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I. Vývoj původce archiválií 
 

 Původcem archiválií archivního fondu Elektrárenský svaz severopošumavských okresů,   

s. r. o., Tachov, 1919 – 1946 (1948), zpřístupněných tímto inventářem je: 

Elektrizitätsverband der nördlichen Böhmerwaldbezirke, G. m. b. H., Tachau, 6. 6. 1919 

(založení, resp. první zasedání svazu) – 6. 3. 1946 (od 7. 3. 1946 začleněn do Západočeských 

elektráren, n. p., Plzeň).   

Posteriora tvoří archiválie Západočeských elektráren, n. p., Plzeň, Provozní správa Stříbro 

(7. 3 .1946 – 31. 12. 1949).       

Elektrizitätsverband der nördlichen Böhmerwaldbezirke, G. m. b. H., Tachau, v českém 

znění firmy Elektrárenský svaz severopošumavských okresů, spol. s ruč. obm., Tachov (dále ES) 

zasedal poprvé 6. 6. 1919, první zápis ve firemním rejstříku Krajského soudu v Chebu je 

z 21. 10. 1919.  

 Od července roku 1921 nakupoval ES elektrický proud od Akciové společnosti, dříve 

Škodovy závody v Plzni, z její tepelné elektrárny v Nýřanech, smlouva o nákupu byla uzavřena na 

5 let. Koncese na provozování elektrotechnické živnosti v Tachově byla udělena 13. 11. 1921 

Zemskou správou politickou v Praze pod č. 3B-1832/8-1921. 

 Od jara 1922 začíná intenzivní stavební činnost ES. V Nýřanech byla postavena staniční 

budova s transformátorem a přepínacím zařízením, od ní vedla tři hlavní vedení svazu na Stod  

a Poběžovice s odbočkou na Černovice, na Kladruby, Bor a Tachov a do okresu Touškov.

 Označení všeužitečného podniku dle zákona č. 438/1919 Sb. z. a n. získal ES od 

ministerstva veřejných prací pod čj. 52.884/XVIII ze 7. 11. 1922. 

 V roce 1923 ES vlastnil 111,5 km dálkového vedení vysokého napětí (dále VN) 23 kV 

a sedm transformačních stanic; dalších 26 km vedení VN se stavělo. Zásoboval dva průmyslové 

provozy a sedm obcí.  Už o rok později se dodávka proudu více než zčtyřnásobila. Délka sítě VN 

dosáhla 207 km, elektřinu získalo dalších 12 obcí, jeden dvůr a čtyři průmyslové provozy.  

V roce 1925 bylo elektrifikováno 11 měst, 42 obcí, dva dvory a 9 průmyslových podniků. 

Koncem tohoto roku vedení ES vypovědělo smlouvu o odběru proudu z Nýřan. 

 V roce 1926 začal ES kupovat proud od Západočeského báňského akciového spolku ve 

Zbůchu, kde opět vybudoval novou transformační stanici. Zároveň obchodoval i s elektrickým 

proudem z pronajaté vodní elektrárny na Mži u Blahoust a další, rovněž na řece Mži, u Pňovan (tato 

vodní elektrárna, dostavěná v roce 1926, byla ve vlastnictví Země české, spravoval ji Zemský úřad  

v Praze; ES si ji pronajal 27. 12. 1926 na 50 let). V roce 1928 měla síť VN elektrárenského svazu 

400 km, zásobovala 145 obcí, 6 dvorů, 20 podniků.  

 Ještě následující tři roky pokračovala prosperita ES, od roku 1932 dokonce postupně 
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smluvně přebíral do vlastnictví a provozoval i místní sítě. Další tři roky ovšem byly vlivem krize 

méně výnosné, poklesl i odběr proudu a znovu se zvýšil až od roku 1936. V té době dodával ES 

elektřinu do více než dvou set měst a obcí. 

 Od roku 1930 se ve Stříbře stavěl nový administrativně technický objekt pro ES. Nejprve 

byl označovaný jako „kancelář Stříbro“, v roce 1931 získal čp. 712. Následně ES požádal Zemský 

úřad v Praze 27. 6. 1932 o novou koncesi pro Stříbro a jeho žádost byla 14. 8. 1933 zamítnuta. 

O rok a půl později ministerstvo obchodu vyhovělo odvolání ES a 20. 2. 1935, pod č. 102.139/34-

III/C, mu udělilo koncesi k provozování elektrotechnické živnosti ve Stříbře; zároveň mu zrušilo 

totéž oprávnění pro Tachov. Ve výročních zprávách ES je jako sídlo společnosti uváděno Stříbro až 

od roku 1938, ve firemním rejstříku bylo zapsáno v roce 1940. Adresa sídla ES byla Stříbro, 

Chebská ulice č. 17.  

 V souvislosti s připojením oblasti k Německu byl vládním prezidentem v Karlových Varech 

jmenován 10. 12. 1938 komisařský vedoucí ES (= dočasný správce jmenovaný pro začlenění do 

Říše) Franz Wirth z Hunčic. Zahajovací bilance ES v říšských markách byla sestavena až 

k 1. 1. 1940, aktiva i pasiva svazu činila 3 415 837 RM. 

 Během válečných let je v dochovaných dokladech pozoruhodný zejména akcent na úsporu 

spotřeby elektřiny, účast na akci předání elektromotorů armádě (v letech 1940–1941 ES předal 600 

elektromotorů), rostoucí náklady na podporu rodin vojáků a národní sbírky (v roce 1941 asi  

26 tisíc říšských marek, v roce 1942 už přes 43 tisíc, následující rok dokonce více než 58 tisíc). 

 Po skončení druhé světové války byl do ES jmenován národním správcem Miloslav 

Kratochvíl, úředník Západočeských elektráren v Plzni.  

 Majetková podstata Elektrárenského svazu severopošumavských okresů, s. r. o., Stříbro byla 

rozhodnutím ministra průmyslu ze 7. 3. 1946, čj. IV/4-164912/1946, začleněna do Západočeských 

elektráren, n. p., Plzeň (na základě § 12 dekretu prezidenta republiky č. 100/45 Sb. z. a n., 

o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků; uveřejněno v Úředním listu ČSR ze dne 

14. 5. 1946, částka 82/46, s. 969). Začlenění bylo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu 

v Plzni dne 30. 10. 1947. 

 

 
II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

 
 Péči o důležité doklady v Elektrárenském svazu severopošumavských okresů byla věnována 

náležitá pozornost, přesto se nepodařilo zrekonstruovat původní ukládací systém dokumentů. 

Pravděpodobně se dochovaly, jako i v ostatních případech, zejména s ohledem na doložení majetku 

společnosti, resp. legálnosti jejího podnikání (povolení ke stavbám, souhlasy s provedením 

křižovatek vedení apod.). 
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 Doklady o činnosti svazu byly po jeho začlenění předány do Západočeských elektráren, n. p. 

v Plzni, kde se roku 1957 staly součástí tamtéž vzniklého podnikového archivu. Podnikový archiv 

vznikl v roce 1957 v Plzni, nejprve na ředitelství, od roku 1960 v bývalé spínací stanici na 

Slovanech, v roce 1967 byl přestěhován do energetické služebny v Nepomuku a v roce 1973 nově 

umístěn v bývalé rozvodně ve Stříbře. O podnikový archiv pečovalo postupně devět podnikových 

archivářů (1958–1959 Hartman, 1960–1962 Václav Vápeník, 1963–1968 Karel Doležal, 1969 Dana 

Vladařová, 1971–1972 Jaroslava Patejdlová, 1972 Václav Klaus, 1973–1983 Petr Bouček, 1984–

1993 Jana Bernášková, 1994–2005 Jana Hudečková). V podnikovém archivu Západočeských 

energetických závodů, n. p., Plzeň (tak zněl nový název původního národního podniku po roce 1960, 

dále ZEZ Plzeň) bylo postupně vymezeno 86 archivních fondů (v roce 1964), 266 fondů (1977), 

420 fondů (1982), 20 archivních fondů a sbírek (1996). 

V podnikovém archivu byl neznámo kdy učiněn nepříliš zdařilý a nedokončený pokus 

o uspořádání archivního fondu, resp. o identifikaci jednotlivých složek (některé nadepsány 

nepřesným českým označením) a vytvoření (nekonkrétních a nepřesných) seznamů k jednotlivým 

kartonům. Součástí archivního fondu Elektrárenského svazu Tachov–Stříbro se staly i písemnosti 

Městské elektrárny v Tachově, naopak větší množství úředních knih ES bylo v podnikovém archivu 

omylem přiřazeno do archivního fondu „Elektrářská družstva a elektrické podniky.“  

O skartaci dokumentů tohoto původce se nezachoval žádný záznam. 

 Státní oblastní archiv v Plzni převzal většinu archiválií znárodněných podniků 

z podnikového archivu Západočeských elektráren, n. p., Plzeň od jeho nástupnické organizace 

Západočeské energetiky, a. s., Plzeň dne 13. 6. 1996 (čj. Sar-1819/52-96, přírůstek č. 14/1996) a pro 

jejich nejasné rozdělení byly v SOA v Plzni dočasně zapsány v evidenci JAF jako jediný archivní 

fond Západočeské elektrárny, a. s., Plzeň (EL 10703 – 389 úředních knih a 226 kartonů spisů, 

celkem 43 bm). Skupinou ČEZ, Správa majetku bylo v následujících letech dále předáno: dne 

29. června 2006 27 úředních knih (čj. SOAP/001-1944/2006, přírůstek č. 54/06), dne 18. září 2012 

dalších 31 kartonů, 1 fotoalbum a 3 balíky (čj. SOAP/001-2371/2012, přírůstek č. 117/12) a dne 

12. prosince 2016 ještě 11 kartonů a 12 balíků čj. SOAP/003-0704/2016, přírůstek č. 31/16). 

Rozdělování do jednotlivých archivních fondů a jejich pořádání probíhalo v SOA v Plzni od roku 

2014.  

 

 

III. Archivní charakteristika archivního fondu 
 

 Časový rozsah archivního fondu Elektrárenský svaz severopošumavských okresů, s. r. o., 

Tachov je vymezen léty 1919–1946 (1948). Posteriora tvoří korespondence a účetní výkazy vzniklé 
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na Správě, resp. Provozní správě Stříbro národního podniku Západočeské elektrárny Plzeň (inv. č. 6, 

27, 29, 30, 37, 42, 43, 60). Tyto archiválie se týkají zejména evidence majetku ES a jeho převodu 

do národního podniku. 

Archivní fond se dochoval mezerovitě. Dochované archiválie poskytují rámcovou představu 

o stavebních i obchodních aktivitách společnosti, doklady o zaměstnancích a jejím účetnictví jsou 

až ze třicátých a čtyřicátých let 20. století. 

 Archivní fond Elektrárenský svaz severopošumavských okresů, s. r. o., Tachov a Stříbro (EL 

NAD 11243) byl v roce 2017 vyčleněn z archivního fondu Západočeské elektrárny, a. s., Plzeň (EL 

NAD 10703). Po uspořádání obsahuje 29 úředních knih, 6 kartoték, 14 kartonů, 2 fascikly, 10 map 

a 1 technický výkres o celkové metráži 3,02 bm. V průběhu pořádání došlo k úpravě názvu 

archivního fondu a počtu jeho evidenčních jednotek. 

Vnitřní skartace při aktuálním pořádání v podstatě nebyla provedena, odstraněny byly pouze 

staré otrhané kancelářské obaly, což nemělo vliv na celkovou metráž archivního fondu. 

Z dochovaných archiválií nebylo možné rekonstruovat původní ukládací systém písemností 

ve firmě, takže k uspořádání archivního fondu bylo použito umělé schéma. Při pořádání byly 

využity Zásady pro pořádání a inventarizaci archivního materiálu vzniklého z činnosti podniků a 

hospodářských organizací před znárodněním, publikované v roce 1960 Archivní správou 

ministerstva vnitra, dále pak Číselník pro pořádání archivních fondů podnikatelských společností 

z období před znárodněním, který vydal jako metodický materiál Moravský zemský archiv v Brně 

roku 1995. Rovněž bylo přihlíženo k Metodickému pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování 

archiválií a tvorbu archivních pomůcek ze dne 12. března 2010, čj. SOAP/006-0767/2010, 

v platném znění. Současně byly užity pomůcky WANNER, Michal a kol. Základní pravidla pro 

zpracování archiválií. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2015 a Typový 

skartační rejstřík. Ostrava: Montanex, 2013. 

Archiválie jsou rozčleněny do následujících oddílů: 

I. Vedení a majetek 

II. Zaměstnanecké záležitosti 

III. Finance a účetnictví 

IV. Elektrifikace 

V. Provoz 

 K inventárnímu seznamu byl vytvořen zeměpisný a korporativní rejstřík, u jednotlivých 

hesel je uveden odkaz na inventární čísla. Převážná většina archiválií v archivním fondu je psaná 

německy, od června 1945 naopak převažuje čeština. Fyzický stav archiválií je dobrý, pouze 

u inventárních jednotek 82 a 84 chybí část mapy; restaurátorské zásahy nejsou nutné. 
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu 

 
 Archivní fond informuje o počátcích výroby a rozvodu elektřiny v jihozápadní části našeho 

státu od konce první do konce druhé světové války, o formálních náležitostech výstavby 

elektrického vedení a o možnostech získávání a distribuce elektrického proudu v  oblasti Sudet. 

Zajímavé jsou například podklady a korespondence potřebné k získání statutu všeužitečnosti 

(inv. č. 2) nebo upozornění nadřízených orgánů k zajištění provozu v krizových letech (inv. č. 5), 

případně tiskem vydávaná Sdělení ES Tachov, kancelář Stříbro z let 1927 až 1932 (inv. č. 94). 

Archiválie uložené v archivním fondu jsou přístupné bez omezení.                             

 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky 
 

 Archivní fond uspořádala a inventář k němu sestavila v letech 2015 a 2018 ve Státním 

oblastním archivu v Plzni PhDr. Eva Wasková. 

 

 

V Plzni dne 26. dubna 2018       PhDr. Eva Wasková 
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Příloha č. 1: 
Seznam použitých zkratek  

 
A. G. Aktiengesellschaft (něm.), akciová společnost 

AP archivní pomůcka 

apod. a podobně 

a. s. akciová společnost 

Bd. Band (něm.), svazek     

bm běžný metr 

c. k. císařsko-královský 

cm centimetr 

č. číslo 

čj. číslo jednací 

čp. číslo popisné 

ČSR Československá republika 

dř. dříve 

EL  evidenční list 

ES Elektrárenský svaz severopošumavských okresů 

evid. jedn. evidenční jednotka 

G. m. b. H. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (něm.), společnost s ručením 

omezeným 

fas fascikl 

inv. č. inventární číslo 

kar karton 

Kč koruna československá 

km kilometr 

ks kus 

kolor. kolorovaný 

ktt kartotéka 

kV kilovolt 

kWh kilowatthodina 

lat. latinsky 

map mapa 

mj. mimo jiné 

NAD Národní archivní dědictví 
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něm. německy 

n. p. národní podnik 

RM Reichsmark (něm.), říšská marka 

resp. respektive 

s. strana 

Sb. z. a n. sbírka zákonů a nařízení 

sign. signatura 

spol. s ruč. obm. společnost s ručením obmezeným 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

tvy technický výkres 

ukn úřední kniha 

VN vysoké napětí 

ZČE Západočeské elektrárny Plzeň 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
 I. Vedení a majetek   
    
1 Návrh stan ov ES Tachov ze 6. 6. 1919 1919 kar 1 

2 Prohlášení všeužitečnosti ES Tachov dne 7. 11. 1922 a 

podklady;  mj. návrh smlouvy na elektrifikaci obce, obchodní 

podmínky a tarify, mapa oblasti 

1922–1923 kar 1 

3 Společenská smlouva ES Tachov 1934 kar 1 

4 Udělení elektrotechnické koncese ES pro Stříbro 1935 kar 1 

5 Zajištění provozu ES v krizových časech (1937, 1945) 1937–1945 

 

kar 1 

6 Doložení dokladů ES a korespondence 1946 (1947) kar 1 

7 Kopie výpisů z obchodního rejstříku 1946 kar 1 

8 Výroční zprávy (a účetní závěrky) ES Tachov, Stříbro za léta 

1919–1943 

1922–1944 

 

kar 1 

9 Kniha protokolů z valných hromad  1919–1929 ukn 1 

10 Kniha protokolů z valných hromad 1930–1936 ukn 2 

11 Zápisy z valných hromad 1933–1944 kar 2 

12 Kniha protokolů výkonného výboru  

(od 27. 2. 1925 do16. 7. 1930) 

1925–1930 ukn 3 

13 Kniha protokolů výkonného výboru  

(od 28. 7. 1930 do 23. 2. 1934) 

1930–1934 ukn 4 

14 Kniha protokolů výkonného výboru  

(od 13. 4. 1934 do 15. 12. 1936) 

1934–1936 ukn 5 

15 Kniha protokolů výkonného výboru  

(od 15. 12. 1936 – pokračování zápisu do 6. 11. 1937) 

1936–1937 ukn 6 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
16 Protokoly z jednání správní rady  

(od 17. 9. 1919 do 30. 6. 1924) 

1919–1924 ukn 7 

17 Protokoly z jednání správní rady  

(od 4. 8. 1924 do 1. 6. 1928) 

1924–1928 ukn 8 

18 Protokoly z jednání správní rady  

(od 5. 10. 1928 – 23. 6. 1934) 

1928–1934 ukn 9 

19 Protokoly z jednání správní rady  

(od 17. 11. 1934 do 13. 11. 1937) 

1934–1937 ukn 10 

20 Protokoly z jednání dozorčí rady 1921–1929 ukn 11 

21 Protokoly z jednání dozorčí rady 1930–1937 ukn 12 

22 Korespondence s Německým hlavním svazem pro průmysl 

(Deutscher Hauptverband der Industrie) v ČSR, Teplice-Šanov, 

mj. oběžníky, přehledy, zprávy 

1926–1938 kar 2 

23 Korespondence s Německým svazem elektráren (Deutscher 

Verband der Elektrizitätswerke) Karlovy Vary, mj. oběžníky, 

poznámky 

1934–1937 kar 2 

24 Kniha podílníků ES 1918–1944 (Pomocná účetní kniha 

zavedena 9. 3. 1933, obsahuje údaje z let 1918 – 1944) 

1933–1944 ukn 13 

25 Koupě tří vodních elektráren na řece Mži v roce 1933; 

technické zprávy, mj. 6 map a 4 technické výkresy 

1921 –1940 kar 2 

26 Nájem zemské vodní elektrárny v Pňovanech; korespondence 1926–1946 kar 2 

27 Vstupní inventura majetku ES při začlenění do ZČE, n. p., mj. 

pokyny ministerstva průmyslu 

1945–1946 (1948) kar 2 

28 Výpisy z vodní knihy (týkají se vodních děl v oblasti ES z let 

1873–1941, byly pořízeny v roce 1946) 

1946 kar 2 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
29 Výpisy z pozemkových knih, smlouvy, mj. 5 map a 4 

geometrické plány 

(1947) kar 3 

30 Inventurní soupisy majetku ES (neúplné) 1945–1946 (1948) kar 3 

31 Popis transformačních stanic a vedení ES 1945 kar 4 

32 Pojištění majetku 1934–1938 kar 4 

    
 II. Zaměstnanecké záležitosti   
    
33 Návrh na přijetí dvou úředníků (ukázka) 1938 kar 5 

34 Osobní spisy (ukázky, 12 zaměstnanců) 1945 kar 5 

35 Pojištění zaměstnanců (ukázka) 1933–1945 kar 5 

36 Sociální příspěvky (ukázka) 1945 kar 5 

37 Zápis týkající se služebního bytu (1948) kar 5 

    
 III. Finance a účetnictví   
    
38 Osvobození od daně z vodní síly – elektrárna Pňovany 

(Piwana) a tři další na řece Mži u Stříbra 

1934–1939 kar 5 

39 Revize účetních závěrek ES za 1937–1943 od Zemského úřadu 

v Praze (1 sešit za rok 1937) a od Deutsche Allgemeine 

Treuhand Aktiengesellschaft Nürnberg–München–Stuttgart (14 

sešitů)   

1938–1944 kar 5 

40 Zahajovací bilance ES v říšských markách a účetní revize této 

bilance 

1940–1941 kar 5 

41 Účetní závěrka ES za rok 1944  1945 kar 5 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
42 Účetní závěrka k 31. 12. 1945 + podklady a koncepty bilance  

a návrh závěrky 

1946 (1947) kar 6 

43 Přílohy k účetní předvaze za rok 1946  1946 (1948) kar 6 

44 Hlavní kniha (finanční účty) Stříbro 1934–1943 ukn 14 

45 Hlavní kniha (finanční účty) Stříbro 1944–1946 ukn 15 

46 Index k hlavní knize Stříbro 1945 ukn 16 

47 Index k hlavní knize Stříbro 1946 ukn 17 

48 Saldokonto Stříbro – Spořitelna Staňkov a ZČE, n. p., Plzeň 1938–1946 ukn 18 

49 Saldokonto I. Stříbro 1940–1945 ukn 19 

50 Saldokonto II. Stříbro 1941–1945 ukn 20 

51 Saldokonto III. Stříbro 1946 ukn 21 

52 Pokladní kniha Stříbro 1941–1946 ukn 22 

53 Faktury přijaté Stříbro 1941–1946 ukn 23 

54 Faktury vydané Stříbro 1942–1946 ukn 24 

55 Pokladní deník Stříbro                                                              

(Poštovní úřad šekový Ústí nad Labem; do 31. 1. 1945) 

1943–1945 ukn 25 

56 Pokladní deník Stříbro                                                    

(Poštovní úřad šekový Ústí nad Labem; 1. 2. 1945 – 9. 4. 1945) 

1945 ukn 26 

57 Index ke knize investic Stříbro  [1936]–[1944] ukn 27 

58 Kniha týdenních mezd 1925–1929 ukn 28 

59 Kniha týdenních mezd 1929–1936 ukn 29 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
60 Mzdové listy (ukázka)  

- z let 1938–1942 

- z let 1943–1944 

- z let 1945–1946 (1947)                                                               

1938–1946 (1947)          
ktt 1 

 
ktt 2 

 
ktt 3   

61 Výplatní výkazy týdenní za léta 1938, 1939, 1943–1944  

(3 svazky, ukázka)     

1938–1944                fas 1 

62 Výplatní listiny (ukázka) 1938–1939                ktt 4   

63 Výplatní evidence a její podklady (ukázka) 1941–1946 kar 7 

64 Kartotéka věcných účtů 1931–1946 ktt 5 

65 Evidence  účtů:                                                            

převzatých obcí                                                                  

převzatých družstev                                                          

dodavatelů                                                                        

ostatních dlužníků 

1945–1946      ktt 6 

66 Vyúčtování odběru proudu (ukázka) 1944–1946 kar 7 

67 Vyúčtování hotových vydání za červen – září 1945 (ukázka) 1945 kar 7 

68 Likvidace pohledávek v cizině, hlášení ZČE, mj. pohledávky 

za americkou armádou 

1945–1946 kar 7 

69 Korespondence s finančním poradcem ES (Finanzreferent  

Fr. Hahnl Teplitz-Schönau) 

1931–1938 kar 7 

70 Účetní korespondence ES (ukázka) 1945–1946 kar 8 

    
 IV. Elektrifikace   
    
71 Abecední seznam obcí s osadami dle soudních okresů  

s vyznačením způsobu elektrifikace 

1923–1946 kar 8 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
72 Seznam vyhlášení a kolaudačních výměrů jednotlivých vedení 

proudu ES z let 1922–1938, 80 kolaudací, mj. 96 map a 5 

technických výkresů 

[1946] kar 8 

73 Povolení ke stavbám vedení elektrického proudu od okresních 

správ politických, resp. Zemské správy politické v Praze  

a Zemského úřadu v Praze 

1922–1938 kar 9 

 74 Mapa oblastí zásobovaných proudem od ES Tachov. 

1:220 000, světlotisk, 27 × 34 cm 

1927 map 1 

 

75 Mapa oblastí zásobovaných proudem od ES Tachov. 

1:220 000, světlotisk kolorovaný, 37 × 37 cm 

[1934] map 2 

76 Přílohy ke smlouvě o prodeji elektrického proudu z Nýřan s 

Akciovou společností, dříve Škodovy závody v Plzni, mj. 7 

plánů 

1921–1923 kar 9 

77 Smlouva o elektrifikaci se sklárnou v Holýšově (A. G. der 

Spiegelglassfabriken und Kohlenwerke, vormals Andreas 

Zieglers Sohn, Holeischen in Böhmen), mj. 3 plány 

1925–1941 kar 9 

78 Státní subvence za provedenou elektrifikaci; korespondence, 

mj. výčet staveb za léta 1928–1930 

1930–1934 kar 9 

79 Mapa vedení vysokého napětí do Butova (něm. Wuttau).  

Měřítko neuvedeno, světlotisk kolorovaný, 63 × 30 cm (2 x) 

[1926] map 3 

80 Mapa vedení 3 kV Stříbro – vodní elektrárny na řece  Mži. 

Měřítko neuvedeno, světlotisk kolorovaný, 150 × 30 cm 

[1926] map 4 

81 Mapa trasy služebního telefonu při vedení vysokého napětí 

Zbůch – Ostrov – Kladruby – Stříbro – Těchlovice (Zwug – 

Ostrau – Kladrau – Mies – Techlowitz).  

1 : 2880, světlotisk kolorovaný, 114 × 30 cm  

1929 map 5   
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
82 Mapa trasy služebního telefonu při vedení vysokého napětí 

Stříbro – Těchlovice (Mies – Techlowitz).  

1 : 2880, světlotisk kolorovaný, 890 × 30 cm, poškozená 

[1929] map 6 

83 Mapa trasy služebního telefonu při vedení vysokého napětí 

Zbůch – Holýšov (Zwug – Holeischen).                                                             

1 : 2880, světlotisk kolorovaný, 471 × 34 cm 

[1929] map 7 

84 Mapa trasy služebního telefonu do Stříbra.                              

1 : 2880, světlotisk kolorovaný, 48 x 63 cm, poškozená  

[1929] map 8 

85 Mapa trasy služebního telefonu Blahousty – Těchlovice –          

– Víchov (Plahussen – Techlowitz – Wickau). 

Měřítko neuvedeno, světlotisk kolorovaný, 405 × 30 cm 

[1933] map 9 

86 Mapa trasy služebního telefonu Stříbro – vodní elektrárny na 

řece Mži.                                                                                    

1 : 2880, světlotisk kolorovaný,  155 × 34 cm  

1933 map 10 

87 Stavba objektů ES ve Stříbře 

- povolení, korespondence, mj. 11 technických výkresů 

- mj. 13 technických výkresů  

1930–1941 

 

 

kar 10 
 

fas 2 

88 Plán kolny na nářadí na č. katastru 1514 v Boru u Tachova.   

1 : 50, 1 : 1000, průsvitný papír, tužka, tuš, 42 × 34 cm 

1932 tvy 1 

89 Kolaudace elektrického vedení Město Touškov – Všeruby – 

Mostice (Tuschkau – Wscheran – Mosting), mj. 9 technických 

výkresů   

1938 kar 10 

90 Smlouvy o služebnostech; vedení proudu přes soukromé 

pozemky, dle tras vedení 

1922–1925 kar 10 

90 Smlouvy o služebnostech; vedení proudu přes soukromé 

pozemky, dle tras vedení 

1926–1940 kar 11 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
91 Křižovatky vedení. Vyjádření Ředitelství státních drah v Plzni, 

resp. Ředitelství pošt a telegrafů v Praze; popisy, statické 

výpočty, plány (do června 1923; mj. 1 mapa, 70 technických 

výkresů) 

1922–1923 kar 11 

 

91 Křižovatky vedení. Vyjádření Ředitelství státních drah v Plzni, 

resp. Ředitelství pošt a telegrafů v Praze; popisy, statické 

výpočty, plány (od července 1923; mj. 4 mapy a 147 

technických výkresů) 

1923–1927 kar 12 

91 Křižovatky vedení. Vyjádření Ředitelství státních drah v Plzni, 

resp. Ředitelství pošt a telegrafů v Praze; popisy, statické 

výpočty, plány (mj. 78 technických výkresů)  

1928–1934 kar 13 

91 Křižovatky vedení. Vyjádření Ředitelství státních drah v Plzni, 

resp. Ředitelství pošt a telegrafů v Praze; popisy, statické 

výpočty, plány (mj. 32 technických výkresů) 

1935–1938 kar 14 

92 Plán, rozpočet a pojištění vedení proudu v obci Starý Kramolín 

(Alt-Gramatin) 

1927–1928 kar 14 

93 Návrh týkající se nákladů na stavbu vedení vysokého napětí 1938 kar 14 

 V. Provoz   
    
94 Sdělení (Mitteilungen) ES Tachov, kancelář Stříbro (ročenka  

s informacemi o činnosti ES; 8 ks, chybí 1930) 

1927–1932 kar 14 

95 Korespondence v souvislosti se zvýšením ceny proudu 

(ukázka) 

1936 kar 14 

96 Záznamy o převzetí místních sítí, uvedení do provozu, 

transformátorech, vyúčtování odběru z místní sítě (ukázka) 

1939–1940 kar 14 

97 Návrh na rozdělení montérských správ v oblasti ES ve Stříbře 

(tabulka) 

1945 kar 14 
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Inv.  Obsah Časový rozsah Evid. 
č.   jedn. č. 
    
98 Seznam obcí v oblasti ES, seznam závad na přebíraných 

rozvodných sítích 

1945–1946 kar 14 

99 Provize výběrčím poplatků za elektřinu (ukázka) 1945–1946 kar 14 

100 Platby za proud (ukázka) 1946 kar 14 

101 Přihlášky k odběru proudu od ES pro obce a firmy (3 ks, 

ukázka) 

[1927] kar 14 

102 Prázdné formuláře, ceníky, obálky, návrh směrnic ES (ukázka) 1931–1941 kar 14 

103 Tiskopisy, ceníky, oběžníky, vzory smluv cizích prodejců 

elektřiny (ukázka) 

1938–1940 kar 14 
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Rejstřík zeměpisný 
 
Lokalita                   Inventární číslo 
 
Blahousty něm. Plahussen),  č. o. Erpružice, okr. Tachov, Česko 85 

Bor, okr. Tachov, Česko 88 

Butov (něm. Wuttau), č. o. Stříbro, okr. Tachov, Česko 79 

Holýšov (něm. Holeischen), okr. Domažlice, Česko 77, 83 

Kladruby (něm. Kladrau), okr. Tachov, Česko 81 

Město Touškov (něm. Tuschkau), okr. Plzeň-sever, Česko 89 

Mnichov (něm. München), SRN 39 

Mostice (něm. Mosting), č. o. Zahrádka, okr. Plzeň-sever, Česko  89 

Norimberk (něm. Nürnberg), SRN 39 

Nýřany (něm. Nürschan), okr. Plzeň-sever, Česko 76 

Ostrov (něm. Ostrau), č. o. Bor, okr. Tachov, Česko 81 

Plzeň, okr. Plzeň-město, Česko 48, 77, 91 

Pňovany (něm. Piwana), okr. Plzeň-sever, Česko 26, 38 

Praha, Česko 74, 91 

Staňkov (něm. Stankau), okr. Domažlice, Česko 48 

Starý Kramolín (něm. Alt-Gramatin), č. o. Mutěnín, okr. Domažlice, 

Česko 

92 

Stříbro (něm. Mies), okr. Tachov, Česko 4, 8, 38, 44-57, 80, 84, 

86, 87, 94, 97 

Stuttgart, SRN 39 

Tachov (něm. Tachau), okr. Tachov, Česko 1, 2, 3, 8, 75, 76, 94 

Těchlovice (něm. Techlowitz), okr. Tachov, Česko 82, 85 

Teplice-Šanov (něm. Teplitz-Schönau), č. o. Teplice, okr. Teplice, 

Česko 

22, 70 

Ústí nad Labem (něm. Aussig), Česko 55, 56 

Víchov(něm. Wickau), č. o. Černošín, okr. Tachov, Česko 85 

Všeruby (Wscherau), okr. Plzeň-sever, Česko 89 

Zbůch (něm. Zwug), okr. Plzeň-sever, Česko 81, 82 
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Rejstřík korporativní 
 
Korporace                    Inventární 
                     číslo  
 
A. G. der Spiegelglassfabriken und Kohlenwerke, vormals Andreas Zieglers Sohn, 

Holeischen in Böhmen 

77 

americká armáda 68 

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni 76 

Deutsche Allgemeine Treuhand Aktien-Gesellschaft Nürmberg–München–Stuttgart 39 

Deutscher Hauptverband der Industrie in der Tschechoslowakischen Republik 

Teplitz-Schönau 

22 

Deutscher Verband der Elektrizitätswerke Karlsbad  23 

Finanční referent Fr. Hahnl Teplice                                       69 

Ministerstvo průmyslu Praha 27 

Německý hlavní svaz pro průmysl v ČSR Teplice-Šanov  22 

Německý svaz elektráren Karlovy Vary 23 

Poštovní úřad šekový Ústí nad Labem (něm. Postscheckamt Aussig) 55, 56 

Ředitelství pošt a telegrafů Praha 91 

Ředitelství státních drah v Plzni 91 

Spořitelna Staňkov (něm. Sparkasse Stankau) 48 

Západočeské elektrárny, n. p., Plzeň 27, 48, 68 

Zemská správa politická Praha 73 

Zemský úřad v Praze 39, 73  
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