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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 vraM 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,
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Průvodní dopis ŽRS v Praze pobočce v Uherském Brodu k zasílané konsignaci připouštěcích
známek serie l. /PT/
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Konsignace připouštěcích známek série R pro pobočku v Uherském Brodu. /PT/
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te dy vlast ně po řa do vé čís lo žá dos ti o ni) a pís me nem (ozna če ní hro mad né ho vý de je zná mek, te dy
vlast ně ozna če ní sé rie). Vý jim ku tvo ři ly znám ky pře dá va né v čer ven ci 1943, kdy dě le ní po dle sé rií ješ -
tě ne by lo za ve de no. ŽRS v Pra ze vy pra co va la pro kaž dou sé rii konsigna ce zná mek, a to jed not li vě
pro kaž dou po boč ku, pro osob ní vy zved nu tí znám ky v Pra ze a pro znám ky ode sí la né poš tou z Pra -
hy. Ten to se znam tvo ři ly lis ty for má tu A4, po tiš tě né po jed né stra ně. Strán ka by la roz dě le na na tři ste-
j né svis lé sloup ce dá le dě le né do 8 slou pečků. Prv ní slou pe ček byl ozna čen Nr./čís. a dal ší pís me ny
a až g. Do řá dek prv ní ho slou peč ku se stro jem vpi so va lo čís lo znám ky, dal ší slou pečky se proškrtá -
va ly po dle sta no ve né me to di ky. Řád ky pod pís me nem a) se proškrtá va ly, když by la znám ka ad re sá -
to vi nor mál ně vy dá na, pod b) - ad re sát od mítl znám ku pře vzít, c) - ad re sát znám ku ne vy zve dl, d) - ad -
re sát ze mřel, e) - ad re sát pře lo žil byd liš tě do Te re zí na, f) - ad re sát byl ve vaz bě, g) - znám ka by la ne -
do ru či telná, ad re sát ne zná mý.

Vždy se vy zna čo val jen je den způ sob. Konsigna ce se vy pl ňo va la dvojmo, jed nou zů stá va la na po -
boč ce a jed nou se spo lu se stvrzenka mi o pří jmu a pří sluš ný mi tisko pi sy ode sí la la ŽRS v Pra ze. Zde
by la ve de na ob dob ná evi den ce pře vze tí či vrá ce ní znám ky. S konsigna cí a znám ka mi byl po bočkám 
za slán prů vod ní do pis s vy zna če ním sé rie a po č tu za sí la ných zná mek, da tem, do kdy je nut né vrá tit vy -
pl ně né konsigna ce a stvrzenky a s upo zor ně ním, že poš tou za sí la né do pi sy se znám ka mi a for mu lá ři
je nut né po dá vat do po ru če né s ná vrat kou.

Nej uce le něj ší do kla dy o evi den ci při pouště cích zná mek me zi ŽRS v Pra ze a po boč ka mi se do cho -
va ly pro Uher ský Brod. Tvo ří je prů vod ní do pi sy z Pra hy a do Pra hy, do kla dy k opož dě ným stvrzenkám
ne bo do da teč ně za sí la ným te re zínským při pouště cím znám kám a konsigna ce pro znám ky sé rie I z 16.
11. 1943, sé rie Q z 18. 3. 1944 a sé rie R z 21. 3. 1944.19 V tom to bo dě je nut né při po me nout, že úřed -
ní ko res pon den ci s po boč ka mi smě la ŽRS po dá vat pou ze u poš tov ních úřa dů Pra ha 2 v Kap ro vé uli ci
a Pra ha 3 v Ostrov ní uli ci.

V sé rii I by lo za slá no 21 při pouště cích zná mek s nej niž ším čís lem 75, nej vyš ší čís lo znám ky by lo
1900. Všech ny znám ky by ly pře dá ny ad re sá tům. 26. 11. by ly doslá ny do Uher ské ho Bro du 2 znám ky
sé rie I s čís ly 796 a 1861. Ně kte ré stvrzenky pří jmu znám ky od ved la po boč ka do Pra hy opož dě ně. Do -
pis ŽRS čís lo jed na cí G - Zl/Čj. 32943 ze 3. 12. 1943 po boč ce v Uher ském Bro du stvr zo val je jich do -
da teč ný pří jem a uza vře ní evi den ce té to sé rie. Sé rie Q ob sa ho va la 37 při pouště cích zná mek, z nichž
všech ny by ly pře dá ny ad re sá tům, z to ho 2 jim by ly za slá ny do po ru če né poš tou a 35 pře dá no osob ně.
Z prů vod ní ho do pi su po boč ky z 31. 3. 1944 vy plý va lo, že do Pra hy by la ode slá na 1 konsigna ce, zá pis
a 37 pří loh. Pří lo hy tvo ři lo 35 stvr ze nek pří jmu znám ky a 2 poš tov ní návratky k čís lům zná mek 355
a 358. Sé rie R ob sa ho va la 207 zná mek - pů vod ní po čet 205 byl do pl něn úda jem +2. Ta ké v konsigna -
ci by la na kon ci dvě čís la zná mek do pl ně na ru kou, ji nak by la vždy ve psá na stro jem. Prv ní čís lo znám ky
by lo 14, po sled ní 1993 a do psá na by la čís la 1717 a 1718. Konsigna ce se sklá da la ze čtyř lis tů po psa -
ných vždy na jed né stra ně. Strán ky konsigna ce by ly číslo vá ny. K 17. 4. 1944, kdy byl ode slán prů vod ní
do pis s pří lo ha mi k sé rii R zpět do Pra hy, by lo osob ně pře vza to a stvrzenka mi do lo že no 200 zná mek, 4
znám ky by ly ode slá ny poš tou a do lo že ny poš tov ní mi návratka mi a 3 znám ky se vra ce ly. Šlo o znám ky
čís lo 433, 598 a 1829, u kte rých by la v konsigna ci vy zna če na rub ri ka b) - ad re sát od mítl znám ku pře vzít.
Znám ky ro ze sí la né poš tou by ly ozna če ny v rub ri ce a) vel kým pís me nem R.

Znám ky čís lo 1717 a 1718 by ly do da teč ně za slá ny po boč ce spo lu s prů vod ním do pi sem 27. 3. 1944.
Pů vod ně by ly omy lem smě ro vá ny do Pra hy Strašnic mís to do Strašnic na Mo ra vě. Znám ky by ly ur če ny
pro B. V. Štolfa a ža da telka mi o ně by ly je ho dvě dce ry v Te re zí ně. Po boč ka je mě la ihned vy dat. Pří -
jem ce znám ky o tom byl in for mo ván do pi sem ŽRS v Pra ze.20

Avi zo vá ní ba lí ků a ba líč ků do Te re zí na
Z do pi su ŽRS po boč ce v Uher ském Bro du z 9. 12. 1943 lze vy sle do vat po stup při avi zo vá ní zá si lek.
Ob sa hu je po kyn, že když chce ode sí la tel ba lík do Te re zí na avi zo vat, mu sí ode slat dvo ji tou do pisni ci
(aví zo), a to vý luč ně na ad re su ŽRS. Aví zo mu sí být ozna če no čís lem shodným s čís lem pře da né při -
pouště cí znám ky. Dvo ji té do pisni ce mě la po boč ka ob dr žet spo lu s při pouště cí mi znám ka mi sé rie K, te -
dy při bliž ně v pro sin ci 1943. Na aví zu ne směl být kro mě da ta, oslo ve ní, pod pi su a ad re sy žád ný ji ný
text. Do pisni ce se shro mažXo va ly na po bočkách a jed nou týd ně se hro mad ně ode sí la ly od dě le ní
G ŽRS v Pra ze. Vů bec po pr vé byl v ma te riá lech po jme no ván vztah ŽRS v Pra ze a Ústřed ní ho úřa du pro
ře še ní ži dov ské otáz ky pro poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem. Vě ta do pi su zní (v pře kla du):
„Pro Va ši in for ma ci: shro máž dě né kar ty nám mu sí te za slat jed nou týd ně, my  je bu de me nad ří ze né mu
or gá nu ode vzdá vat jed nou týd ně za úče lem dal ší ho ode slá ní do Te re zí na“.
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Soupis obsahu balíku do ghetta v Terezíně. /Soukromá sbírka, ČR/
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Podací lístky na balík do ghetta; poplatek 1 K za vystavení uhrazen známkami
vylepenými na přední resp. zadní straně. /ŽM/

Ústřižky balíkových průvodek s chybně nalepenou připouštěcí známkou. /Soukromá sbírka, ČR/


