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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Služební cesta byla zahájena 2. srpna 2015 v 7,30 hod. osobním automobilem Národního archivu a se 
zastávkou v Ludwigsburku, kam byly dopraveny kol. PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika 
Sedláková, bylo dosaženo Koblence v 19,40 hod. Ubytování bylo zajištěno v B+B Hotel Koblenz. 
V pátek 7. srpna dopoledne byl dokončen výzkum ve Spolkovém archivu a byla zahájena cesta do 
Prahy přes Ludwigsburk, kde přistoupily kol. PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Sedláková, a 
byla ukončena kolem 22. hodiny. 

 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Ve dnech 3. – 4. srpna a 6. – 7. srpna 2015 pracovali (bádali) pracovníci Národního archivu Mgr. 
František Frňka a PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. ve Spolkovém archivu Koblenc (Bundesarchiv Koblenz). 

František Frňka prostudoval v něm následující inventáře k československo-německým hospodářským 
vztahům: 1) B 213 – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 2) B 103 – Bundesamt 
für Wirtschaft, 3) B 126 – Bundesministerium der Finanzen, 4) B 136 – Bundeskanzleramt 1949–1969 
a B 108 – Bundesministerium für Verkehr. 

Byly mu předloženy mj. tyto archiválie:  

B 126 / 7562 – např. korespondence německých úřadů se Státní bankou československou ohledně 
cenných papírů. Jednalo se zejména o akcie různých německých firem v držení čs. majitelů nebo o 
akcie patřící původně Němcům ze Sudet. 

B 136 / 6207 – analýza a text smlouvy o přátelství a spolupráci mezi DDR a ČSSR ze dne 17. 3. 1967, 
podepsané W. Ulbrichtem, W. Stophem, A. Novotným a J. Lenártem. 

B 103 / 394 – záznamy o vývozu čs. výbušnin v množství cca 90 000 tun a přístrojů v ceně cca 700 000 
DM do BRD. 

B 108 / 11067 – např. bilaterální rozhovory k plánovanému dopravnímu spojeni Norimberk – Praha 
(červenec 1969), dohoda mezi ČSSR a BRD o výměně zboží a clech ze dne 3. 8. 1967 a první protokol 
k této dohodě, uzavřený dne 3. 2. 1969, dlouhodobá dohoda mezi ČSSR a BRD o výměně zboží, 
uzavřená v Praze dne 12. 6. 1970, s účinností od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1974, využívání 
západoněmeckých vodních cest čs. dopravními loděmi (řešeno vrchním vládním radou G. 
Michalskim). 

Pavel Dufek ve Spolkovém archivu Koblenc prostudoval následující inventáře k československo-
německým hospodářským vztahům: 1) B 116 – Bundesmisterium für Ernäherung. Landwirtschaft und 
Forsten, B 116, Findbuch, Teil 1: Leitung, Aktenplanhauptgruppe 1, Zentralabteilung 1949–1974 
(1983 2) B 116 – Bundesmisterium für Ernäherung. Landwirtschaft und Forsten, Findbuch, Teil 2:, 



Aktenplanhauptgruppe 2, Lanwirtshaftliche Erzeugung / Ernährungspoltik (1945) 1949–1976, Kerstin 
Schenke, Koblenz 2002. 3) B 108 Bundesmisterium für Verkehr, Teil 2: Strassenbau (1945–1948) 
1949–1971 (1972–1977. 4) Z 8 – Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
(1942) 1945–1959 (1954), Bestand Z 8, bearb. Johannes Beliech, Überarbeitung durch Kerstin Schenk 
unter Mitwikukng von Anneliese Hoffmann-Thielen, Koblez 2001. 

Byly mu předloženy mj. tyto archiválie:  

Z 8 / 602 např. materiály pojednávající o dovozu léčivých bylin a desinfekčních prostředků 
z Československa do Německa, materiály o stanoviscích postoje JEIA (Joint Export – Import Agency), 
příp. BICO, pro jednání o bizonálních potřebách dovozu čs. nabídkách vývozu 21. září 1948, včetně 
seznamu čs. stranou poptávaného bizonálního zboží a seznamu čs. zboží nabízeného stranou čs. 

Z 8 / 1361, žádosti různým oddělením ze 14. března 1950 o sdělení o plnění německo-československé 
obchodní dohody, podnětem pro což bylo sdělení čs. konzulátu o uskutečněném dovozu z ČSR, z 
něhož plynulo, že je potřeba přezkoušet, zda jsou stále udržitelná opakovaná tvrzení o stálých čs. 
požadavcích jen na dovážení strojů. Sdělení z 26. října 1949 o uzavřených obchodních jednáních s 
Československem – přílohami zbožové seznamy. 

Z 8 / 1648 rozbory stavu zahraničního obchodu v roce 1946 a stavu předválečného a dotazy, jak po 
válce zahájit znovu vývozy, případně obchodní korespondenci.  

Z 8 / 1964, rozbory západoněmeckého obchodu a zvláště vývozu chemikálií z roku 1950 na základě 
údajů Hesenského spolku chemického průmyslu. 

 
B 136 / T 2, Tschechoslowakei 1965–1973, zprávy Erhardovi, K.-G. Kiesingrovi (příp. Fr.-Jos. Straussovi 
a o cestách do ČSSR a z toho získaných dojmech a závěrech: 1) Zpráva Dr. Ernsta Müller-Herrmanna z 
21. dubna 1965 kancléři Erhardovi o jeho zjištěních, která zaznamenal během svého 2-denního 
pobytu v Praze při příležitosti otevření spojení Lufthansy do Prahy, 2) Zpráva Dr. Ernsta Müller-
Herrmanna z 30. září 1966, s doprovodným dopisem, v němž se vyjadřuje, že podle jeho mínění je 
udělování víz zbytečně byrokraticky pojednáváno – nevydáno např. dr. Krieglovi, předsedovi 
zahraničního výboru čs. parlamentu. 3) zpráva Heinze Wedela z 21. 12 1966 o jednáních v Praze – 
jednalo se se zástupci svazu spotřebních družstev, s náměstkem ministra obchodu pro pohostinství a 
hotely – např. o zřízení čs. restaurace v Mnichově. 4) zpráva Ernsta Müller-Hermanna z 9. ledna 1967, 
v níž se přimlouval za navázání diplomatických vztahů a za nějaké vyvážené prohlášení k Mnichovské 
dohodě, které by bylo vzato čs. vládou příznivě, aniž by vyvolalo odpor na straně sudetských Němců. 
5) Sdělení o jednání – rozhovoru šéfa čs. rozhlasu K. Hoffmanna se spolkovým ministrem pro 
hospodářskou spolupráci 8. prosince 1965. 6) Přednáška Ernsta Müller-Herrmanna – poslance 
Spolkového sněmu v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomiku v Praze 1. června 1967. 7) Sdělení 
tisku z 23. srpna 1968 o prosbě spolkového ministra vnitra zemským ministrům vnitra o co 
nejblahovolnější posuzování žádostí o prodloužení pobytu čs. občanů. 8) Záznam o poradě o 
nakládání s cca 90 tisíci očekávaných čs. uprchlíků, o nichž se soudilo, že se z Jugoslávie a Bulharska 
asi nevrátí přímo domů, ale přesunou se do SRN, aby vyčkali dalšího vývoje. 9) Zpráva Arveda 
Deringera o představách a plánech přestavby hospodářského mechanismu v ČSSR a právním 
postavení podniků, kterou získal v květnu 1968 v Praze během jednání Ligue Internationale contre la 
Concurrence Déloyle v Praze. 10) Zprávy a sdělení o zastřelení německého celníka Antona Kreima v 



německé úřední budově na hraničním přechodu Füth im Wald/Folmava 15. října 1972 municí 
použitelnou v samopalu kalašnikov nebo v karabině vz. 58. 

Rovněž byly prohlédnuty fotografie a plakáty vážící se k Československu, které jsou uloženy v 
Digitálním archivu Spolkového archivu (Das Digitale Bildarchiv des Bundesarchivs) a následně byla 
Spolkovým archivem zaslány na služební elektronickou adresu pavel.dufek@nacr.cz náhledy 
vybraných snímků. 

V pátek 7. srpna byla nejprve s pracovníky zahraničního oddělení Spolkového archivu paní Inge 
Herrmannovou a dr. Tobiasem Herrmannem probrána možnost další spolupráce, a to především při 
pořádání výstav, a následně byl ukončen výzkum předložených archiválií. 

5. srpna 2015 navštívili PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka Zemský hlavní archiv Koblenc 
(Landeshauptarchiv Koblenz), kde jimi byly zkoumány personální spisy osob působících v letech 1939 
až 1945 v protektorátě Čechy a Morava, a poté jimi byly s vedoucí oddělení státních fondů Dr. Beate 
Dorfey prodiskutovány možnosti zkoumání čechoslovakik v Zemském archivu Koblenc, přičemž jim 
byly některé z nich, pocházející ze soukromých sbírek tiskovin, také předloženy. 

 

V Praze 4. listopadu 2015    PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Mgr. František Frňka 
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