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Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků
Po ukon če ní a schvá le ní evi den ce by ly zá sil ky pře dá ny ba lí ko vé vý dejně poš ty v ghet tu k do ru če ní. Při
něm se ne rozli šo va ly zá sil ky vá za né na při pouště cí znám ky a zá sil ky z mi mopro tekto rátní ho úze mí. Po -
dle li te ra tu ry se vý dej ba lí ků ad re sá tům zlep šil od do by, kdy by la v ro ce 1943 za ve de na no vá me to di -
ka pře bírky. Do šlé ba lí ky se nej dří ve prů běž ně očíslo va ly a pří jem ci by li pí sem ně vy zvá ni, aby se v urče -
nou ho di nu do sta vi li k vý de ji. Cen zu ra pro běh la za je jich pří tom nos ti, čímž se za me zi lo dří věj ší mu ve li -
ce čas té mu vy krá dá ní zá si lek.

Od dě le ní Poš ty a do pra vy vy zva lo pří jem ce ba lí ku pí sem nou ob síl kou „Vorla dung“ k vy zved nu tí zá -
sil ky v urče nou do bu a na urče ném mís tě. Přes né ur če ní ča su by lo nut né pro ply nu lý chod vý de je
a cen zur ní pro hlíd ky. Do stup né for mu lá ře z pro sin ce 1943 vy šly s čís lem tis ko pi su A7/114-V/7-XII.43-
25/C-215, dub na 1944 s čís lem A7-114-V-7-IV.-44-10m-215-2-A a for mu lář na oranžo vém pa pí ru s čís -
lem A7-56-I.VII.-10/m-215.

Při pře bír ce ba lí ko vé zá sil ky se vy plňo val obou stran ný for mu lář o pří jmu. Na jed né stra ně měl čty ři
dí ly, vždy dva a dva stej né. Prv ní část se dvě ma dí ly slou ži la k evi den ci úda jů o ode sí la te li a pří jem ci
a na obou dí lech stvr zo val pří jem ce pře vze tí pod pi sem. Dal ší část, opět zdvo je ná, by la pro vnitř ní poš -
tov ní evi den ci, tj. pro ve psá ní čís la zá sil ky a pří pad né dal ší úda je, tý ka jí cí se okol nos tí pří cho du a pře dá -
ní zá sil ky. O ba lík moh la po žá dat ta ké oso ba, na kte rou pů vod ní pří jem ce ba lí ku vy sta vil poš tov ní pl nou
moc. Pro poš tov ní evi den ci v tom to pří pa dě slou ži la dru há stra na for mu lá ře. V je ho dvou iden tic kých
čás tech se vy pl ňo va la ad re sa pů vod ní ho pří jem ce a dů vod, proč zá sil ku ne pře bí rá osob ně. BuV se vy -
pl ni la rub ri ka s před tiš tě ným tex tem „Tod“, když pří jem ce ze mřel, ne bo „Abrei se“, když byl de por to ván.
V dol ní čás ti for mu lá ře se uvá dě ly úda je o ná hrad ním pří jem ci. For mu lář ob sa ho val i rub ri ky pro vy zna če -
ní část ky k vy brá ní pro pří pad, že zá sil ka by la za tí že na doplatným ne bo clem. Část ku ne pla til pří jem ce
ba lí ku, ale ži dov ská sa mo sprá va. Do cho va ný for mu lář byl vy dán v čer ven ci 1944 pod čís lem Div. 153-
V/7-VII.44-40/m-215.

Z kon ce úno ra 1945 se do cho val ná vrh ústřed ní ho se kre ta riá tu poš tě v ghet tu jak ře šit pří pa dy ba -
líč ků a ba lí ků s při pouště cí mi znám ka mi pro no vě přišlé trans por ty z pro tek to rá tu. Šlo o tzv. trans por -
ty pra cov ní ho na sa ze ní, se kte rý mi při šli ži dov ští part ne ři ze smí še ných man žel ství. Je jich žá dos ti o při -
dě le ní při pouště cí znám ky by ly při jí má ny mi mo turnus. Pro ně došlá zá sil ka jim by la vy dá na pou ze
v tom pří pa dě, že o při pouště cí znám ku pří jem ce ba lí ku sám za žá dal a byl za ne sen v se zna mu pří jem -
ců. Ne byl-li ná rok na do šlou zá sil ku spo leh li vě pro ká zán, by la zá sil ka po stou pe na sběr ně, kte rá ji vy -
da la po dle po ky nů a své ho uvá že ní.30

O ba lík pů vod ně ur če ný pro ji né ho pří jem ce moh li věz ni pí sem ně po žá dat ži dov skou sa mo sprá vu
a uvést okol nos ti, kte ré se psá ní žá dos ti odů vodňo va ly. Jsou do cho vá ny dva do pi sy po da né Oska rem
Ziffe rem 9. břez na a 14. dub na 1945. V prv ním pří pa dě žá dal o pře ve de ní dvou zá si lek, o kte ré ho ješ -
tě v je ho pů vod ním byd liš ti v pro tek to rá tu po žá da li pro střed nic tvím za sla ných při pouště cích zná mek
man že lé Dočka lo vi. Me zi tím byl po žá da ný sám odvlečen do Te re zí na a před po klá dal, že je ho man žel -
ka, do sud ži jí cí v Olo mou ci, ba lí ky na jmé na pů vod ních ža da te lů ode sla la buV je ho ne bo svým jmé -
nem. Pro to že man že lé Dočka lo vi by li z Te re zí na de por to vá ni, žá dal, aby by ly zá sil ky vy dá ny je mu. Do -
pis se za cho val v kon cep tu psa ném ru kou 8. břez na a v do pl ně né for mě stro jo pis ně z ná sle du jí cí ho
dne. Ob dob ná si tua ce ho ved la k žá dos ti o vy dá ní ba lí ku na jmé no Munk.31 Jak by ly je ho žá dos ti vy ří -
ze ny, ne ní zná mo.

Po da né žá dos ti o ba lí ky ad re so va né ji né oso bě by ly pře dá vá ny k dal ší mu vy ří ze ní poš tě v ghet tu.
Žá dos ti, kte ré ne moh la poš ta vy ře šit po dle za ve de né me to di ky, pře dá val ži dov ský star ší vlast ním pří -
pi sem ve li te li ghet ta a kaž dý pří pad byl po su zo ván in di vi duál ně ob dob ně ja ko to mu by lo u žá dos tí
o po vo le ní psát mi mo pra vi del ný turnus.

Žá dost poš tě se po dá va la spo lu s vy plně ným for mu lá řem s pře depsa ný mi rub ri ka mi. Poš ta pří jem žá -
dos ti evi do va la a stvr zo va la na je ho čás ti, kte rá se z ně ho od dě li la a slou ži la ža da te li ja ko po tvr ze ní. Tu to
část, „Bestä ti gung Anmeldung“ s tex tem (v pře kla du) „Po tvr ze ní o při hláš ce. (Jmé no a čís lo ža da te le, ad -
re sa …) vzne sl dnes ná rok na za sla nou ba lí ko vou zá sil ku pro (…jmé no, čís lo věz ně). Da tum. Od dě le ní
Poš ta a do pra va“, po tvr zo val pří sluš ný za měst na nec poš ty v ghet tu.

Kaž dou žá dost od dě le ní poš ty a do pra vy pí sem ně vy ři zo va lo. Cyklosty lo va ný for mu lář to ho to od dě le -
ní „Erle di gung zum Erhe bungsantrag“ (tj. vy ří ze ní žá dos ti o vý dej), kte rý byl vy sta ven 11.8. 1944 re vizním
od dě le ním poš ty a do pra vy, je na zad ní stra ně opat řen dopsa nou in for ma cí pro ža da telku Evže nii Je línko -
vou (v pře kla du): „O do tyč ném ba líč ku se jed na lo již před pří cho dem Va ší pí sem né žá dos ti. Do po ru ču je -
me Vám, aby ste se do sta vi la do míst nos ti 13 v poš tov ní bu do vě a uved la tam v ‘oprav ném ří ze ní’ všech -
ny úda je, kte ré by moh ly být smě ro dat né pro vý dej v bu douc nos ti.“
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Do pisni ce pro stvr ze ní pří jmu ba lí ko vých zá si lek a avi zo va ných zá si lek
Mož nost stvr dit pří jem ba lí ku by la ozná me na věz ňům v den ním roz ka ze 29. 6. 1943 a vzta ho va la se na
všech ny sou kro mé zá sil ky při chá ze jí cí z pro tek to rá tu i od ji nud. Pí sem né po tvr ze ní pří jmu ba lí ku se
ode sí la lo mi mo pra vi del né turnu sy lis tov ní poš ty. Fi la te lis té se sna ží vy tvo řit ka ta log těch to pí sem ných 
po tvr ze ní po dle růz ných od liš nos tí, vět ši nou po dle po sa ze ní stro jo pis né ho ne bo předtiště né ho tex tu, 
da ta ce, čí sel vy dá ní, bar vy aj. Zá klad ním roz li še ním pí sem ných stvr ze ní pří jmu ba líč ku ne bo ba lí ku je
však to, zda š lo o ba lí ky avi zo va né či ni ko liv. To to roz li še ní vět ši na fi la te lis tic ké li te ra tu ry a sbě ra te lů
opo mí jí. Ka ta lo gi za ce mu sí roz li šo vat po tvr ze ní pří jmu na do pisni cích ne bo na formu lá řích aví za.

Aví za zá si lek z pro tek to rá tu
O tom, zda ba lík bu de avi zo ván či ni ko li roz ho do val vý hrad ně pří jem ce při pouště cí znám ky v pro tek -
to rá tu. To to roz hod nu tí ne pod lé ha lo po ky nům ko man da tu ry v ghet tu a ne sou vi se lo s po sta ve ním věz -
ně, kte ré mu byl ba lík ad re so ván. Pří jem ce znám ky mo hl při je jím vy zved nu tí či za slá ní zís kat spo lu s ní
ta ké for mu lář aví za - dvo ji tou do pisni ci, kte rou perfo ra ce ve střed ní čás ti roz dě lo va la na hor ní a dol ní
díl. Oba dí ly mě ly před tiš tě ný či stro jem pře de psa ný ně mec ký text. Do pisni ci ode sí la tel ba lí ku vy plnil
a za slal (pře dal) ŽRS v Pra ze ne bo je jím po bočkám. Přes Ústřed ní úřad pro ře še ní ži dov ské otáz ky by -
la za slá na do Te re zí na. Adresní stra na čás ti do pisni ce s aví zem pro pří jem ce ba lí ku mě la vět ši nou před -
tiš těn údaj: „Weiterlei tung nur durch Ältestenrat der Ju den in Prag Abtlg. G“ tj. dá le lze za slat jen pro -
střed nic tvím od dě le ní G ŽRS). Ve li tel ghet ta ji přes ži dov ské ho star ší ho pře dal poš tě ži dov ské sa mo -
sprá vy. Poš ta za ří di la pře dá ní hor ní čás ti for mu lá ře - aví za bu dou cí mu pří jem ci ba líč ku či ba lí ku. Dol ní
část for mu lá ře pří jem ce vy plnil při pře jímce ba lí ku a po té by la ode slá na stej nou ces tou zpět.

Hor ní část by la ur če na pří jem ci ba lí ku. V le vém hor ním ro hu by lo uve de no byd liš tě ode sí la te le ba lí ku,
da tum a oslo ve ní. Pod tím byl text (v pře kla du): „Dnes jsem Vám/To bě za slal na Va ši/Tvo ji při pouště cí
znám ku ba lík. Pro sím o po tvr ze ní. Pod pis.“ Dol ní část aví za mě la v úda ji o mís tu již vy zna če no „The re -
sienstadt“, mís to pro ve psá ní da ta a oslo ve ní. Text uvá děl (v pře kla du): „S dí ky po tvr zu ji pří jem Va še ho/Tvé -
ho ba lí ku z …“. Ná sle do va lo prázd né mís to pro ve psá ní da ta a pod pi su. Obě čás ti mě ly v le vé dol ní čás ti
shod né čís lo for mu lá ře. Vlast ní čí sel né ozna če ní for mu lá ře aví za by lo prav dě po dob ně „103“.
Z do stup ných ma te ri á lů vy chá zí ten to pře hled:
1. A6/103 G-1n-2/m-XI.43.A.D. 348
2. A6/103 G-2n-2/m-XI.43-A.D. 348
3. A6/103 G-3n-2/m-XI.43-A.D. 348
4. A6/103 G-4n-6m-I.44-AD 348
5. A6/103 G-5n-6m-III.44-A.D. 348
6. A6/103-G-6n-6/m-V.44-AD 348
7. A6/103-G-7n-6/m-VIII.44-De 140 

For mu lá ře by ly tiš tě ny na pa pí ru růz né kva li ty a bar vy. Kon co vé ozna če ní čí sel for mu lá řů AD 348, pří -
pad ně A.D. 348 a De 140 na zna ču je sou vis lost s for mu lá ři o za slá ní při pouště cí znám ky a for mu lá ři
s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí znám ky, kte ré mě ly osm vy dá ní. Pro to že po sled ní do sud dohle da ný
for mu lář aví za byl vy dán už v srp nu 1944, mo hl by být dohle dán ješ tě ale spoň je den dal ší for mu lář po -
zděj ší ho da ta. Da tum prv ní ho vy dá ní for mu lá ře aví za - lis to pad 1943 - od po ví dá do pi su, kte rým ŽRS
v Pra ze 9. 12. 1943 in for mo va la po boč ku v Uher ském Bro du o avi zo vá ní zá si lek. Tím je mož né da to vat
je ho za ve de ní na pro si nec 1943, i když ofi ci ál ní pra me ny chy bě jí.

Do pisni ce se stvr ze ním pří jmu sou kro mých ba lí ko vých zá si lek
Pří jem neavi zo va ných zá si lek byl po tvr zo ván na do pisni cích vy dá va ných sou čas ně s ba lí kem. Text byl
shod ný s tex tem dol ní čás ti aví za. Ve vý dejně ba lí ků by la evi den ce avi zo va ných a neavi zo va ných zá si -
lek ve de na od dě le ně tak, aby pří jem ce avi zo va né ho ba lí ku ne do stal ješ tě do pisni ci se stvr ze ním pří -
jmu ba lí ko vé zá sil ky. Do pisni ce lze roz dě lit do tří zá klad ních sku pin:
A. text po tvr ze ní pří jmu ba lí ku byl do psán stro jem či do tištěn na běž ně po uží va né pro tek to rát ní poš tov -

ní do pisni ce bez vy tiš tě né znám ky s dvoj ja zyč ným ozna če ním Postkarte/Do pisni ce na adresní stra -
ně, kte ré slou ži ly i pro lis tov ní styk;

B. do pisni ce vy da né pro ghet to - stvrzenky pří jmu (bez čís la for mu lá ře), s pou ze ně mec kým ozna če -
ním Postkarte na adresní stra ně;

C. do pisni ce vy da né pro ghet to - stvrzenky pří jmu s čís lem for mu lá ře na tex to vé a s pou ze ně mec kým
ozna če ním Postkarte na adresní stra ně.
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Dvojitá dopisnice s avízem, kterým se příjemci oznamovalo zaslání balíku a s částí pro stvrzení
jeho příjmu. Dopisnice ze srpna 1944, 7. vydání. /Soukromá sbírka, SRN/
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Adresní a textová strana avíza. Dopisnice z listopadu 1943, 2. vydání.  /ŽM/


