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1 Úvod 
1.1 Vymezení předmětu studia a cíle výzkumu  
 
Jako technický a vědecký obor se elektrotechnika (a posléze i informatika) začal 
formovat cca od poslední třetiny 19. století, především od roku 1881, kdy se sešel 
První mezinárodní elektrotechnický kongres a výstava v Paříži a kde byly definovány 
elektrotechnické jednotky. Akcentace vývoje elektrotechniky (a informatiky) se 
odehrála okolo obou světových konfliktů, kdy po prvním ve všech zemích světa se 
realizovaly národní elektrizační soustavy, které se následně především z technicko-
ekonomických důvodů propojovaly, a kdy po druhém z nich nastoupila kybernetika, 
elektronika, elektrotechnická a elektronická miniaturiarizace a informatika, plně závislé 
na této fungující a dobře dimenzované (a ve většině případů již mezinárodně 
propojené) elektrizační soustavě. 
 
Okolo realizace elektrizačních soustav se od poslední třetiny 19. století zformovala 
(elektro)technická elita, vycházející v českých zemích ze skvělé středo a 
vysokoškolské struktury, spolkové i průmyslové základny s napojením na zahraničí a 
na mezinárodní významné elektrotechnické a standardizační organizace (Société 
internationale d’électriciens /SIE/, Société français d’électriciens /SFE/, International of 
the Standardization Associations – International Federation of the National 
Standardiziationg Associations /ISA/, Conférence Internationale des Grands Réseaux 
Electriques à Haute Tension /CIGRE/, Union Internationale des Producteurs et 
Distributeurs d’Energie Electrique /UNIPEDE/, Union pour la coordination de la 
production et de la distribution de l’énergie électrique /UCPTE/, Institution of Electrical 
Engineers /IEE/, Institute of Electrical and Electronics Engineers /IEEE/, Mír a též 
European Network of Transmission System Operators for Electricity – Evropská síť 
provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav /ENTSO-E/), které realizace 
elektrizačních národních soustav koordinovaly nebo se na jejím řízení podílely a dosud 
podílí.  
 
Pohled na elektrifikaci (elektrizaci) může vycházet z několika úrovní. Bezesporu je 
třeba v první řadě posuzovat oblast organizační a technologickou, právní, investiční a 
standardizační. Další neméně důležitou úrovní pohledu je oblast strategických 
rozhodnutí, politického (a diplomatického) řešení elektrizace a rovinu bilaterálních či 
spíše mezinárodních vazeb, které vycházejí z brzkých názorů na propojování 
elektrizačních (alespoň evropských) sítí.  
 
Disertační práce si klade za cíl nejen komparovat tyto elektrizační soustavy vývojově, 
především v období mezi dvěma světovými válkami zejména v Evropě a v blízkém 
okolí Republiky československé, ale i historicky analyzovat dosud nezachycené 
vývojové legislativní, provozně-technické (inženýrské), organizačně-řídicí 
(administrativní) a investiční momenty realizace elektrizační soustavy v 
Československu v letech 1918–1938 (s nezbytnými časovými přesahy), která má i 
politickou a strategickou polohu (s vazbou národnostně-ekonomickou na přeshraniční 
Německo a s vazbou politickou v rámci versailleských smluv a inženýrskou v rámci 
realizace elektrizace na Francii a z hlediska tvorby a propojení uvažované evropské 
elektrizační soustavy mezi dvěma světovými válkami v politickém vyjádření 
Evropeistů) v demokratickém Československu. Cílem je též charakterizovat jednotlivé 
dopady elektrifikace do běžného života občanů (osvětlení, elektrifikování městské a 
meziměstské dopravy, užití elektřiny pro pohon, změna krajiny v důsledku staveb 
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rozvodných a distribučních sítí a jejich součástí ve venkovském a městském prostoru, 
podpora vzniku telegrafní, telefonní a bezdrátové sítě aj.). 
 
 
1.2 Metodologie a metodika 
 

Zákon číslo 438/1919 Sb. z. a n. RČS ze dne 22. července 1919 O státní podpoře při 
zahájení soustavné elektrizace bude zanedlouho oslavovat své sté výročí od schválení 
Národním shromážděním Republiky československé zákona. Zákon byl členěn do 3 
oddílů a 33 paragrafů a o jeho kvalitě svědčí to, že s drobnými změnami platil až do 
roku 1957 (kdy byl nahrazen zákonem č. 79/1957 Sb., O výrobě, rozvodu a spotřebě 
elektřiny).  
 
Prosazením uvedeného zákona při samém zrodu první Československé republiky bylo 
rozhodnuto nejen o významné pozici (elektro)technické elity v moderní 
československé společnosti a vlivu na ni prostřednictvím hlavní elektrotechnické 
spolkové základny – Elektrotechnického svazu československého (ESČ), ale došlo tak 
v průběhu realizace tohoto zákona k pozitivnímu ovlivnění každodenního života v 
republice. Zároveň se Československo mohlo směle srovnávat s ostatními evropskými 
státy, které ve stejné době také rozhodovaly o legislativní úpravě pro elektrifikaci a o 
jejím technicko-ekonomickém provádění a sociálním dopadu. Patrně v době první 
republiky není možné objevit stejně významný a odborně tak promyšlený zákon, jako 
ten o elektrizaci země. Československo se jeho realizací a s ním spojenou nezbytnou 
normalizací (standardizací) elektrotechnického zboží a výrobků a technického 
vybavení elektráren, továren i domácností postavilo v elektrotechnickém oboru na 
přední místo v Evropě ve výstavbě elektrizační soustavy a jejích rozvodných sítí. 
 
Elektrifikační zákon byl projednáván v politicky neklidné době, kdy země musela řešit 
některé poválečné palčivé otázky, např. vojenské (ochrana hranic nového státu) a 
národnostních menšin, tj. i otázku vlastní legitimity. O jeho schválení se jednalo v době, 
kdy ještě ani nebyla podepsána mírová smlouva s Rakouskem a kdy se dokončovala 
versailleská jednání. Jestliže se o elektrifikačnímu zákonu jednalo v takové době, je 
zřejmé, že si zodpovědní politikové uvědomovali národohospodářskou nutnost jeho 
projednání a schválení a že se mohli opřít o předchozí zkušenosti s jeho koncipováním 
a především o základnu, která zákon v podstatě připravila – na ESČ, který oficiálně 
vznikl ze Spolku českých elektrotechniků (1899) těsně předtím, na přelomu května a 
června 1919 v Praze, ale jeho členové (především Vladimír List) o elektrifikační zákon 
již dlouho usilovali. Pracovali na něm dobře připravení inženýři různých technických a 
stavebních oborů a zejména elektrotechnici, kteří jejím schválením doložili, že od 
80. let 19. století se stali technickou funkční elitou Československa. Pro provádění 
zákona vznikl státní aparát, kde vedle ESČ se svou zkušebnou elektrotechnických 
výrobků a zboží pravidelně pracovalo Ministerstvo veřejných prací se svou Státní 
elektrárenskou radou, Československá normalizační společnost, Ústřední jednota 
hospodářských družstev, Masarykova akademie práce a další. 
 
Úspěšné projednání elektrárenského zákona a jeho rychlé a systematické uvádění do 
praxe znamená, že vývoj klíčových technických oborů majících vliv na rozvoj 
infrastruktury chápali představitelé Československa jako prvořadý úkol, který přispěje 
k modernizaci státu a který dovolí ho porovnávat s technicky a průmyslově vyspělými 
státy západní Evropy a s jejich soustavami také propojit.  
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V českých zemích mělo v roce 1938 elektřinu k dispozici 70 % obcí, v nichž žilo asi 
90 % všeho obyvatelstva. Na Slovensku, kde se většina zařízení po roce 1918 stavěla 
na „zelené louce“, to bylo 23 % obcí s 51 % obyvatel, Podkarpatská Rus se ve 
statistikách vztahu ke Slovensku. Celkový počet zaměstnanců, podílejících se na 
elektrizaci, byl v roce 1938 okolo 25 000 osob. I na základě uvedených čísel je třeba 
považovat realizaci zákona číslo 438 Sb. z. a n. z roku 1919 o soustavné elektrizaci 
za nebývale úspěšnou. 
 
Vývoj elektrifikace Československa není zcela typickou historickou studií. Svým 
tématem značně zasahuje do různých technických oborů, které se zabývají 
elektrotechnikou a informatikou, energetikou, vodohospodářstvím, architekturou, 
strojírenstvím, atd. Tato práce se snaží propojit přístup historické metodologie s 
technickými fakty tak, aby analyzovala a charakterizovala proces elektrifikace na 
československém území v komparaci se stejným procesem v Evropě mezi dvěma 
světovými válkami. 
 
 
1.3 Prameny a literatura 
 
Většina ze získaného a uplatněného pramenného materiálu je uložena v Národním 
archivu v Praze, Archivu Českého vysokého učení technického v Praze, Archivu 
Vysokého učení technického v Brně, Archivu Národního technického muzea v Praze, 
Archivu hlavního města Prahy, Archivu Technického muzea v Brně, Státních 
oblastních archivech v ČR (materiály k místní elektrizaci) a ve fondech historických 
publikací a časopisů Národní knihovny v Praze v Klementinu, Národní technické 
knihovny v Praze a Knihovny Národního technického muzea v Praze. Některé 
pramenné, případně trojrozměrné, materiály jsou uloženy v Muzeu PRE v Praze-
Holešovicích, v Národním technickém muzeu Praha a v některých regionálních 
muzeích (např. v Litomyšli). Artefakty původní elektrizace z období mezi dvěma 
světovými válkami jsou běžně viditelné i v české současné krajině (trafostanice, 
rozvodnice a staré sítě ve starých domech, vedení vysokého napětí např. ve středních 
Čechách aj.). Výběr z odborné literatury přikládám v závěru tezí. 
 
 
2 Obsah práce 
 
Disertace je vedle klasického úvodu a závěru členěna do základních tří kapitol 
doplněných obrazovou dokumentací, soupisu pramenů a literatury, soupisu zkratek a 
příloh většinou mapové podoby. V první části práce se věnuji historické analýze 
elektrifikace jako nejvýznamnějšímu technicko-ekonomickému a společenskému 
fenoménu ve světě a v Československu. Druhá kapitola analyzuje elektrifikaci jako 
strategické rozhodnutí nové Československé republiky a charakterizuje vznik a 
politicko-ekonomické, technické a společenské podmínky její realizace. Třetí část 
práce dokumentuje vývojově průběh elektrizace v jednotlivých zemích a krajích 
Československa a je doplněna historickou charakteristikou sítí a jejich umístěním 
v československé krajině. Přílohy vedle map elektrifikace představují i výsledky 
terénního výzkumu trafostanic ve středních Čechách. Disertační práci doplňují resumé 
v angličtině a francouzštině. 
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3 Závěr 

 
Elektrifikace (elektrisace/elektrizace), prováděná v Československu především v 
meziválečných letech (1918–1939), se stala symbolem budování moderního 
samostatného československého státu a jeho demokratické společnosti a plně 
vyjádřila i jeho celkový, především budovatelský, étos. Elektrizace byla postavena na 
zkušenostech, invenci a dobrém vzdělání (elektro)technické elity, která k tomuto úkolu 
přistoupila plně zformovaná (především od období poslední třetiny 19. století) a 
zejména výborně zorganizovaná jak spolkově, odborně-vědecky, tak z hlediska 
možného využití průmyslových podniků a výroben pro elektrizaci.  
 
Hlavní její platformou byl Elektrotechnický svaz československý (ESČ, 1919) úzce 
spolupracující se státními úřady, především s Ministerstvem veřejného průmyslu a 
jeho Státní elektrárenskou radou, s nezbytnou standardizační základnou, kterou se 
brzy stala významná Československá normalizační společnost (ČSN, 1920), 
s technickými vysokými školami a jejich výzkumnými centry (např. Ústavem teoretické 
a experimentální elektrotechniky pražské české techniky, 1906), s obchodními 
(živnostenskými a obchodními komorami, Ústřední jednotou hospodářských družstev, 
Grémii elektrotechniků aj.), zkušebními (Elektrotechnickou zkušební laboratoří – 
Elektrotechnickým zkušebním ústavem, 1923/1951) a výrobními (které rostly s 
poptávkou a z nichž je třeba zmínit na prvních místech Křižíkovy závody Praha, ČKD 
Praha, Elektrotechnickou továrnu Škodových závodů v Doudlevcích u Plzně, firmu 
Bartelmus a Donát v Brně, Elektrotechnickou továrnu J. Sousedíka ve Vsetíně a další) 
celky a také významně napojený na mezinárodní dění v elektrotechnických (především 
výkonových) oborech, které znamenaly cestu k tvorbě mezinárodních propojených 
elektrických rozvodných a distribučních sítí i jejich lokálních systémů. ESČ zajistil 
důsledné a systematické provádění jím navrženého zákona číslo 438 Sb. z. a n. RČS 
O státní podpoře soustavné elektrizace (přijatého Národním shromážděním dne 
22. července 1919) prostřednictvím všeužitečných podniků s kapitálovou účastí státu, 
obcí, korporací i jednotlivců a s využitím podpory elektrizace ze strany velkého 
množství ostatních menších elektrárenských podniků, které vznikaly v době 
nesoustavné (překotné) elektrizace na přelomu 19. a 20. století a na počátku 
20. století. Uvedený proces je zajímavý i z hlediska technologického, kdy bylo 
nezbytné už na československém území uplatnit transfer mnohých technických 
novinek v elektrárenském oboru a řešit množstevní stejné (nyní již standardizované) 
činnosti spojené s místním budováním nezbytných tepelných a vodních elektráren 
a jejich technické výzbroje, s výstavbou přenosových a distribučních sítí a s řešením 
koncových (odběrních) prvků jak pro běžné občany, tak pro obce a pro průmyslovou 
výrobu, zemědělství i terciální sféru. To kladlo mimořádné nároky na hospodářskou 
připravenost Československa těmto úkolům ve vymezené době dostát. Proces ovlivnil 
i otázky bezpečnostní, kdy bylo nezbytné zajistit plnou proinformovanost 
československé společnosti o praktickém užití elektrické energie, a sociální, neboť 
změnil každodenní život člověka s prodloužením doby pro jeho pracovní i volnočasové, 
případně podnikatelské a živnostenské, aktivity.  
 
Elektrizace ve společnosti nejen v Československu, ale i v celé Evropě, měla silný a 
pozitivní ohlas, neboť dění i osoby spojovala. Toto propojení bylo zúročeno i mnohými 
uměleckými díly (beletristickými, divadelními inscenacemi, uměleckými světelnými 
sochami a dalšími aplikace). Hlavním přínosem tohoto mnohovrstevnatého a technicky 
a technologicky i teritoriálně nemálo složitého díla bylo nejen získání dostatečného 
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množství elektrické energie pro běžný život a potřebnou výrobu, ale i zapojení 
Československé republiky do dobových politických a technických (odborně-
vědeckých) aktivit, které z celoevropské elektrifikace vyplývaly, a to její účastí ve 
významných mezinárodních institucích, tvořících základnu pro propojené 
elektrotechnické a energetické sítě, jako byly Société internationale d’électriciens 
(SIE), International of the Standardization Associations - International Federation of 
the National Standardiziationg Associations (ISA), Conférence Internationale des 
Grands Réseaux Electriques à Haute Tension (CIGRE), Union Internationale des 
Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique (UNIPEDE), Union pour la 
coordination de la production et de la distribution de l’énergie électrique (UCPTE), 
Institute of Electrical Engineers (IEE) a uvažované Světové federace inženýrské, ale i 
v rámci očekávaného demokratického propojení států na politické mírové a 
demokratické rovině v podobě ideálního hnutí Europeistů, na jejichž některé myšlenky 
v nové době navazuje a nově se je pokouší realizovat Evropská Unie. 
 
Uvedený proces byl v Československu možný jen na základě změn, které přinášela 
úspěšná industrializace v českých zemích. V jejím rámci se elektrotechnika (a posléze 
i informatika) jako samostatný technický a vědecký obor začala formovat cca od 
poslední třetiny 19. století, především od roku 1881, kdy se sešel První mezinárodní 
elektrotechnický kongres a výstava v Paříži a kde byly definovány a zavedeny 
všeobecné elektrotechnické jednotky: coulomb, ampér, volt, ohm a watt (C, A, V, Ω, 
W), nezbytné pro realizaci elektrizace a její standardizaci. Akcentace vývoje 
elektrotechniky (a informatiky) se odehrála okolo obou světových konfliktů, kdy se po 
prvním ve všech zemích světa realizovaly národní elektrizační soustavy, které se 
následně především z technicko-ekonomických důvodů propojovaly, a kdy po druhém 
z nich nastoupila kybernetika, elektronika, elektrotechnická a elektronická 
miniaturiarizace a informatika, plně závislé na této fungující a dobře dimenzované a ve 
většině případů již mezinárodně propojené elektrizační soustavě. 
 
Rozvíjející se technická infrastruktura, bez níž by nebyl myslitelný hospodářský rozvoj 
meziválečného Československa, stavěla na soustavně a postupně realizované 
elektrizaci, která v tomto procesu sehrávala zásadní úlohu. Tento proces nebyl v české 
historiografii dosud důsledně popsán a charakterizován. 
 
Analýza technické části a praktické proveditelnosti elektrizačního zákona je z 
historického hlediska stejně závažná jako politické výsledky elektrifikace. V rámci 
Rakousko-uherské monarchie před První světovou válkou vznikala elektrizace 
náhodně, nejednotně, nesystematicky a často i překotně. Používal se jak stejnosměrný 
(zpočátku), tak střídavý (později a v širším měřítku) proud. Tato opatření s sebou nesla 
užívání různých hodnot napětí a u střídavého proudu i různých hodnoty kmitočtu. 
Stavěly se trojfázové elektrárny na střídavý proud a stále ještě i stejnosměrné 
elektrárny kvůli možnosti skladovat část vyrobené elektřiny v akumulátorech. 
Elektrárny budovaly a spravovaly buď elektrárenské svazy, nebo družstva, které pak 
dodávaly elektřinu svým členům, nebo průmyslové podniky (např. mlýny, hamry, pily, 
cukrovary, textilky, barvírny apod.), které kromě svých provozů napájely i blízkou 
odběrní síť pro veřejnost. Vznikaly tak elektrizované okrsky, které nebyly vzájemně 
spojené ani nebyly nezávislé. Elektrárny stály přímo v těžišti odběru. Rozvod elektrické 
energie se omezoval na malé vzdálenosti mezi elektrárnou a spotřebiteli. K výstavbě 
vedení vysokých a velmi vysokých napětí nebyly ještě technické ani legislativní ani 
ekonomické předpoklady. Přesto z praxe brzy vyplynulo, že výroba ve velkých 
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elektrárnách znamená nejen zlevnění ceny vyráběné elektrické energie, ale i zvětšení 
provozní jistoty. Na zásobování se začalo podílet více elektráren a energie byla 
postupně rozváděna do vzdálenějších míst spotřeby. Bylo zřejmé, že tento proces 
nezbytně potřebuje jasný legislativní rámec a plnou podporu státu. 
 
Zákon o soustavné elektrizaci byl v Československu projednáván v politicky neklidné 
době, kdy země musela řešit některé poválečné palčivé otázky, např. vojenské 
(ochrana hranic nového státu) a národnostních menšin, tj. i otázku vlastní legitimity. 
Jeho schvalování se dělo v okamžicích, kdy ještě ani nebyla podepsána mírová 
smlouva s Rakouskem a kdy se dokončovala versailleská jednání. Bylo-li možné se 
věnovat elektrifikačnímu zákonu v takové době, je zřejmé, že si zodpovědní politikové 
uvědomovali národohospodářskou nutnost jeho projednání a schválení a že se mohli 
opřít o základnu, která přípravu zákona i plně zajistila, a to na Elektrotechnický svaz 
československý. Prosazením uvedeného zákona při samém zrodu první 
Československé republiky bylo rozhodnuto nejen o významné pozici 
(elektro)technické elity v moderní československé společnosti a vlivu na ni 
prostřednictvím hlavní elektrotechnické spolkové základny – Elektrotechnického svazu 
československého, ale došlo tak v průběhu realizace tohoto zákona k pozitivnímu 
ovlivnění každodenního života v republice.  
 
Československo se mohlo směle srovnávat s ostatními evropskými státy, které ve 
stejné době také rozhodovaly o legislativní úpravě pro elektrifikaci a o jejím technicko-
ekonomickém provádění a sociálním dopadu. Elektrizační zákon mohl vzniknout na 
základě vysoké odbornosti členů (elektro)technické elity, která měla zázemí jak v 
průmyslu, v místních orgánech, obchodních a živnostenských komorách, tak ve 
středo- a vysokoškolském prostředí, silných profesních spolcích (ESČ) i přímo v 
moderním státě, který na podporu tohoto dění schvaloval potřebné zákony a jejich 
provádění řídil, koordinoval a kontroloval. Vedoucí státní úlohu ve spolupráci s ESČ 
realizovalo Ministerstvo veřejných prací, které se opíralo o legislativně vytvořenou 
Státní elektrárenskou radu. Ta navrhovala ministerstvu udělení práva všeužitečnosti, 
vytvářela koncepty pro stavbu rozvodných a distribučních sítí a jednotlivých elektráren, 
posuzovala místní zdrojové možnosti pro založení tepelných nebo vodních elektráren, 
sledovala ekonomické výsledky elektrifikace apod.  
 
Elektrizační zákon tak znamenal i výrazné stavební změny v krajině státu, které bylo 
možno zaznamenat po natrasování a postavení souborů zařízení pro výrobu, přenos, 
transformaci a distribuci elektřiny včetně např. unifikovaných staveb trafostanic a 
měníren nebo staveb pro elektrifikované československé železniční a tramvajové 
tratě, dále včetně elektrických přípojek a přímých vedení (pro domácnosti, budovy, 
průmysl aj.) a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky potřebné pro realizaci elektrizace.  
 
V oblastech koncentrovanější industrializace začaly již před První světovou válkou 
postupně vznikat sice komparačně nevyvážené regionální elektrárenské svazy 
(družstva), které ale výrobu, rozvod i místní distribuci zajišťovaly, organizovaly a 
ovlivňovaly. Patřily k nim např. přespolní Holešovická elektrárna v Praze (1899/1900) 
ve vlastnictví Elektrických podniků královského hlavního města Prahy – Ústřední 
elektrárny, a. s. Praha (1897/1922), Svaz hospodářských družstev pro odběr elektrické 
energie, s. s r. o. v Hradci Králové s elektrárnou v Poříčí u Trutnova (1909), 
Nordbömische Elektrizitätswerke G. m. b. h., Bodenbach (1911) s elektrárnou v 
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Trmicích u Ústí nad Labem, AEG Union, které patřila elektrárna v Oslavanech u Brna 
(1913), nebo Elektrárenský svaz středolabských okresů, s. s r.o. s elektrárnou v Kolíně 
(1916) aj. Statistika z roku 1913 uvedla, že v Čechách bylo 227 elektrických podniků. 
Z nich bylo 193 samostatných elektráren, 34 podniků odebíralo proud z cizích 
elektráren. V obecním majetku bylo 119 podniků: 93 samostatných elektráren a 
24 připojených elektráren pro 1,1 milionů obyvatel. Dále bylo celkem 10 družstevních 
a 2 svazové elektrárny, které zásobovaly cca 131 000 obyvatel. Soukromých 
elektráren bylo 96, které měly na starosti 1,5 milionu obyvatel. V Čechách tak bylo 
zásobeno 2 731 000 obyvatel, tj. cca 40 %. Úhrnný výkon elektráren, které dodávaly 
odběratelsky elektrický proud, byl 135 MW, celková spotřeba byla cca 160 TWh. Na 
1 000 obyvatel zásobeného obvodu připadal výkon 49,5 kW, na 1 000 obyvatel celého 
Českého království 19,9 kW, na 1 obyvatele spotřeby to bylo 58,5 kWh. Průměrné 
využití elektráren bylo při 30 % ztrátách ve vedeních a transformátorech 1 540 hodin, 
koeficient zužitkování byl 17,6 %. Těsně před První světovou válkou a během ní tedy 
vznikly zárodky a první přespolní elektrárny, které mohly zásobovat elektrickým 
proudem teritoriálně širší oblasti.  
 
První legislativní úpravy pro výrobu a dodávání elektřiny zařadily do právních předpisů 
v letech 1882–1902 jako první státy Velká Británie, Itálie, Francie, Německo a 
Švýcarsko. V Rakousku-Uhersku se postupovalo podle ministerského nařízení a stále 
častěji se objevovaly snahy prosadit elektrizační zákon, ale zatím bezvýsledně. V 
českých zemích bylo před První světovou válkou podáno několik návrhů (1894 
poslanec Vilém Exner, 1902 Ergen Arnold von Krasny z ministerstva železnic, 1908 
vídeňská vláda, 1905, 1910, 1913/14 František Křižík pro Čechy a 1914 Vladimír List 
pro Moravu, 1918 vídeňská vláda), avšak ani jeden nebyl úspěšný. Konečná právní 
úprava byla přijata až 22. července 1919 jako zákon číslo 438 Sb. z. a n. RČS O státní 
podpoře elektrizace Národním shromážděním. Na této úpravě ve spolupráci s 
ekonomem Karlem Englišem, právníkem Františkem Weyrem a s poslancem 
ekonomem Janem Rozkošným pracoval především profesor konstrukční 
elektrotechniky a jeden z prvních předsedů Elektrotechnického svazu 
československého, Vladimír List. Základem zákona se stalo vytvoření všeužitečných 
podniků, které zajišťovaly soustavnou elektrizaci Československa a které se staly 
základem pro elektrizační síť, tj. výrobu elektřiny a její rozvodnou a distribuční síť, 
kterou bylo možné napojit jak na přeshraniční, tak mezinárodní sítě, o nichž se tehdy 
v Evropě vážně uvažovalo. Československá elektrizační soustava se díky důsledně 
zpracovanému textu zákona postupně zbavovala především vlivu říšskoněmeckého a 
vídeňského kapitálu (zahraniční firmy působily např. Siemens v elektrárně v Trmicích 
a v Děčíně – Podmoklech /Bodenbach/, švýcarská firma Brown - Boveri v Českých 
Budějovicích, Bílsku a Ostravě, maďarský Ganz a spol. na Slovensku, vídeňská firma 
Österreichische Elektrizitätslieferungs Aktiengesellschaft v Poříčí u Trutnova, AEG v 
Oslavanech atd.). 
 
Zájem o elektrifikaci intenzivně projevovaly všechny evropské země v podstatě ve 
stejném čase, který započal v poslední třetině 19. století a kulminoval před První 
světovou válku v podobě neorganizované (překotné) elektrizace a který se ještě 
navýšil po této válce v souvislosti s konkrétními legislativními úpravami elektrizačního 
úsilí, vycházejícími již ze systematického a soustavného pojetí. Ukázalo se, že 
evropské státy měly podobné problémy jako české země, tj. že při výrobě elektřiny 
mohly vznikat regionálně přebytky ve výrobě elektrického proudu, které mohly být 
poskytnuty buď jinému kraji, nebo dokonce jiné zemi. Přeshraniční (často nouzové) 
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elektrické dodávky se poprvé uskutečnily na začátku 20. století ze Švýcarska do Itálie 
a ukázaly potenciál mezinárodního propojení energetických sítí. Zakládání velkých 
(především vodních) elektráren a zejména přenos vysokého napětí otevřely nové 
příležitosti spolupráce mezi regionálními elektrárenskými systémy. V prvních letech 
20. století se objevoval dvojí vývoj. Jednak byl posilován mezinárodní charakter 
energetického průmyslu, rostl počet přenosových vedení přes hranice, uplatňovaly se 
první elektrárenské větší společnosti, spojené s bankami, a rostl počet elektráren po 
celém světě a jednak tento trend byl podporován mezinárodními elektrotechnickými 
spolky a vládními i nevládními organizacemi a úmluvami.  
 
Přenos elektrické energie mezi propojenými výrobci a distributory byl technicky 
poměrně snadný, ale velmi složitý z hlediska politického, neboť bylo třeba souhlasu 
národních orgánů. Od konce První světové války většina evropských vlád instalovala 
řadu zákonných a dalších právních předpisů a opatření pro regulování elektřiny. 
Národní orgány se aktivně na elektrifikaci podílely, udělovaly státní souhlas se 
stavbami výrobních a distribučních a rozvodných sítí i se stavbami elektráren. Státy 
prostřednictvím ministerstev a elektrárenských rad udělovaly koncese či případně 
restriktivní opatření. Do systému vstupovaly nejen mezinárodní holdingové 
společnosti, ale i mezinárodní elektrotechnické odborné spolky (IEC, CIGRE, 
UNIPEDE, WPC) a podílely se na určování a na následné realizaci mezinárodních 
distribučních sítí, které se však musely podřídit vnitrostátním právním předpisům. 
 
Mezinárodní odborné organizace měly národní výbory (např. Státní elektrárenskou 
radu Ministerstva veřejných prací v Československu) a národní profesionální 
elektrotechnické svazy (např. Elektrotechnický svaz československý), které fungovaly 
jako větve jejich organizačního stromu. Tyto organizace propagovaly otevřený systém 
volného toku distribučních elektrických sítí. Tento liberální postoj podporovali i 
podnikatelé v elektrárenském oboru, neboť předpokládali, že tento stav napomůže 
nejen hospodářskému vzestupu, ale rozvine i racionální mezinárodní spolupráci ve 
výrobě a přenosu elektrické energie. Tato situace byla studována z mnoha hledisek, z 
nichž to technické bylo snazší než právní a politické. Pro realizaci potřeb národních a 
mezinárodních elektrárenských svazů, ale i podnikatelů reprezentovaných státem 
nebo soukromníků byly ve 20. letech 20. století vytvořeny dvě úmluvy, podporující 
nejen národní elektrizační legislativy, ale i konkrétní podnikání v elektroenergetice. 
Úmluvy podepsaly desítky států, ale ratifikování tak silné nebylo. Myšlenky 
sjednocování Evropy na energetickém (technickém) základě (reprezentované 
především belgicko-americkým elektrotechnickým inženýrem Dannie N. Heinemanem, 
belgickým politikem Paulem Hymansem, francouzský železničním konstruktérem 
Louisem Loucheurem, švýcarským inženýrem Ernstem Schönholzerem a 
francouzským politikem Albertem Thomasem) se v polovině 30. let 20. století 
transformovaly do myšlenek boje proti hospodářské depresi a pro zajištění evropského 
míru a federativní (rozvíjené politiky evropeisty Francisem Delaisiem a Richardem 
Nicolausem von Coudenhove-Kalergim) spolupráce. Přes všechny tyto ne příliš 
úspěšné politické peripetie byly technické (elektrizační) výsledky, chápané v 
mezinárodních souvislostech a realizované na základě národních elektrizačních 
zákonů v období 1918–1938, velmi úspěšné. 
 
Do prvorepublikového Československa vstupovaly Čechy s 207 elektrárnami s 
celkovým výkonem 140 MW, Morava s 79 elektrárnami a 51 MW výkonu, Slezsko s 25 
elektrárnami s 4,5 MW, Slovensko s 25 elektrárnami s výkonem zhruba 13 MW a 
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Podkarpatská Rus s 5 menšími elektrárnami na stejnosměrný proud. Výnosem 
Ministerstva veřejných prací ve shodě s ESČ byla pro elektrizaci zavedena střídavá 
trojfázová soustava o kmitočtu 50 Hz. Napětí bylo stanoveno u místních sítí na 
3 x 220/380 V, u přespolních na 22 kV a u dálkových na 100 kV. Kromě napětí 
definovaných ministerským výnosem se v Československu dále stavěla vedení o 
napětí 35 kV (východní Čechy) a také o napětí 60 kV (západní Čechy). Ve 20. letech 
20. století bylo v Československu postaveno celkově cca 500 km nových sítí za rok. 
Jejich zřízením a uvedením do provozu byl vytvořen základ pro vytváření regionálních 
elektrizačních soustav. Podle zákona o elektrizaci vznikly všeužitečné elektrárenské 
společnosti většinou s 60% kapitálovou účastí státu. 
 
Vrcholem výstavby československé elektrizační sítě bylo na konci sledovaného období 
vytvoření jednotlivých svazů pro jednotlivé geografické oblasti Československa: 
 
Čechy: 
1. Ústřední elektrárny, a. s. (ÚE), Praha, od 1922, parní elektrárna Ervěnice; vodní elektrárna Střekov 
a Vrané. 
2. Elektrické podniky hlavního města Prahy (EP), Praha, od 1924, parní elektrárna Holešovice, spalovna 
Hloubětín, vodní elektrárna Štvanice. 
3. Elektrárenský svaz okresů středočeských, s. s r.o. (ESOS), Praha, od 1925, vodní elektrárna 
Miřejovice, Krhanice, Nespeky. 
4. Západočeské elektrárny, a. s. (ZČE), Plzeň, od 1926, vodní elektrárna Darová-Břasy, Černé jezero. 
5. Elektrárenský svaz severošumavských okresů, s. s r.o. (T), Stříbro, od 1922, 3 malé vodní elektrárny 
na Mži. 
6. Jihočeské elektrárny, a. s. (JČE), České Budějovice, od 1921, parní elektrárna Mydlovary, České 
Budějovice, vodní elektrárna Sokolovský ostrov a několik malých naftových elektráren. 
7. Otavský elektrárenský svaz, s. s r.o. (OES), Písek, od 1924, bez vlastní elektrárny, nákup proudu od 
JČE.  
8. Lužnický elektrárenský svaz, s. s r.o. (LES), Tábor, od 1924, nákup proudu od JČE.  
9. Posázavský elektrárenský svaz, s. s r.o. (PSES), Německý (Havlíčkův) Brod, od 1924, nákup proudu 
od JČE. 
10. Povltavský elektrárenský svaz, s. s r.o. (PVES), České Budějovice, od 1924, nákup proudu od JČE. 
11. Družstevní závody v Dražicích, s. s r.o. (D), Dražice, od 1928, parní elektrárna Dražice, několik 
malých vodních a naftových elektráren. 
12. Elektrárenský svaz středolabských okresů, s. s r.o. (ESSO), Kolín, od 1921, 2 parní elektrárny v 
Kolíně, vodní elektrárny Kolín, Poděbrady, Nymburk. 
13. Východočeský elektrárenský svaz, s. s r.o. (VČES), Pardubice, od 1926, nevlastnil elektrárny. 
14. Východočeská elektrárna, a. s. (VČE), Hradec Králové, od 1925, parní elektrárna Poříčí, vodní 
elektrárny Spálov, Litice, Pastviny, Les Království aj. 
15. Přespolní elektrárna, s. s r.o. (S), Liberec, od 1920, parní elektrárna Andělská Hora u Liberce, vodní 
elektrárna Rudolfov. 
 
Morava: 
1. Západomoravské elektrárny, a. s. (ZME), Brno, od 1921, tepelná elektrárna Brno, Oslavany, vodní 
elektrárna Vranov. 
2. Severomoravské elektrárny, a. s. (SevME), Zábřeh, roku 1931 splynuly se SME. 
3. Středomoravské elektrárny, a. s. (SME), Přerov, od 1920, parní elektrárna Přerov, Sandhýbl, 
Třebovice, vodní elektrárna Kroměříž. 
4. Moravsko-slezské elektrárny, a. s. (MSE), Ostrava, od 1921, rozvodný podnik bez vlastních 
elektráren. 
 
Slovensko: 
1. Západoslovenské elektrárny, účastnická společnost (ZSE), Bratislava, od 1923, parní elektrárna 
Trnava, Hlohovec, několik drobných vodních a naftových elektráren, teplárna Bratislava. 
2. Stredoslovenské elektrárny, ú. s. (SSE), Banská Bystrica, od 1923, několik drobných vodních a 
naftových elektráren. 
3. Spojené elektrárny Severozápadního Slovenska, ú. s. (SESZS), Žilina, od 1925, jedna drobná vodní 
elektrárna. 
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4. Jihoslovenské elektrárny, ú. s. (JSE), Komárno, od 1927, bez vlastní elektrárny. 
5. Východoslovenské elektrárny, ú. č. (VSE), Košice, od 1929, několik drobných elektráren. 
 
Podkarpatská Rus: 
1. Podkarpatoruské elektrárny, a. s. (PRE), Užhorod, od 1930. 
2. Parní elektrárna v Mukačevě a několik malých elektráren, zčásti ještě na stejnosměrný proud.  

 
a dosažení celkově cca 56 % elektrifikovaného celého území státu, což ukazuje 
následující tabulka:  
 

Elektrifikované obce v ČSR v roce 1937 

Země celkový počet obcí z toho 
elektrifikovaných 

obcí 

% 

Čechy 12 674 7 715 60,9 

Morava a Slezsko 3 829 2 864 74,8 

Slovensko 3 529 830 23,5 

Podkarpatská Rus 491 58 11,8 

Celkem 20 523 11 467 55,9 

 

Tabulka 1 – Elektrifikované obce v ČSR v roce 1937. 

 
Projekt elektrizace, podpořený základní legislativní úpravou v roce 1919 hned na 
samém počátku existence samostatného Československého státu, byl výsledkem 
usilovné technické i politické práce cca dvou na světové úrovni již vzdělaných a dobře 
organizovaných generací elektrotechniků (a spolupracujících národohospodářů, 
právníků a politiků), kteří myšlenkově vycházeli z budovatelského úsilí věnovaného 
rozkvětu první Československé demokratické republiky. Chtěli pro ni dosáhnout 
takových úspěchů, jimž se těšili jejich zahraniční (techničtí) kolegové a chtěli s nimi 
dosáhnout rovnocenné odborné – průmyslové i vědecké – spolupráce. Patrně v době 
první republiky není možné objevit stejně významný a na tak vysoké odborné úrovni 
zpracovaný projekt, který byl i prakticky úspěšný a který svým výsledkem 
meziválečnou etapu budování republiky také uzavřel. 
 
 

4 Výběr archivních pramenů a liretarury 
 
4.1 Archivní prameny 
 
Veškerá další archivní zdroje a materiály jsou uvedeny v poznámkách. 

 
4.1.1 Netištěné prameny 
 
Národní archiv Praha 
Ministerstvo veřejných prací (MVP, 1918–1942), následně Ministerstvo dopravy a techniky (1942–1945) 
– (fondy IV. odboru strojnictví a elektrotechnika, Státní elektrárenská rada) 
 
Ministerstvo pošt a telegrafů (MPT, 1918–1938), následně Ministerstvo dopravy (1938–1942)  
 
Ministerstvo dopravy a techniky (MDT, 1942–1945) – (mezinárodní smlouvy a úmluvy) 
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Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (MPOŽ, 1918–1942), následně Ministerstvo hospodářství a 
práce (1942–1945) – (oblasti fondu vnitřní a zahraniční obchod, nostrifikace podniků, průmysl-obchod-
živnosti, průmyslové a obchodní spolky a svazy, ochranné známky, výstavy a veletrhy) 
 
Ministerstvo vnitra Vídeň (Ministerium des Innern Wien) 1848–1918 – (místodržitelství české, elektrárny 
– mlýny a jiné provozovny) 
 
Ministerstvo vnitra Praha (MV, 1918–1953) – (správa státu v období republiky, spolky, správní mapy) 
 
Ministerstvo financí Vídeň (Finanzministerium Wien) 1848–1918, Ministerstvo financí Praha (1918–
1949) – (banky – financování elektrizace, 06.73.31.11 banky, 06.73.21.03 cenné papíry, 06.73.21.05 
akcie, 06.73.31.15 spořitelny) 
 
Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň (Ministerium für Kultus und Unterricht Wien) 1867–1918 – (státní 
školská správa, zemská školská správa, školské správní úřady, vědecké instituce a ústavy, střední a 
vysoké elektrotechnické školy) 
 
Úřad pro správu vyučování a národní osvětu 1918, následně Ministerstvo školství a národní osvěty 
(MŠNO, 1918–1942), Ministerstvo školství 1942–1945 (průmyslové školství, vysoké elektrotechnické 
školy, elektrizace – 14.21.21 střední školy, 14.21.41 vysoké školy, 14.01.79 personální otázky školské 
soustavy) 
 
KSČ – sbírka negativů 1946–1951 – (elektrifikace obcí) 
 
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha od 1960 – (Mechanizace a elektrifikace zemědělství) 
 
Archiv hl. m. Prahy 
Archiv AV ČR 
Archiv NTM Praha 
Archivy obcí ve Státních okresních archivech ČR 
 
 

4.1.2 Tištěné prameny a publikované edice pramenů (protokoly institucí, 
kroniky, výroční zprávy, dobové statistiky, původní dobové odborné 
práce) 

 
Československý Kompas, Doprava, průmysl a obchod 1922, roč. 1, Praha 1922. 
 
Elektrotechnická ročenka ESČ. Elektrotechnický svaz československý, Praha 1926–1939. 
 
Elektrotechnická ročenka. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Edícia elektrotechnickej 
literatúry, Bratislava 1959–1990.  
 
Elektrisace Československa. Sv. 1. Sekce všeužitečných elektráren při ESČ, Praha 1934. 24 s. 
 
Elektrisace Československa. Sv. 2. Sekce všeužitečných elektráren při ESČ, Praha 1934. s. 27–48. 
 
Elektrisace Československa. Sv. 3 a 4. Sekce všeužitečných elektráren při ESČ, Praha 1934. 
 
Elektrisace dolů a hutí. Praha: Českomoravská-Kolben-Daněk 1933, 47 s. 
 
Elektrisace severovýchodních Čech. V Praze: Elektrotechnický svaz československý 1937, 29 s. 
 
Elektrisace československých státních drah. Elektrotechnický svaz československý, Praha 1946. 
 
Elektrisace železniční dopravy ve světě. UTEIN, Praha 1959, 89 s. 
 
Elektrisace venkova a samospráva. Elektrotechnický odbor Ústřední jednoty hospodářských družstev, 
Praha 1924, propagační listy. 
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Elektrifizierung A–Z. Aufl. Berlin: Transpress 1981, 148 s. 
 
Engliš, Karel. Otázka elektrisace Moravy v zemské sněmu moravském. In Pokroková revue, 1913–1914, 
roč. 10, č. 6, s. 276–279 a č. 7–8, s. 328–344 s Návrhem poslanců dra Engliše, dra Hrubana, Staňka, 
dra Stránského, hr. Thuna, Tusara a dra Žáčka obsahujícího osnovu zákona o zásobení země 
elektřinou. 
 
Federální statistický úřad (Praha). Historická statistická ročenka ČSSR. Vyd. 1. Praha: Státní 
nakladatelství technické literatury (SNTL) 1985, 910 s. 
 
Gronský, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914–1945. I. díl. Praha: 
Karolinum, 2005, 586 s. 
 
Hampl, Antonín. Elektrisace střední Moravy a velkoelektrárna v Přerově. Přerov: Ant. Hampl 1917, 46 s. 
 
Heský, Ludvík. Elektrisace závodů Báňské a hutní společnosti. Praha, nákladem vlastním 1934, 13 s. 
 
Hnilica, František. Vývoj elektrisace východní a severní Moravy. Obchodní a živnostenská komora, 
Olomouc 1946, 91 s. 
 
Kreuzer, Jan. Užívací práva a služebnosti na obecních cestách pro elektrická vedení: příspěvek k 
výkladu §§ 7 a 12 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení 
soustavné elektrisace. Svaz československých měst a obcí, Praha 1937, 107 s. 
 
Oberschall, Albin. Statistika výroby elektrické energie v Československé republice v letech 1913–1935. 
In Statistický obzor 1936, roč. 17, s. 395. 
 
Statistik der Elektrizitätswerke in Osterreich, Vídeň 1911.  
 
Statistika elektráren v republice Československé. Praha 1918.  
 
Statistika elektráren ČSR podle stavu ze dne 1. ledna 1923. Část první. Elektrotechnický svaz 
československý, Praha 1924.  
 
Statistika elektrisace ČSR podle stavu ze dne 1. ledna 1923. Část druhá, Elektrárny závodní, Přespolní 
sítě, Číselné výsledky. Elektrotechnický svaz československý, Praha 1925. 
 
Statistika elektráren v republice Československé za léta 1913 a 1919—1928. In Československá 
statistika. Řada XV, sv. 76., Praha 1932. 
 
Statistická příručka republiky Československé. Státní úřad statistický, Praha 1920–1932. 
 
Statistická ročenka republiky Československé. Roč. 5 (1934) – roč. 9 (1938), 1948, 1957–1959. 
Vydávání přerušeno v letech 1939–1947, 1949–1956. Orbis, Praha 1934–1959. Ekonomické edice. 
Statistika. Řazeno podle oborů. 
 
Zprávy Státního úřadu statistického. Roč. XI, č. 151, 152. Statistické ročenky republiky Československé 
1938. Státní úřad statistický, Praha 1938. 
 
Sajda, Alois (ed.). Statistika elektrisace ČSR podle stavu ze dne 1. ledna 1923. Část první, Elektrárny 
samostatné, elektrické dráhy. Podle sdělení Ministerstva veřejných prací a Ministerstva železnic. 
Elektrotechnický svaz československý, Praha 1924, 283 s. 
 
Sjezdy ESČ 1920–1949. 
 
Výroční zprávy ESČ 1920–1949. 
 
 

4.2 Výběr z odborné literatury 
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Veškerá další literatura je uvedena v poznámkách. 

 
a) Odborně technická literatura 

 
Ibler, Jaroslav. Vliv elektrisace na zhospodárnění provozu průmyslových závodů. Elektrotechnický 
svazy československý, Praha 1937. 
 
Jansa, František. Elektrisace železnic s hlediska technického a hospodářského. V Praze: nákl. vl. 1942, 
9 s. 
 
Justýn, Josef. Elektřina v zemědělství: stručný nástin jejího použití a výhod družstevního podnikání 
elektrisace venkova. Praha: Ústřední Jednota hospodářských družstev 1923, 83 s. 
 
Klapka, Otakar (ed.). Elektrisace venkovských obcí. V Praze: Československá obec samosprávná 1927, 
20 s. 
 
Kneidl, František. Vývoj elektrisace v Čechách a na Moravě. In Z vývoje české technické tvorby. Praha 
1940. 
 
Kneidl, František. Elektrisace zemí a států. ČMT, Praha 1918, 67 s. 
 
Kotyška, Václav, Teyssler, Vladimír (eds.). Technický slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie věd 
technických. Praha: Borský a Šulc, 1927–1949. 
 
Lehká, Jaroslava. Elektrifikace zemědělství: Výběrová bibliografie. Státní vědecká knihovna, Ostrava 
1961, 26 s. 
 
List, Jan. Vladimír List: život a dílo. Vysoké učení technické v Brně, Brno 1992, 55 s. 
 
List, Vladimír. Elektrisace po válce: Topič, Praha 1917, 140 s. Duch a svět; 30/31. 
 
List, Vladimír. Elektrisace rolnictví. Elektrotechnický svaz československý, Praha 1936, 14 s. 
 
List, Vladimír. Dvacet let soustavné elektrisace Moravy a Slezska. Praha: nákladem vlastním, 1934. 
 
List, Vladimír. Dvacet let soustavné elektrizace Moravy a Slezska. In EO, roč. 23/1934, č. 27 a 28. 
 
List, Vladimír. Paměti. Vyd. 1. Ostrava-Poruba: Pobočka Českého elektrotechnického svazu v Ostravě, 
1992. 
 
List, Vladimír. Hospodářský význam velkoelekráren, Praha 1912. 
 
List, Vladimír. Elektrizace Moravy. In EO, roč. IV/1913, č. 51. 
 
List, Vladimír. Elektrický zákon. In EO, roč. IV/1913, č. 32 a 41. 
 
List, Vladimír. Statistika českých elektráren. In EO, roč. IV/1913, č. 24. 
 
List, Vladimír. Ústav konstruktivní elektrotechniky. v Památníku české vysoké školy technické v Brně, 
1924. 
 
List, Vladimír. Elektrizační dílo zemí Moravy a Slezska, Brno 1928. 
 
List, Vladimír. Vývoj elektrizace na Moravě a ve Slezsku. In K padesátým narozeninám Karla Engliše, 
Praha 1930. 
 
Československá elektrotechnika 1918–1938–1958, Praha 1938. 
 
List, Vladimír. Sborník Listových prací In Vladimír List 1877–1937. Praha 1937. 
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Mikeš, K. Elektrisace Moravy: Referáty z ankety a exkurse elektrárenské v pros. 1913. Čes. hospod. 
společ. pro markr. Morav., Brno 1914. 
 
Myška, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. 
Ostrava: Ostravská univerzita, 2003–2008. 
 
Myška, Milan a kol. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1. Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, 2008. 
 
Myška, Milan a kol. Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2. Ostrava: Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Spis OU; č. 219/2010. 
 
Němec, Alois. Elektrisace u nás a jinde: (úvaha o potřebě přizpůsobiti zákon č. 438 z roku 1919 o státní 
podpoře při zahájení soustavné elektrisace elektrisačnímu vývoji). Přerov: Středo-moravské elektrárny 
1938, 14 s. 
 
Němec, Alois. Spolupráce základnou soustavné elektrisace v nových poměrech: návrh na hospodárné 
opatření energie pro elektrárenské společnosti spoluprací při budování a provozování elektráren na 
dolech a spoluprací při budování a provozování vedení v. v. n. a jeho odůvodnění. Středomoravské 
elektrárny, Přerov 1938, 12 s. 
 
Něporožněgo, N. S. Elektrifikacija SSSR. Energija, Moskva 1970, 543 s. 
 
Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 1954. 
 
Ott, Hugo. Historische Energiestatistik von Deutschland, Bd. 1, Statistik der öffentlichen 
Energieversorgung Deutschland 1890–1913, St. Katharien 1986. 
 
Osolsobě, Jan. Vývoj československé elektrisace. In Sborník pro dějiny vědy a techniky. Nakladatelství 
ČSAV, Praha 1954, s. 81–107.  
 
Perlin, Boris. Přehled rozvoje elektrisace v SSSR. Praha: Elektrotechnický Svaz Československý 1935, 
11 s. 
 
Poggendorff, Johann Christian. Biographisch-literarisches Handwörterbuch der exakten 
Naturwissenschaften: datenbank [DVD-ROM]. 2. Aufl. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 
 
Propyläen Technikgeschichte. Berlin: Propyläen Verl., 1990–1992. 5 sv. 
 
Ptáček, Václav (ed.). Elektrotechnika na Slovensku: k XIV. sjazdu ESČ v Bratislave 1932. 
Elektrotechnický svaz československý, Praha 1932, 122 s. 
 
Roeser, M. Die grenzüberschreitende Elektrizitätsversorgung an der sächsisch-nordböhmischen 
Grenze bis 1938.  
 
Rozvoj a úprava vodního hospodářství a soustavná elektrisace v Čechách: Mimořádný sjezd českých 
okresů v Praze dne 24. dubna 1922. A. Svěcený, Praha 1922, 83 s. 
 
Řezníček, Josef. Elektrisace. Praha: J. Prokopová 1935, 70 s. (SSSR. Sovětské hospodářství; R. 1935. 
Čís. 6–7). 
 
Sajda, Alois, Kuchař,Karel. Elektrisace: Výchovná brožura technicko-hospodářská. Praha: E. Beaufort 
1927, 264 s. 
 
Seyfert, Ladislav. Elektrisace a její národohospodářský význam. VI. vydání. Brno: Zemský výbor 1927, 
64 s. 
 
Seyfert, Ladislav. Elektrisace a její národohospodářský význam: stručné pojednání pro živnostníky a 
zemědělce. Brno: Zemský výbor 1924, 49 s. 
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