí e, telefony
apod.

b) ilbu.

c) brýle.

d) pracovní nástroje a ochranné pom cky.
(a)

S1,S2
01.00.17

ilbu je nutno

a) ipevnit k nositeli emínkem, š rou
nebo podobným bezpe ným zp sobem,
pokud je otev ení v tší ne  p ilba.

b) odlo it p ed vstupem na pracovišt .

c) odlo it po vstupu na pracovišt .

d) vlo it do otev ené technologie.
(a)

S1,S2
01.00.18
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Brýle je nutno

a) ipevnit k nositeli emínkem, š rou
nebo podobným bezpe ným zp sobem,
pokud je otev ení v tší ne  brýle.

b) odlo it p ed vstupem na pracovišt .

c) odlo it po vstupu na pracovišt .

d) vlo it do otev ené technologie.
 (a)

S1,S2
01.00.19

i práci na FME (ZAVCIP) pracovišti je
nutno

a) zajistit vynesení všech vnesených
edm  (s ohledem na to, co se

vyprodukuje i spot ebuje p i práci).

b) odlo it p ilbu p ed vstupem na
pracovišt .

c) odlo it brýle p ed vstupem na pracovišt .

d) zp sobit pád p edm tu do otev ené
technologie.

(a)

S1,S2
01.00.21



10

i práci na FME (ZAVCIP) pracovišti je
nutno

a) trvale zajistit úklid a uspo ádání
pracovišt

b) odlo it p ilbu p ed vstupem na
pracovišt .

c) odlo it brýle p ed vstupem na pracovišt .

d) zp sobit pád p edm tu do otev ené
technologie.

 (a)

S1,S2
01.00.22

Úvazek pro zajišt ní ná adí

a) musí být tak pevný, aby vydr el síly
vzniklé pádem p ipevn ného p edm tu.

b) musí být poškozený.

c) nesmí být bezpe ný.

d) se nesmí pou ívat.
(a)

S1,S2
01.00.23
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Jsou zakázány jakékoliv práce
se sklen nými p edm ty na otev ené
technologii

a) bez úpravy zabezpe ující, v p ípad
poškození, zachycení sklen ných st ep .

b) krom  osv tlení.

c) krom  manometr .

d) krom  sklen ných nádob.
(a)

S1,S2
01.00.24

Pokud pro zakrytí nelze pou ít
speciální p ípravek i FME (ZAVCIP)
prost edek,

a) lze pou ít pro zakrytí oran ovou fólii.

b) lze pou ít pro zakrytí pr hlednou fólii.

c) lze pou ít pro zakrytí bezbarvou fólii.

d) není nutno technologii uzavírat.
(a)

S1,S2
01.00.25
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Pro zakrytí otev ené technologie se
ednostn  pou ívá

a) speciální p ípravek i FME (ZAVCIP)
prost edek.

b) pr hledná fólie.

c) bezbarvá fólie.

d) perforovaná fólie.
(a)

S1,S2
01.00.26

U díl , které jsou p ekryty originálním
ekrytím od výrobce, je t eba

provád t zm nu p ekrytí, jen pokud
jsou

a) z bezbarvého materiálu.

b) z oran ové fólie.

c) z erné fólie.

d) z modré fólie.
(a)

S1,S2
01.00.27
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Sejmout do asné p ekrytí lze pouze se
souhlasem

a) íslušného vedoucího práce.

b) vedoucího reaktorového bloku.

c) pracovníka radia ní ochrany.

d) pracovníka bezpe nosti práce.
(a)

S1,S2
01.00.28

Zakryty musí být té  všechny otvory do
technologie,

a) na kterých neprobíhají práce.

b) na kterých probíhají práce.

c) jen p i mimo ádných událostech.

d) jen p i radia ních nehodách.
(a)

S1,S2
01.00.29
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ekrytí pou itá pro zakrývání
ventila ních otvor  nádr í, které jsou
vystaveny tlakovým zm nám,

a) nesmí ohrozit vlastní nádr  p i zm nách
tlaku.

b) musí být hermetické.

c) musí být hermetické a ozna ené
zeleným pruhem.

d) musí být hermetické a ozna ené
modrým pruhem.

(a)

S1,S2
01.00.30

ed uzav ením za ízení nutno provést

a) záv re né kontroly, zda nedošlo ke vniku
jakéhokoliv p edm tu do otev ené
technologie.

b) zm nu kategorie FME (ZAVCIP)
pracovišt .

c) ení teploty a tlaku na pracovišti.

d) kontrolu zdvihacích za ízení v okolí
pracovišt .

(a)

S1,S2
01.00.31
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ed uzav ením za ízení nutno provést

a) kontrolu odstran ní všech pou itých
FME (ZAVCIP) prost edk  a dalších

ípravk .

b) zm nu kategorie FME (ZAVCIP)
pracovišt .

c) ení teploty a tlaku na pracovišti.

d) kontrolu zdvihacích za ízení v okolí
pracovišt .

(a)

S1,S2
01.00.32

ed uzav ením za ízení nutno provést

a) kontrolu úplnosti a celistvosti
pou ívaných nástroj , ná adí a p ístroj .

b) zm nu kategorie FME (ZAVCIP)
pracovišt .

c) ení teploty a tlaku na pracovišti.

d) kontrolu zdvihacích za ízení v okolí
pracovišt .

(a)

S1,S2
01.00.33
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Vnášený materiál a ná adí na FME
(ZAVCIP) pracovišt  kategorie 1

a) nesmí být poškozený.

b) musí být plovoucí.

c) musí být leh í ne  1 kg.

d) musí být t ší ne  5 kg.
(a)

S1,S2
01.00.34

Vnášený materiál a ná adí na FME
(ZAVCIP) pracovišt  kategorie 1

a) musí mít vlastnosti bezpe ného
edm tu.

b) musí být plovoucí.

c) musí být leh í ne  1 kg.

d) musí být t ší ne  5 kg.
(a)

S1,S2
01.00.35
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Pracovat s náramky, etízky,
hodinkami, prstýnky, náušnicemi,
apod.

a) je na otev ené technologii zakázáno.

b) je na otev ené technologii povoleno.

c) je na otev ené technologii zakázáno,
krom  hodinek, jejich  nošení je
povoleno.

d) lze jen p i mimo ádných událostech.
(a)

S1,S2
01.00.36

ekrytí otev ené technologie je nutné
zajistit

a) i v p ípad , e v pr hu prací hrozí
vniknutí cizího p edm tu.

b) pouze p i dlouhodobém p erušení práce.

c) dy kdy  vnikne cizí p edm t do
technologie.

d) jen p i mimo ádných událostech.
(a)

S1,S2
01.00.37
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erušením práce se rozumí

a) to, kdy na FME (ZAVCIP) pracovišti není
ítomen ádný pracovník z pracovní

skupiny, která práci provádí.

b) okam ik instalace dlouhodobého
ekrytí.

c) doba z izování FME (ZAVCIP) pracovišt .

d) okam ik poškození dlouhodobého
ekrytí.

(a)

S1,S2
01.00.38

ekrytí otev ené technologie usadit
tak, aby

a) nedošlo k poškození dot eného za ízení.

b) došlo k poškození dot eného za ízení.

c) došlo k pádu cizího p edm tu do
otev ené technologie.

d) byl zamezen p ístup k technologii.
(a)

S1,S2
01.00.39
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Za zajišt ní zakrytí a zabezpe ení proti
vniknutí cizího p edm tu do otev ené
technologie p i p erušení práce
odpovídá

a) vedoucí práce.

b) vedoucí reaktorového bloku.

c) sm nový mistr primárního okruhu.

d) operátor sekundárního okruhu.
(a)

S1,S2
01.00.40



20

Jakým zp sobem musí být p ekryty
otvory p i p erušení práce na otev ené
technologii?

a) ekrytí musí vylu ovat náhodné sejmutí,
odlepení a spadnutí p sobením
provozních vliv .

b) Nemusí se v bec p ekrývat, aby
nedocházelo k narušení plynulosti a
rychlosti postupu prací.

c) ekrýt lutou fólií tak, aby toto p ekrytí
nebránilo dalšímu postupu prací.

d) ekrýt zelenou fólií tak, aby toto p ekrytí
nebránilo dalšímu postupu prací.

(a)

S1,S2
01.00.41

Pro p ekrytí otev ení se pou ívá fólie
barvy

a) oran ové.

b) luté.

c) libovolné.

d) modré.
(a)

S1,S2
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01.00.42

V blízkém okolí FME (ZAVCIP)
pracovišt  kategorie 1 se nesmí
nacházet

a) nezajišt né lehké p edm ty.

b) za ízení radia ní kontroly.

c) zdvihací za ízení.

d) ohrani ení a ozna ení pracovišt .
(a)

S1,S2
01.00.43

i zakrývání ventila ních otvor  nádr í
a velkých nádob, které jsou vystaveny
tlakovým zm nám, se

a) pou ívá prodyšné p ekrytí, aby p i
zm nách tlaku nedošlo k jejímu
porušení.

b) pou ívá takové p ekrytí, aby byla nádr
neprodyšn  uzav ená.

c) nesmí pou ívat ádné p ekrývání.

d) pou ívá pouze zelená fólie.
(a)

S1,S2
01.00.44
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Ka dé dlouhodobé p erušení prací
FME (ZAVCIP) pracovišt  kategorie 1
je nutno nahlásit

a) vedoucímu reaktorového bloku.

b) pracovníkovi radia ní ochrany.

c) vedoucímu práce sousedního pracovišt .

d) pracovníkovi bezpe nosti práce.
(a)

S1,S2
01.00.45

Vnik cizího p edm tu do otev ené
technologie, nebo jeho nález musí být
bezprost edn  nahlášen

a) vedoucímu p íslušného reaktorového
bloku.

b) pracovníkovi radia ní ochrany.

c) vedoucímu práce sousedního pracovišt .

d) pracovníkovi bezpe nosti práce.
(a)

S1,S2
01.00.46
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Po vniku cizího p edm tu do otev ené
technologie je nutné

a) ihned p erušit nebo nezahajovat práce,
spojené s pohybem za ízení i kapalin.

b) pou ít takové p ekrytí, aby byla nádr
neprodyšn  uzav ená.

c) ekrýt zelenou fólií tak, aby toto p ekrytí
nebránilo dalšímu postupu prací.

d) zm nit kategorii ZAVCIP pracovišt .
(a)

S1,S2
01.00.47

ed ukon ením prací na otev ené
technologii je nutno provést

a) odstran ní veškerých p edm  a
ne istot z otev ené technologie.

b) vy išt ní okolí d licí roviny a nahlásit
ipravenost k uzav ení primárního

okruhu sm novému in enýrovi.

c) dekontaminaci vnit ních povrch  nahlásit
ipravenost k uzav ení sm novému

dispe erovi (SDi).

d) ekrytí zelenou fólií.
(a)
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S1,S2
01.00.48

Jaký je ú el FME (ZAVCIP) opat ení?

a) Zabránit pádu cizího p edm tu do
otev ené technologie.

b) Zp sobit pád cizího p edm tu do
otev ené technologie.

c) Poškodit jaderné palivo.

d) Zp sobit zkrat na elektrických za ízeních.
(a)

S1,S2
01.00.49

ed uzav ením technologie na FME
(ZAVCIP) pracovišti kategorie 1 musí
prob hnout

a) komisionální prohlídka na nep ítomnost
cizích p edm .

b) monitorování radia ní situaci
dozimetristou.

c) zm na kategorie FME (ZAVCIP)
pracovišt .

d) pád cizího p edm tu do otev ené
technologie.

(a)

S1,S2
01.00.51
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i vyjímání cizího p edm tu z aktivní
technologie je t eba

a) monitorovat radia ní situaci
dozimetristou.

b) zm nit kategorii FME (ZAVCIP)
pracovišt .

c) ekrýt zelenou fólií tak, aby toto p ekrytí
nebránilo dalšímu postupu prací.

d) provést kontrolu zdvihacích za ízení
v okolí pracovišt .

(a)

S1
01.00.52

ed vstupem na FME (ZAVCIP)
pracovišt  kategorie 1

a) je povinnost odlo it identifika ní kartu.

b) erušit nebo nezahajovat práce spojené
s pohybem za ízení pop . kapalin v míst
zjišt ní vniknutí p edm tu.

c) zm nit kategorii ZAVCIP pracovišt .

d) provést kontrolu zdvihacích za ízení
v okolí pracovišt .

(a)


