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Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před -
tiš těn a pod tr žen údaj „Prag - Pra ha V. NC - čp. 250“ a „P.T.“ a v dol ní čás ti ad re sy ozna če ní mís ta do -
ru če ní „Prag - Pra ha“ tuč ným pís mem. Do plňo va lo se pou ze jmé no a pří jme ní pří jem ce, čtvrK Pra hy,
uli ce a čís lo do mu. For mu lář se franko val vpra vo od ad re sy pří jem ce a orá žel po da cím po štov ním ra -
zít kem. Prázd né mís to vpra vo do le slou ži lo po slo že ní ja ko zad ní stra na zá sil ky.

7. A5/227-G 7n-II.45-2m-De 140
Ob dob ný tis ko pis ja ko před chá ze jí cí, pou ze pod pů vod ní ad re sou by lo ji ným ty pem pís ma do tiště -
no: „No vá vý dej na: Pra ha V., Ul. Fi li pa de Monte 18/II. p., po klad na“.

8. A5/227-G 8n-IV45-3m-De 140
Ob dob ná úpra va for mu lá ře. Text roz ší řen o no vou ad re su vý dej ny ve vě tě: „Vyzvedně te si  ji lask. 
do 8 dnů osob ně v na ši po klad ně v Pra ze V., Uli ce Fi li pa de Monte 18, 2 po scho dí, pro ti před lo že ní
té to vý zvy v do bě od 8 - 12 a od 14 - 16 hod., v so bo tu od 8 - 12 hod.“

Ved le uve de ných vy dá ní lze před po klá dat, že exis to va la mi ni mál ně ješ tě jed na ne dohle da ná pro vi -
zor ní stro jo pisná va ri an ta tis ko pi su z čer ven ce 1943. For mu lá ře se prav dě po dob ně do dub na 1944 (typ
č. 1. - 4.) vklá da ly do obá lek a ode sí la ly poš tou ne bo do ru čo va ly ku rý ry. Po zděj ší ty py by ly slo že ny do
for my zá lepky a by ly za sí lá ny poš tou. For mát for mu lá řů z ro ku 1943 (č. 1. - 2.) byl vy zna čen A4, od
úno ra 1944 A5. Čís lo tis ko pi su ob sa ho va lo da tum vy dá ní, a to řím ský mi čís li ce mi mě síc a arab ský mi
čís li ce mi kon co vé dvoj čís lí ro ku. Údaj 1n - 8n zna čil po řa dí vy dá ní. Ozna če ní 269-G/G5 a 227-G by lo
zřej mě čís lem for mu lá ře ve vzta hu k ob sa hu, při čemž G se vzta ho va lo k od dě le ní G ŽRS. A.D. 348 a De
140 ozna čo va lo typ for mu lá ře ve vzta hu k po uží vá ní. Kom bi na ce čí sel 10, 4, 5, 2 a 3 s pís me nem „m“
by moh la ozna čo vat vý ši ná kla du v ti sí cích, tím spí še, že u vy dá ní z dub na 1944 je mís to to ho to ozna -
če ní uve de no čís lo 6000. Cel ko vý ná klad for mu lá řů by či nil 45 ti síc ku sů, tu to in for ma ci je však nut no
vzít ja ko před po klad. Ob dob né for mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí znám ky mě ly i jed not li vé po -
boč ky ŽRS. Do cho val se ne úpl ný for mu lář po boč ky v Br ně prav dě po dob ně z ro ku 1943. For mu lá ře
ostat ních po bo ček ne by ly dohle dá ny. Pří jem ce ozná me ní, kte rý si znám ku v ur če né do bě osob ně ne -
vy zve dl, ob dr žel dru hou vý zvu. Text dvojja zyčné ho for mu lá ře for má tu A5 s ob dob nou úpra vou ja ko prv -
ní vý zva, včet ně vy zna če ní sé rie a čís la znám ky, da ta vy pl ně ní for mu lá ře a adres ža da te le i pří jem ce,
zněl: „Jak jsme Vás již upo zor ni li, do šla pro Vás od sho ra jme no va né ho při pouště cí znám ka, s kte rou
mu mů že te za sla ti poš tov ní ba lík. Znám ku jste si do sud ne vy zve dl/a/. Žá dá me Vás, aby ste si znám ku
vy zve dl/a/ v na ší vý dejně v Pra ze V, Jo se fovská 5, pří ze mí, do (ná sle do va lo ra zít kem vy zna če né da -
tum). Po uply nu tí té to lhů ty ne bu de již lze znám ku vy da ti. Ži dov ská ra da star ších v Pra ze. Do po ru če -
ně“. Do lo že no je dru hé vy dá ní for mu lá ře ze srp na 1943.

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky
Ved le for mu lá řů s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí znám ky exis to va ly ob dob né for mu lá ře, se kte rý mi se
znám ka ad re sá tům mi mo úze mí Pra hy pří mo za sí la la. By ly dvoj ja zyč né s tex tem: „V pří lo ze Vám za sí lá me
pro sho ra jme no va né ho/ou/ 1 při pouště cí znám ku na  je den poš tov ní ba lík do Te re zí na. Tu to znám ku při lepte
na poš tov ní ba lík. Ba lí ky do Te re zí na, kte ré ne jsou opat ře ny při pouště cí znám kou, poš ta ne dopra vu je. Při -
lo že nou stvrzenku nám obra tem po de psa nou vraK te. Ži dov ská ra da star ších v Pra ze. Vý dej na při pouště cích
zná mek. 2 pří lo hy.“ Znám ka by la za sí lá na leh ce za roh při le pe ná na for mu lá ři. For mu lá ře se znám kou by ly
za sí lá ny, aK for mou zá lepky ne bo v obál ce, vždy ja ko do po ru če ná zá sil ka po da ná s po štov ním zpá teč ním
líst kem. Do sud je zná mo osm vy dá ní for mu lá ře s ozná me ním o za slá ní znám ky a stvrzenkou, ob vyk le upro -
střed s perfo ra cí. Prv ní dva by ly stro jo pis né a cyklosty lo va né, bez perfo ra ce, ostat ní tiš tě né s perfo ra cí:

1. 4459-7-Gř-1n-1A51-do
Ad re sa ža da te le v Te re zí ně by la v ko lonce vle vo na ho ře, ozna če né úda jem „we gen:“ a „věc:“ pod se -
bou. Upro střed hor ní čás ti by la ad re sa pří jem ce znám ky v rub ri ce „Herrn, Frau, Frl.“ v řád ce jed né
a „Pan, pí, sl.“ v řád ce dru hé. Vpra vo na ho ře by ly tři rub ri ky pro sé rii a čís lo znám ky „Nr. - čísl“ a da -
tum. Pro vi zor ní for mu lář z čer ven ce 1943. 

2. 4459-7.43-PO5-1n-1A51-do 
V le vé hor ní čás ti, s úda jem „Herrn, Frau, Frl.“ v jed né a „Pan, pa ní, sl.“ v dru hé řád ce by la ko lonka
pro jmé no a ad re su pří jem ce znám ky, v za rážce nad čes kou ver zí tex tu ko lonka „we gen:“ a pod tím
„věc:“ pro vy pl ně ní úda jů o ža da te li. V pra vém hor ním ro hu se do prv ní ko lon ky vy pl ňo va lo čís lo
znám ky: „Nr -čís“. Prv ní vy dá va né znám ky mě ly mís to ozna če ní sé rie vel ký mi pís me ny, ja ko to by lo
po zdě ji ob vyk lé, dal ší po řa do vé čís lo, kte ré se vy pl ňo va lo do prázd né ko lon ky pod čís lem znám ky.
Ko lonka pro da tum chy bí. Vě ta: „tu to znám ku při lepte na poš tov ní ba lík“ by la do pl ně na tex tem
„ved le vý plat ní znám ky“.
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Oznámení o zaslání připouštěcí známky z července 1943. /PT/

Oznámení o zaslání připouštěcí známky z července 1943. /PT/
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Výzva příjemci připouštěcí známky, aby přiloženou stvrzenku o příjmu známky potvrdil a zaslal
zpět pobočce ŽRS v Hradci Králové. /PT/

Výzva příjemci připouštěcí známky, aby přiloženou stvrzenku o příjmu známky potvrdil 
a zaslal zpět. Univerzální formulář ze srpna 1943 užívaný ŽRS v Praze a pobočkami. /PT/
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Oznámení o zaslání připouštěcí známky z července 1943. /ŽM/

Oznámení o zaslání připouštěcí známky ze října 1943. /Soukromá sbírka, ČR/
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Oznámení o zaslání připouštěcí známky z března 1944. /ŽM/

Oznámeni o zaslání připouštěcí známky z června 1944 (s razítkem pobočky Uh. Brod). 
/Soukromá sbírka, ČR/
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3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 
Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo „Nr. - čís.“ pod tím vol ná ko lonka a do tře -
tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá ře. Ad re sa ža da te le o znám ku se uvá dě la do pro střed ní rub -
ri ky ozna če né „We gen:“ a „věc:“ pod se bou. Ra zít kem zde by lo do pl ně no „The re sienstadt“ a lin kou
od dě le né „Post Bauscho witz.“ na dru hém řád ku. Sil ný mi ča ra mi by la od dě le na v le vé čás ti rub ri ka
pro ad re su pří jem ce s předtiště ný mi úda ji „Herrn, Frau, Frl.“ a „Pan, pí, sl.“ pod se bou. Tiš tě ný text
již ne ob sa ho val smě ro vá ní stvrzenky na vý dejnu ŽRS v Pra ze.

4. A4-269a-G-2n-X.43-10/m-A.D. 348 
Změ na v rub ri ce ža da te le, kde úda je „We gen“ a „věc“ by ly na hra ze ny úda ji ‘Von:“ v jed né a „od:“
v dru hé řád ce. Smě ro vá ní „The re sienstadt“ a „Post Bauscho witz.“ by lo již vytiš tě no. V pro střed ní le -
vé ko lonce sho ra byl před tiš těn údaj „AS. - Pob.“, kam se ve pi so va lo čís lo po boč ky ŽRS, kte rá for -
mu lář ode sí la la. ŽRS v Pra ze mě la kó do vé ozna če ní 01. Text byl změ něn na „Při po je né po tvr ze ní
o pří jmu té to znám ky po de piš te a obra tem vraK te“.

5. A5/227a-G-3n-III.44-5/m-A.D. 348 
V rub ri ce ža da te le by ly úda je „Von“ a „od“ ved le se be: „Von - od“. Do tiště ná ad re sa „Ältestenrat der
Ju den in Prag.“ a „Ži dov ská ra da star ších v Pra ze.“ v řád cích pod se bou by la umís tě na pod tex tem
na stře du. Text od po ví dal pře de šlé mu vy dá ní.

6. A5/227a-G-4n-VI.44-5m-A.D. 348
Stej ný typ ja ko před cho zí.

7. A5/227a-G-5n-IX.44-5m-De 140 
Typ for mu lá ře za sí la né ho ve slo že né for mě. Úpra va for mu lá ře od po ví da la stej né mu ty pu, uvá dě né -
mu v sou pi su for mu lá řů pro osob ní vy zved nu tí znám ky. Chy běl pou ze před tiš tě ný údaj „Prag - Pra -
ha“ v rá meč ku pro ad re su pří jem ce znám ky. Stan dard ní text byl do pl něn tiš tě ným ně mec kým a čes -
kým úda jem „Ži dov ská ra da star ších v Pra ze“. „The re sienstadt“ by lo tiš tě no vel ký mi pís me ny, „Post
Bauscho witz“ zů sta lo stej né ja ko u před cho zích ty pů. Ved le sé rie a čís la znám ky v mís tě s ozna če -
ním „Nr. - čís.“ by lo mís to pro vy zna če ní čís la po boč ky „AS. - Pob.“.

8. A5/227a-G-6n-II.45-2m-De 140 
Stej ný typ ja ko před cho zí.

Da ta vy dá ní for mu lá řů pro osob ní vy zved nu tí a pro za slá ní znám ky se sho du jí v mě sí cích čer ve nec
a ří jen 1943, for mu lá ře pro osob ní vy zved nu tí by ly v ro ce 1944 tiš tě ny v úno ru, dub nu, červ nu a zá ří,
pro za slá ní v břez nu, červ nu a zá ří, po sled ní zná má vy dá ní obou for mu lá řů jsou z úno ra 1945. Vy dá ní
for mu lá ře pro osob ní vy zved nu tí znám ky ješ tě v dub nu 1945 sou vi sí se změ nou ad re sy vý dej ny při -
pouště cích zná mek ŽRS v Pra ze.

Ča so vé sho dy na zna ču jí, že oba soupi sy s nej vět ší prav dě po dob nos tí pos ti hu jí všech na vy dá ní for -
mu lá řů kro mě před po klá da né ho stro jo pis né ho for mu lá ře pro osob ní vy zved nu tí, kte rý ne byl dohle dán.

K za sí la ným formu lá řům by la přiklá dá na vý zva, aby po tvr ze ná stvr zen ka o pří jmu znám ky by la za -
slá na do po ru če ně a obra tem zpět.

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek
Evi den ce for mu lá řů pro vý dej znám ky, stvr ze nek je jí ho pří jmu a při pouště cích zná mek by la ve de na na
ŽRS v Pra ze na zá kla dě se zna mů z Te re zí na. Znám ky by ly evi do vá ny jed not li vě pod čís lem a sé rií. Čís lo
kaž dé ho jed not li vé ho exemp lá ře znám ky by lo stej né ja ko po da cí čís lo, pod kte rým by la žá dost věz ně
v ghet tu o je jí při dě le ní při ja ta k vy ří ze ní v transportním od dě le ní ústřed ní evi den ce ži dov ské sa mo sprá -
vy. Pro to znám ky vy da né stej né mu pří jem ci na zá kla dě žá dos tí jed no ho a to ho sa mé ho ža da te le, ale
v ji ném ča so vém ob do bí, mě ly růz ná čís la. Znám ky, o kte ré žá da li ve stej né do bě čle no vé ro di ny, kte -
rá by la do Te re zí na odvlečena spo leč ně, mě ly čís la jdou cí po so bě. Pří kla dem mo hou být do cho va né 
žá dos ti od Kar la Hitze pro pří jem ce Franze Lusti ga ve Zdisla vi cích u Vla ši mi. Znám ka, zasla ná 23. 11.
1943 v sé rii J mě la čís lo 422, 8. 3. 1944 v sé rii Q čís lo 661. Znám ky pro stej né ho pří jem ce za sí la né ve
stej nou do bu (v sé rii J) mě ly od Beatri ce Hitzo vé čís lo 419, od Kar la Hitze čís lo 422 a od Ro sy Hitzo vé
čís lo 424.18 Tím to způ so bem by la po ce lou do bu ve de na jed not ná evi den ce ža da te lů, pří jem ců, zná -
mek a for mu lá řů jak v Te re zí ně, tak u ži dov ských i ně mec kých slu že ben v Pra ze.

ŽRS v Pra ze do stá va la od Ústřed ní ho úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky přes ně sta no ve ný po čet
zná mek, kte rý od po ví dal po č tu do šlých žá dos tí z ghet ta v da ném ob do bí. Hro mad ný vý dej to ho to sta -
no ve né ho po č tu při pouště cích zná mek byl peč li vě evi do ván po mo cí tzv. sé rií, pro kte ré by lo za ve de -
no ozna čo vá ní vel ký mi pís me ny, po zdě ji kom bi na ce mi vel kých a ma lých pís men. To zna me ná, že kaž -
dá pře dá va ná při pouště cí znám ka mě la svo je vlast ní, zce la kon krét ní ozna če ní čís li cí (čís lo znám ky,


