
 

 
 
 
 

Zpráva o revizi el. instalace 
č. REA 126/2010 

 
revize přívodního kabelu 
400V AC pro vlastní 
spotřebu; rozvaděč RV3.1, 
měřen byl izolační odpor 
kabelu a impedanční 
smyčka (pouze na tomto 
přívodním kabelu) 

 

Zpráva o revizi el. zařízení 
č. 20100911 

 

Jde o revizní zprávu 
provedenou pouze na  blíže 
nespecifikované části FVE; 
měřeny byly izolační 
odpory kabelů; revize 
uvádí, že FVE není zcela 
dokončena a je nutné 
provést další revize 

Zpráva o revizi el. instalace 
č. REA 157/2010 

 
revize přívodního kabelu 
400V AC pro vlastní 
spotřebu; rozvaděč RV3.1; 
revizní zpráva odpovídá 
revizní zprávě ze dne 26. 
10.; předmět revize je 
totožný, jde zřejmě o 
aktuálnější verzi RZ 
 

 

Zpráva o mimořádné revizi 
el. instalace č. 2010,533 

 
Revidována byla 
elektroinstalace nn bez 
napětí a pod napětím; 
Měřeny byly izolační stavy 
AC a DC kabelů a měřena 
byla impedance na AC 
obvodech 

 
 

Zpráva o revizi el. instalace 
č. REA 159/2010 

 
Revidována byla 
elektroinstalace nn 
v rozsahu proveditelném 
bez napětí; měřeny byly 
izolační odpory kabelů DC a 
AC; zemní odpory; 
pospojení na konstrukcích 

Zpráva o revizi el. zařízení 
č. 1-10/094 

 

Revidovány byly kabelové 
vývody vedoucí z hlavní 
rozvodny k trafostanicím 
pro vyvedení výkonu 
z transformátorů; měřeny 
byly izolační odpory kabelů 

Zpráva o revizi el. zařízení 
č. 4-10/082 

 
Revize hlavního vývodního 
kabelu 22kV 
(energetického mostu), jde 
o obdobnou revizní zprávu 
jako ze dne 15. 11., 
společnost ČEZ distribuční 
služby, s.r.o. navíc provedla 
napěťovou zkoušku 
 

Zpráva o revizi el. zařízení 
č. 3-10/107 

 
Revidován byl rozvaděč 22 
kV – ABB SafePlus osazený 
v hlavní rozvodně; jde o 
hlavní rozvaděč elektrárny; 
Měřeny byly izolační 
odpory rozvaděčových 
modulů 
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Zpráva o revizi el. zařízení 
č. 1-10/082 

 
Revize hlavního vývodního 
kabelu 22kV 
(energetického mostu), 
měřeny byly izolační 
odpory kabelu 

CHRONOLOGICKÉ SCHÉMA VYHOTOVENÍ REVIZNÍCH ZPRÁV NA FVE ZDENĚK - SUN 

Pozn. revizi všech revidovatelných 
prvků na elektroinstalaci NN zajistili 
svými revizními zprávami revizní 
technici Vladimír Čimpera, Libor Hanák 
a Miroslav Novotný. Tyto všechny 
revizní zprávy tvoří v souhrnu výchozí 
revizi v části NN elektroinstalace. 

Pozn. revizi všech revidovatelných 
prvků na elektroinstalaci VN 
zajistil svými revizními zprávami 
revizní technik Antonín Rych. Tyto 
revize tvoří v souhrnu výchozí 
revizi v části VN elektroinstalace. 
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