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Poš ta v ghet tu Te re zín

Úvod do his to rie te re zínské ho ghet ta
Pro ti ži dov ská opa tře ní, za ve de ná ve všech ze mích oku po va ných ně mec ký mi voj sky, ale i tam, kde
vlast ní pro ti ži dov ské za mě ře ní by lo sou čás tí pro na cistické ori en ta ce (Slo ven ský stát, Ma Xar sko), dří ve
či po zdě ji do spě la k de por ta cím ži dov ských oby va tel z vlast ní ho úze mí. Je di nou vý jim ku tvo ři lo Fin sko.

Na ob sa ze ném pol ském úze mí a s po stu pem ně mec kých vojsk i dá le na vý cho dě by ly bu do vá ny vy -
hla zo va cí tá bo ry a ghet ta, do kte rých po stup ně od chá ze ly ta ké trans por ty pro tek to rát ních Ži dů. Je jich
prv ní de por ta ce se usku teč ni ly me zi 16. říj nem a 16. lis to pa dem 1941 do ghett v Lodži a v Min sku. Pro
rych lej ší vy stě ho vá ní Ži dů z je jich do mo vů na pro tek to rát ním úze mí, lep ší a rych lej ší prů běh de por ta cí
na vý chod a ta ké pro to, aby pro bí ha ly bez vět ší po zor nos ti čes kých oby va tel, vy bu do va li je jich na cis -
tič tí or ga ni zá to ři sys tém tran zit ních stře di sek. Ke spo lu prá ci při vzni ku tran zit ních stře di sek, po zdě ji
i ghet ta v Te re zí ně, a or ga ni zo vá ní de por ta cí by la při nu ce na Ži dov ská ná bo žen ská obec v Pra ze (dá le
jen ŽNO), do je jíž úřed ní pra vo mo ci pat ři li od 5. 3. 1940 všich ni pro tek to rát ní Ži dé i pů vod ně sa mo stat -
né Ži dov ské ná bo žen ské ob ce v pro tek to rá tu. Ty to ob ce v prů bě hu let po stup ně za nik ly ne bo by ly od
27. 3. 1942 při po je ny k praž ské ob ci ja ko je jí po boč ky.

Na sklon ku lé ta 1941 by lo při ŽNO v Pra ze zří ze no od dě le ní G pro vy hle dá ní vhod né lo ka li ty a pří -
pra vu jed no ho či ví ce ghett na pro tek to rát ním úze mí. Vět ši na ži dov ských před sta vi te lů, ze jmé na ve dou cí
od dě le ní G ŽNO v Pra ze ing. Ot to Zucker a je ho zá stup ce Ja kob Edelstein, vi dě li ve zří ze ní sa mo správ -
né ho ži dov ské ho ghet ta zá chra nu před de porta ce mi na vý chod a mož nost pře ži tí ži dov ské po pu la ce
uvnitř pro tek to rát ní ho úze mí. J. Edelstein pro sa zo val myš len ku vy tvo řit ghet ta při vel kých prů mys lo -
vých aglo me ra cích a ze ži dov ské ho oby va tel stva la ci nou, ale pře de vším ne po stra da tel nou pra cov ní sí -
lu pro vá leč né ho spo dář ství. Od dě le ní G ŽNO před klá da lo stu die o sou stře dě ní ži dov ských oby va tel
na před měs tích Pra hy a Br na, prá vě pro mož nost pra cov ních míst, ne bo v ma lých měs tech ja ko by la
Sta rá Bo le slav, No vý Bydžov, Čes ký Brod, Bosko vi ce a řa da dal ších míst v Če chách a na Mo ra vě, kde
mě lo být zří ze no dru hé síd liš tě.1 Te re zín v těch to stu di ích ne byl uvá děn, prav dě po dob ně kvů li po sád -
ce wehrmachtu, kte rá zde síd li la.

Na cis tic ké plá ny však s pra cov ním na sa ze ním ži dov ských sil ni kdy ne po čí ta ly. Pr vot ní, ke kon ci vál ky
nu ce ně změ ně né roz hod nu tí Hit le ra a dal ších či ni te lů by lo ne po uží vat ži dov ské oby va te le ve vět ší mí ře
v pra cov ním pro ce su na úze mí ří še, tj. v Ně mec ku, Vý chod ní Marce (bý va lém Ra kous ku) a Su de tech.
Ma so vé na sa ze ní Ži dů v pro tek to rát ním prů mys lu ne za mýš lel ani za stu pu jí cí říš ský pro tek tor Reinhard
Heydrich, od čer ven ce 1941 po vě ře ný říš ským vůd cem SS Heinri chem Himmle rem vy ře še ním ži dov ské
otáz ky v pro sto ru ně mec ké ho vli vu. 10. 10. 1941 se v Pra ze ko na la roz ho du jí cí po ra da ve dou cích na cis -
tic kých před sta vi te lů, je jíž vý sle dek de fi ni tiv ně ur čil bu dou cí osud pro tek to rát ních Ži dů. Plá no va né ghet -
to v Te re zí ně mě lo být dů le ži tou sou čás tí na cis tic ké ho pro ti ži dovské ho pro tek to rát ní ho pro gra mu. Jed -
ná ní, je muž by li pří tom ni SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, SS-Gruppenführer Karl Hermann
Frank, SS-Obersturmbannführer Horst Böhme, SS-Obersturmbannführer Georg Maurer, SS-
Obersturmbannführer Karl von Gre go ry, SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann, SS-Hauptsturm-führer
Hans Günther a SS-Hauptsturmführer Wolf gang von Wolf ram, by lo „svo lá no, aby se pro jed na la opa tře ní
nut ná pro ře še ní ži dov ské otáz ky nej dří ve v pro tek to rá tu a čás teč ně i v ří ši a sta no vi la li nie pro tek to rát -
ní ho tis ku pro pub li ka ci v pří štích dnech“. O zří ze ní ghet ta zá pis z jed ná ní uvá děl: „V úva hu při chá zí jen
tro chu od leh lé před měs tí (ni kdy ne část vnitř ní ho měs ta, to se neosvědči lo) ne bo ma lé měs to či ves ni ce
s ne pa tr ným prů mys lem. Vy stě ho vá ní za čne ve vel kých měs tech, Ži dé byd lí cí na ven ko vě bu dou nu ce -
ně pře ve ze ni. Z hle dis ka do hle du a zá so bo vá ní je účel něj ší vy tvo řit jen dvě ghet ta - jed no v Če chách
a dru hé na Mo ra vě, roz li še né na pra cov ní a za bez pe čo va cí tá bo ry. Pro Ži dy je mož né vy tvo řit řa du pra -
cov ních pří le ži tos tí zho to vo vá ním ma lých před mě tů bez stro jo vé ho par ku, na pří klad dře vá ky a ple te ni ny
ze slá my pro wehrmacht na se ve ru apod. Ra da star ších bu de ty to vý rob ky shro maž Xo vat a do sta ne za
ně ne pa tr né množ ství po tra vin s vy po čí ta ným mi ni mem vi ta mí nů atd. (Pod kon tro lou Si cherheitspo li zei.)
Čás teč ně mo hou ma lá ko man da kva li fi ko va ných sil pra co vat pod do hle dem i mi mo ghet to. Na Mo ra vě
lze roz ší řit jed nu ma lou ži dov skou ves ni ci na ghet to a ne bu dou s tím žád né po tí že. V Če chách by by lo
nej lep ší pře vzít pro střed nic tvím Ústřed ny pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze Te re zín. Po eva kua ci z to -
ho to do čas né ho sběr né ho tá bo ra (při čemž Ži dé bu dou již sil ně zde ci mo vá ni) na vý chod by moh lo být
úze mí pře bu do vá no na pří klad né ně mec ké síd liš tě. Fi nanč ní pro střed ky na kou pi úze mí jsou k dis po zi -
ci a by ly by i dob ře investo vá ny, pro to že tam ní pů da je vý bor ná pro pěs to vá ní ze le ni ny.



20

Usta no ve ní pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy z 26. 6. 1942 o zru še ní poš tov ní ho úřa du Te re zín. /PM/

Obálka doporučeného dopisu odeslaného v poslední den a hodinu provozu poštovního
úřadu v Terezíně (30. 6. 1942 v 18 hodin). /Soukromá sbírka, ČR/
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Říš ské mu vůd ci SS se pro to na vr hu je před nést a pro sa dit na po ra dě s no vým vo jen ským ve li te lem
v pro tek to rá tu Toussaintem, aby od dí ly wehrmachtu, kte ré jsou do sud v Te re zí ně (jde jen o ne pa tr né
jed not ky), by ly pře lo že ny k ji ným po sádkám. Tak si bu de čes ké oby va tel stvo, kte ré pro ně pře váž ně
pra cu je, nu ce no hle dat za měst ná ní jin de. Bu de nut né zvá žit, zda by se sta že ní čes ké ho oby va tel stva
z Te re zí na ne da lo uspí šit tím, že by se čás teč ně pře vza ly ná kla dy na od sun. Pe ní ze lze snad no zís kat
pro de jem pře by teč ných zá sob z do mác nos tí Ži dů. Při dob ro vol ném od cho du čes ké ho oby va tel stva by
se uvol ně ním ži dov ských by tů zís ka ly by ty stej né ve li kos ti, ja ké mě ly ro di ny v Te re zí ně. Ty to ústup ky
by se mu se ly udě lat kvů li čes ké men ta li tě - na roz díl od Gouverne mentu (tj. Ge ne rál ní gouverne ment,
poz. aut.). Ro di ny, kte ré by nepřistou pi ly na dob ro vol né vy stě ho vá ní, by se even tu ál ně moh ly po ne chat
na mís tě pod pod mín kou, že se při způ so bí po mě rům v ghet tu. Pře síd le ní Ži dů ne po tr vá dlou ho, kaž -
dý den mo hou dva až tři vla ky pře pra vit vždy po 1 000 oso bách. Pře síd le ní se bu de ří dit zá ko ny eva -
kua ce. Dle osvěd če né me to dy si mů že kaž dý vzít se bou do 50 kg neuzavře né ho za va zad la a v na šem
zá jmu po tra vi ny na dva až čty ři týd ny. Do uprázd ně ných by tů v Te re zí ně bu de roz dě le na slá ma, pro to -
že po ste le by za bí ra ly moc mís ta. Vět ší by ty v lep ších do mech bu dou ur če ny pou ze pro ně mec kou
sprá vu ghet ta, ra du star ších, po tra vi no vé kan ce lá ře a v ne po sled ní řa dě pro hlíd ko vou služ bu. Nut ná
je pé če o to, aby se pří pad né ne mo ci z ghet ta ne moh ly ší řit do oko lí a zvlášt ní do hled bu de po tře bo -
vat ka na li za ce, aby splaš ky do Ohře ne ohro žo va ly Su de ty. Ži dé ne smě jí být po hřbí vá ni do ze mě, bu -
dou spa lo vá ni v míst ním kre ma to riu nej men ší ho ty pu, kte ré ne bu de pří stup né ve řej nos ti.“2

To lik vol ný pře klad nej dů le ži těj ších pa sá ží zá pi su, kte rý di fe ren cu je in for ma ce ur če né pro vněj ší pro -
pa gan du od sku teč ných zá mě rů. Ješ tě zře tel ně ji byl for mu lo ván zá pis z po ra dy o bu dou cích plá nech
v Pro tek to rá tu Če chy a Mo ra va, kte rá se usku teč ni la o tý den po zdě ji za pří tom nos ti Reinharda Heydri -
cha, Kar la Hermanna Franka a dal ších. „Nej dří ve bu de eva kuo ván trans port 5 000 Ži dů do Lodže. Jed -
na část už je pryč. Až bu dou trans por ty ukon če ny ob je ví se v tis ku krát ká zprá va, kte rá zdů raz ní, jak
ope ra tiv ně se kaž dá prá ce v ří ši pro vá dí.“ O Te re zí nu se jed na lo v sou vis los ti s urych le ním od su nu vo -
jen ských sil a s vy kou pe ním pů dy po dle zá vě rů před cho zí po ra dy. Po čí ta lo se s umís tě ním 50 až 60 ti -
síc osob na jed nou a je jich po stup ným trans por tem na vý chod. I zde ná sle do va lo dů raz né upo zor ně ní,
že o plá nech se ne smí do stat na ve řej nost se be men ší in for ma ce.3

Ze zá vě rů uve de ných taj ných jed ná ní vy plý vá, že te re zínské ghet to ne mě lo slou žit pou ze ja ko tran -
zit ní stře dis ko pro sou stře dě ní pro tek to rát ních Ži dů před je jich dal ší de por ta cí na vý chod, ale ta ké ja -
ko mís to je jich de ci ma ce. Ži vot ní pod mín ky v ghet tu mě ly při spět k ry chlé mu vy mí rá ní ži dov ské po pu -
la ce bez ná sil né ho zá sa hu.

De ci mační úlo ha ghet ta vzrost la po ber lín ské kon fe ren ci ve Wansee 20. 1. 1942, kdy te re zínské
ghet to fun go va lo již dva mě sí ce a de portační trans por ty z pro tek to rát ní ho a říš ské ho úze mí by ly v cho -
du. Na kon fe ren ci za účas ti na cis tic kých před sta vi te lů Hanse Mülle ra, Reinharda Heydri cha, Adol fa
Eichmanna a dal ších, by la for mu lo vá na myš len ka ko neč né ho ře še ní ži dov ské otáz ky na říš ském úze -
mí. V rám ci je ho očiš tě ní od ži dov ské po pu la ce de portační mi trans por ty do ghett a tá bo rů na vý chod -
ním oku po va ném úze mí by la Te re zí nu při sou ze na ta ké ali bi stic ká ro le. Star ší ži dov ské oby va tel stvo na
říš ském úze mí a pri vi le go va né ži dov ské vrst vy s přetrvá va jí cí mi kon tak ty hlav ně v hos po dář ských, ale
i po li tic kých kru zích ne by lo mož né de por to vat na vý chod pod hla vič kou pra cov ní ho na sa ze ní, jak to -
mu by lo u ostat ních Ži dů. Je jich ces ta mě la po dle zmí ně né kon fe ren ce smě řo vat do te re zínské ho ghet -
ta, kde se před po klá da la je jich při ro ze ná lik vi da ce, i když na cis tic ká pro pa gan da před sta vo va la Te re -
zín ja ko sa mo stat né ži dov ské síd liš tě, ur če né k po koj né mu pře ží vá ní ži dov ské po pu la ce.

Pro pa gan dis tic ká ro le te re zínské ho ghet ta se v prů bě hu dal ších let ne oče ká va ným způ so bem zvý -
raz ni la v dů sled ku ztros ko tá ní ně mec kých na dě jí na bles ko vé a ví těz né ukon če ní vál ky a ob sa ze ní
evrop ské ho pro sto ru až k Ura lu. Na cis tic ké ve de ní se mu se lo čás teč ně pod ří dit tla ku spo je nec kých zá -
pad ních vlád a me zi ná rod ních or ga ni za cí, kte ré se o osud de por to va ných Ži dů a ze jmé na o Te re zín za -
ča ly za jí mat, a při stou pit na jed ná ní s Me zi ná rod ním vý bo rem Čer ve né ho kří že v Že ne vě o in spek ci
v Te re zí ně a v ně kte rém z vý chod ních tá bo rů.

Po čá teč ní ob do bí ghet ta za ča lo 24. 11. 1941 pří jez dem prv ní ho trans por tu AK I o 342 mu žích, kte ří
mě li při pra vit ghet to pro pří jezd dal ších pro tek to rát ních Ži dů.4 Ihned za ni mi však za ča ly při chá zet dal -
ší trans por ty věz ňů.

Až do vy stě ho vá ní čes kých oby va tel z Te re zí na mě li věz ni za ká zán vol ný po hyb mi mo ubi ka ce, zří ze -
né na rych lo ve vykli ze ných ka sá ren ských blo cích. Uby to vá ní při chá ze jí cích věz ňů by lo otřes né, stej ně
ja ko hy gie nic ká, so ci ál ní a zá so bo va cí si tua ce. Ži vot v ghet tu byl pod ří zen sna ze o za jiš tě ní zá klad ních
pod mí nek pře ži tí stá le se zvětšu jí cí ho po č tu věz ňů a za bez pe če ní je ho díl čích sa mo správ ných funk cí.
K 31. 12. 1941 zde ži lo 7 365 věz ňů, ke kte rým do kon ce červ na 1942 při by lo z pro tek to rá tu dal ších
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Schéma řídícího aparátu říšských a protektorátních úřadů ve vztahu ke ghettu v Terezíně.

Obálka úředního dopisu táborové komandatury v Terezíně, vyplaceného
říšskými známkami a podaného k přepravě na poštovním úřadu Bohušovice
nad Ohří.

Referát IVB4
Adolf Eichmann

Vyšší vůdce SS a policie
Karl Hermann Frank

Velitel bezpečnostní policie a SD
Karl Lothar Wiedermann (od 1. 8. 1942)

Hlavní úřad říšské bezpečnosti (RSHA)
1. Reinhard Heydrich, 2. Ernst Kaltenbrunner

Úřad IV: Gestapo
Hans Müller

Komandatura v ghettu
1. Siegfried Seidl, 2. Anton Burger, 3. Karl Rahm

Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze
(od 27. 8. 1942 Ústřední úřad pro řešení židovské otázky)

Hans Günther

Říšský vůdce SS
Heinrich Himmler

ŘÍŠSKÉ
ÚŘADY

PROTEKTORÁTNÍ
ÚŘADY
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26 512 osob. Od 2. 6. za ča li při chá zet do ghet ta Ži dé z ně mec ké ho úze mí a 21. 6. 1942 do ra zil prv ní de -
portační trans port z Vý chod ní Mar ky. Věz ni se mu se li ihned v prv ních týd nech po pře síd le ní vy rov nat i se
zhrou ce ním na dě jí, že po by tem v ghet tu bu dou chrá ně ni před de portační mi trans por ty na vý chod. 9. 1.
1942 jim byl ozná men od chod prv ní ho trans por tu z Te re zí na do Ri gy a pří pra va dal ších. Trans por ty, kte -
ré od chá ze ly do 13. 6. 1942, by ly slo že ny vý hrad ně z pro tek to rát ních Ži dů. S de pri mu jí cí sku teč nos tí
odsu nů na vý chod a s oba va mi o osud de por to va ných se mu se li věz ni v ghet tu po tý kat až do kon ce vál -
ky. Ná si lí a po ni žo vá ní, kte ré mu by li sou stav ně vy sta ve ni, se na víc na po čát ku ro ku 1942 vyostři lo do
dvou exemplárních po prav vy ko na ných na úze mí ghet ta, při kte rých by lo po pra ve no šest náct věz ňů pro
„ha no be ní říš ských zá jmů“, i když ve sku teč nos ti šlo o ma li cher né pře stup ky pro ti tá bo ro vé mu řá du.

Zá jem na cis tic kých před sta vi te lů na urych le ní de por ta cí Ži dů do Te re zí na na rá žel na po tí že s vy síd -
lo vá ním čes ké ho oby va tel stva. Měst ská obec Te re zín by la zru še na na ří ze ním zastupujícího říš ské ho
pro tek to ra R. Heydri cha 16. 2. 1942 a ne mo vi tos ti by ly k 31. 5. 1942 pře ve de ny na fond Ústřed ny pro
ži dov ské vy stě ho va lec tví (Auswande rungsfond). Před nos ta Pře sídlo va cí kan ce lá ře mi nis ter stva vnit ra
se síd lem v Te re zí ně Brandejs in for mo val 27. 5. 1942 spěš ným do pi sem mi nis ter stvo vnit ra, od dě le ní
IV/5, že zkrá ce ní ter mí nu, pů vod ně urče né ho na 31. 8. 1942, pře ká že jí po tí že hos po dář ské ho cha rak -
te ru. Po ža do va ný ter mín ukon če ní od su nu čes ké ho oby va tel stva z Te re zí na byl na ko nec sta no ven na
30. 6. 1942.5

Vy stě ho vá ním čes kých oby va tel a roz ší ře ním ghet ta na ce lý Te re zín za ča la dru há eta pa ži vo ta je ho
oby va tel. Věz ňům byl po vo len na ur če ných mís tech si ce mno ha zá ka zy ome ze ný, nic mé ně vol ný po hyb
bez do pro vo du čet ní ků a pře de vším se moh li stý kat s ro di na mi, pří buz ný mi a přá te li. S pří cho dem sta -
rých věz ňů z říš ské ho úze mí se však vý raz ně zhor ši ly uby to va cí, zá so bo va cí, hy gie nic ké a zdra vot ní pod -
mín ky, ve kte rých mu se li žít. Ty, spo lu s vě ko vou ka te go rií při chá ze jí cích věz ňů, psy chic kým šo kem z po -
mě rů v ghet tu a vy so kou ne mocností, způ so bi ly, že od srp na 1942 do dub na 1943 ze mře lo 21 877 věz -
ňů a de ci mační úlo ha te re zínské ho ghet ta kul mi no va la. V do bě, kdy po čet věz ňů pře sa ho val 50 ti síc, by -
la prů měr ná obyt ná plo cha na oso bu 2 m2. Pro uby to vá ní věz ňů slou ži ly ob jek ty bý va lých ka sá ren, ně -
ko lik obyt ných do mů, nou zo vé dře vě né ba rá ky a ne upra ve né půd ní pro sto ry, kde chy bě la pře de vším vo -
da a so ci ál ní za ří ze ní. Věz ni spa li vět ši nou na ho lé ze mi a všech ny pro sto ry by ly za mo ře ny hmy zem.

Rok 1942 pat řil me zi nej hor ší ob do bí te re zínské ho ghet ta a ži dov ská sa mo sprá va spo lu s věz ni vy -
na lo ži la vel ké úsi lí pro udr že ní je ho cho du a za bez pe če ní ne zbyt né zdra vot ní a so ci ál ní pé če, plošné -
ho mi ni mál ní ho pří dě lu po tra vin, zlep še ní kri tic ké ho zá so bo vá ní vo dou a vy ře še ní sys té mu ka na li za ce
v da ných pod mín kách. Bez to ho to ob rov ské ho na sa ze ní by úmrt nost v ghet tu by la mno hem vyš ší.

Sta tis ti ku úmrt nos ti v ghet tu smě rem do lů ovliv ni ly ta ké po kra ču jí cí trans por ty na vý chod, kte ré zno -
vu za ča ly od chá zet 14. 7. 1942 a v ma so vém mě řít ku tr va ly do 22. 10. 1942. De por to vá ni dá le na vý -
chod by li i Ži dé z říš ské ho úze mí. Od 19. zá ří za ča li být de por to vá ni ta ké věz ni star ší než 65 let, kte ří
ne by li do před chá ze jí cích trans por tů za řa zo vá ni. Trans por ty vý hrad ně sta rých věz ňů smě řo va ly od 19.
9. do 22. 10. 1942 do tá bo ra v Treb lin ce. Cel kem by lo de por to vá no ko lem 16 ti síc osob, z to ho při bliž -
ně 6 ti síc pro tek to rát ních a 10 ti síc říš ských Ži dů. Od 26. 10. 1942 za ča ly trans por ty do Osvě ti mi, pře -
ru še né na del ší do bu od 1. 2. 1943.

V pro sin ci 1942 pro tes to va lo pro ti ná sil né mu ře še ní ži dov ské otáz ky ve spo leč né de kla ra ci dva náct
spo je nec kých vlád. Spo leč nou po li ti ku pro ti hit le rov ské koa li ce a po ža da vek bez pod mí neč né ka pi tu la ce
po ra že né ho ne pří te le de kla ro va li v led nu 1943 na kon fe ren ci v Ca sa blan ce ame ric ký pre zi dent F. D.
Roose velt a brit ský pre mi ér W. Chur chill. V dub nu 1943 pro běh lo na Bermu dách anglo-ame ric ké jed ná -
ní o si tu a ci věz ně ných Ži dů, kte ré však ne při nes lo oče ká va né vý sled ky. Pře lom let 1942 a 1943 při ne sl
změ nu na vá leč ných bo jiš tích, ze jmé na na vý cho dě, kde se v sou vis los ti s obra tem v bit vě o Sta lin grad
zhrou ti la útoč ná kon cep ce ně mec ké ar má dy. Na se ve roafrických bo jiš tích do šlo v říj nu 1942 k po ráž ce
a ústu pu Romme lo va voj ska, v květ nu 1943 ke ka pi tu la ci po sled ních ně mec ko-ital ských jed no tek
a k osvo bo ze ní se ve roafrické ho te ri to ria, což umož ni lo vy lo dě ní spo je nec kých ar mád na Si cí lii v čer ven -
ci 1943. Ta ké v Ti cho mo ří pře chá ze la ini cia ti va po prv ní po ráž ce ja pon ských sil u Midway v červ nu 1942
na ame ric ké jed not ky.

Na cis tic ké sna hy o uza vře ní se pa rát ní ho mí ru s vlá da mi Vel ké Bri tá nie a USA, vy vo la né ne úspě chy
vo jen ských ope ra cí i vnitř ním vý vo jem v ří ši, vzrost ly. Do šlo k taj ným ně mec ko-ame ric kým průzku mo -
vým roz ho vo rům. Za té to si tua ce sdě lil 16. 2. 1943 Himmle rův štáb šé fo vi Hlav ní ho úřa du říš ské bez -
peč nos ti Ernstu Kaltenbrunne ro vi, že si říš ský vůd ce SS ne pře je dal ší trans por ty ži dov ské ho oby va tel -
stva z Te re zí na. V té do bě však již z Te re zí na od je lo čty ři cet de portačních trans por tů s 52 ti sí ci věz ni,
ze kte rých pře ži lo jen 246 osob. V ghet tu zů sta lo v úno ru 1943 ko lem 45 ti síc věz ňů. Od dub na sem
za ča ly de por ta ce Ži dů z Ho land ska a od říj na 1943 z Dán ska.
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Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že v Že ne vě (dá le jen MVČK) po ža do val in spek ci svých de le gá tů
v Te re zí ně a v ně kte rém z tá bo rů v Pol sku. Ber lín ský zá stup ce MVČK dr. Ro land Marti, kte rý mož nost
ná vště vy pro jed ná val s ně mec kým Čer ve ným kří žem a říš ským mi nis ter stvem za hra nič ních vě cí, ozná -
mil ve zprá vě ze 7. 11. 1942 do Že ne vy za mí ta vé sta no vis ko ně mec ké stra ny.6 Po ža da vek říš ské úřa dy
akcepto va ly až v červ nu 1943. Přes to že se na ko nec usku teč ni ly dvě ná vště vy zá stup ců MVČK v ro ce
1944 a 1945 pou ze v Te re zí ně, na cis tic ké ve de ní za lo že ním ro din né ho tá bo ra te re zínských věz ňů
v Osvě ti mi-Birke nau v zá ří 1943 pod nik lo kro ky i pro pří pad in spek ce na vý cho dě.

V ghet tu do šlo k for mál ním změ nám, kte ré mě ly zci vilnit ob raz Te re zí na, aniž by však co ko liv po zi -
tiv ní ho při nes ly věz ňům sa mot ným. V květ nu 1943 by lo za ve de no no vé tá bo ro vé ná zvo slo ví a ghet to
pře jme no vá no na ži dov ské síd liš tě „Jü disches Siedlungsge biet The re sienstadt“, by lo za ve de no sa -
mo účel né te re zínské pe něž nic tví a zří ze na Ban ka ži dov ské sa mo sprá vy, v lé tě 1943 na ří dil ve li tel tá -
bo ra po jme no vat uli ce apod.

Kon cem ro ku 1943 po ci Jo va lo na cis tic ké ve de ní po tře bu za krýt sku teč nou funk ci vy hla zo va cích tá bo rů
na vý cho dě, na kte ré svět za čal stá le sil ně ji po uka zo vat. Trans por ty do nich však přes to po kra čo va ly a 9.
11. 1943 vy dal Himmler po kyn, „aby z Ži dů teX od je lo na vý chod vše, co je vů bec lid sky mož né“. Te re -
zínské ghet to mě lo po slou žit k za kry tí to ho to hro mad né ho vy vraž Xo vá ní Ži dů a do ká zat „hu mán ní pří -
stup“ na cis tic ké ho Ně mec ka při ře še ní ži dov ské otáz ky. Když se uká za lo, že tla ku na me zi ná rod ní in -
spek ci v Te re zí ně bu de nut né sku teč ně vy ho vět, by la v ghet tu na ří ze na okraš lo va cí ak ce, kte rá pro věz -
ně zna me na la ob rov ské pra cov ní za tí že ní při úpra vě měs ta. Vět ši na úsi lí by la vy na lo že na na úče lo vé ak -
ce, ja ký mi by lo vy bu do vá ní dět ské ho hřiš tě, kde si dě ti ni kdy nehrá ly, ško ly, ve kte ré se neuči lo, fik tiv -
ních ob cho dů a je jich na pl ně ní zbo žím apod., kte ré za ča ly a skon či ly dnem ná vště vy zá stup ce MVČK.
Pří no sem pro věz ně by ly ně kte ré po zi tiv ní změ ny, ná le ži tě na cis tic kou pro pa gan dou využi té, ja ko by lo za -
ve de ní kon cer tů na ná měs tí, parko vá úpra va stře du ghet ta ne bo pro dlou že ní po vo le né do by po by tu
mi mo ubi ka ce.

Od pod zi mu 1943 po kra čo va ly de por ta ce věz ňů na vý chod. 4. 9. 1943 ozná mi la ži dov ská sa mo -
sprá va v den ním roz ka ze od jezd dal ších trans por tů. 6. 9. od je ly z Te re zí na dva trans por ty s 5 007 věz ni
pře váž ně z řad pro tek to rát ních Ži dů a je jich pří jez dem do Osvě ti mi za ča la his to rie te re zínské ho ro din -
né ho tá bo ra v Osvě ti mi-Birke nau. Dal ší trans por ty do Birke nau ná sle do va ly v pro sin ci 1943 a v květ nu
1944. Květno vý mi trans por ty, kte ré by ly v pří mé sou vis los ti s nad chá ze jí cí ná vště vou zá stup ce MVČK
v Te re zí ně, by li z ghet ta od stra ně ni pře de vším všich ni, kte ří se ne ho di li do peč li vě při pra vo va né ho
před sta ve ní - sta ří a tu ber ku lóz ní věz ni a si rot ci. V květ nu 1944 in for mo val ve dou cí me zi ná rod ní ho 
od dě le ní ně mec ké ho Čer ve né ho kří že Wal ter Hartmann MVČK v Že ne vě, že je den zá stup ce MVČK
mů že v červ nu té hož ro ku usku teč nit ná vště vu te re zínské ho ghet ta. Ná vště va zá stup ce MVČK, švý -
car ské ho lé ka ře dr. Mau ri ce Rosse la, kte ré ho do pro vá ze li dva dán ští vlád ní úřed ní ci Frants Hvass a dr.
Juel Henningsen a pra cov ní ci ně mec ké ho Čer ve né ho kří že a říš ských úřa dů, pro běh la 23. 6. 1944
zce la v při pra ve né re žii. Tr va la šest ho din. Zprá va dr. Rosse la vy zně la pro ně mec kou stra nu vel mi 
pří zni vě zvláš tě pro to, že Te re zín ozna čil ja ko mís to, od kud ne byl ni kdo dá le de por to ván. Pro pa gan -
dis tic ká ak ce moh la být pro za tím ukon če na a v zá ří a říj nu 1944 za ča ly opět v ma so vém mě řít ku 
od chá zet de portační trans por ty do Osvě ti mi, kte rý mi bylo odvlečeno 18 402 věz ňů. Od chod tak vy -
so ké ho po č tu osob té měř ochro mil ži vot v ghet tu, kde zů sta lo ko lem 11 ti síc věz ňů. Ži dov ská sa mo sprá -
va, aby vů bec za jis ti la zá klad ní chod ghet ta, pře de vším zá so bo vá ní po tra vi na mi a vo dou a zdra vot ní
pé či, vy hlá si la pra cov ní po vin nost pro všech ny prá ce schop né věz ně od 10 let v roz sa hu 70 ho din týd -
ně. Po čet ní stav věz ňů vzros tl kon cem ro ku 1944 o ma lou sku pi nu Ži dů ze Slo ven s ka a po čát kem ro -
ku 1945 s pří cho dem prv ních trans por tů ži dov ských part ne rů ze smí še ných man žel ství, čás teč ně sem
pře su nu tých z tzv. pra cov ní ho tá bo ra v Pra ze-Ha gi bo ru.

V břez nu 1945 na ří dil Eichmann při in spek ci zpust lé ho ghet ta dal ší okraš lo va cí ak ci v sou vis los ti s dru -
hou ná vště vou zá stup ců MVČK. Paul Du nant, dr. Ot to Lehner a švý car ský dip lo mat Buchmüller při je li do
ghet ta 6. 4. 1945 a je jich ná vště va pro běh la v ob dob né re žii ja ko ná vště va dr. Rosse la. S blí ží cím se kon -
cem vál ky za ča li z Te re zí na od jíž dět ně meč tí pra cov ní ci ar chi vu RSHA, kte rý sem byl v ro ce 1943 pře stě -
ho ván z Ber lí na, a ko man da tu ry. Před od cho dem spá li li veš ke ré archiv ní ma te ri á ly RSHA. Stej ně mě ly
skon čit i ma te ri á ly ži dov ské sa mo sprá vy, část se jich však po da ři lo ukrýt a za chrá nit.

Den po od cho du po sled ních čle nů ně mec ké ko man da tu ry, 6. 5. 1945, pře vza la sprá vu nad Te re zí -
nem no vá ži dov ská sa mo sprá va, kte rá v pro hlá še ní k bý va lým věz ňům z té hož dne zru ši la všech na 
na ří ze ní ně mec ké sprá vy.

Bi lan ce ghet ta je otřes ná. De por to vá no sem by lo (věz ni z eva kuačních trans por tů ne jsou za po čí tá ni)
139 654 Ži dů, z nichž zde v dů sled ku pa nu jí cích pod mí nek 33 430 ze mře lo a 86 934 bylo odvlečeno



25

v trans por tech na vý chod. Z de por to va ných věz ňů za hy nu lo ví ce než 83 500 osob. Uvá dě ný po čet věz -
ňů, kte ří de por ta ce z Te re zí na pře ži li, ko lí sá me zi 3 097 až 3 371. V ghet tu sa mot ném pře ži lo ne ce lých
20 ti síc Ži dů.

10. 5. 1945 pře vza la kon tro lu nad Te re zí nem so vět ská ar má da. Si tua ce by la vel mi slo ži tá. Od 20. 4.
1945 při jíž dě ly do Te re zí na eva kuační trans por ty, tzv. trans por ty smr ti, z lik vi do va ných kon cent rač ních
tá bo rů. Bě hem dvou týd nů při je lo ko lem 13 ti síc věz ňů, vět ši nou na po kra ji smr ti. Do Ma lé pev nos ti
a ghet ta za vlek li epi de mii skvr ni té ho ty fu a 14. květ na mu se la být vy hlá še na ka ran té na a zá kaz opouš -
tě ní tá bo ra na dva týd ny.

28. květ na zde za ča la pů so bit re pat riač ní ko mi se. S eva kuační mi trans por ty nepři jíždě li jen Ži dé, ale
i věz ni růz ných ná rod nos tí. Po dle sta tis ti ky před nos ty re pa triač ní ho od bo ru mi nis ter stva ochra ny prá -
ce a so ci ál ní peč li vos ti Já na Beč ky by lo k 21. 5. 1945 v Te re zí ně 24 961 osob ze 34 ze mí - z An glie 11,
Ar gen ti ny 1, Bel gie 51, Bul har ska 2, ČSR 3 833, Ekvá do ru 9, Fran cie 196, Ho land ska 842, Hon du ra su
10, Itá lie 78, Ju go slá vie 154, Gdaňsku 9, Ku by 1, Lo tyšska 43, Lit vy 39, Lu cemburska 6, Ma Xar ska 7
648, Ně mec ka 6 621, Ni ka ra guy 2, Nor ska 1, Pa les ti ny 2, Pa ra guaye 11, Pe ru 3, Pol ska 3 510, Ru mun -
ska 73, Rus ka 42, Řec ka 71, San Salva do ru 11, Špa něl ska 1, Švéd ska 6, Švý car ska 1, Tu rec ka 7, USA
17 a bez udá ní ná rod nos ti 1 649.7

Po sled ní re patrianti opus ti li Te re zín v prů bě hu srp na 1945. Obec Te re zín by la ob no ve na de kre tem
pre zi den ta re pub li ky dr. Be ne še 27. 10. 1945 a je jí zno vu osíd lo vá ní za po ča lo v ro ce 1946.

Sprá va ghet ta Te re zín
Ghet to v Te re zí ně spa da lo do kom pe ten ce re fe rá tu IVB4 Hlav ní ho úřa du říš ské bez peč nos ti (Reichssi -
cherheitshauptamt - RSHA) v Ber lí ně a by lo pod pří mým ve le ním je ho šé fa Adol fa Eichmanna. Styč -
ným dů stoj ní kem pro te re zínské ghet to byl SS-Hauptsturmführer Ernst Möhs. Eichmann zá ro veň ří dil
Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze - Zentralstelle für jü dische Auswande rung in Böh men
und Mäh ren, v srp nu 1942 přejme no va nou na Ústřed ní úřad pro uspo řá dá ní ži dov ské otáz ky v Če -
chách a na Mo ra vě - Zentra lamt für die Re ge lung der Ju denfra ge in Böh men und Mäh ren. Pro zjed no -
du še ní je v ná sle du jí cím tex tu, mi mo pří mé ci ta ce, po uží ván pů vod ní ná zev, pří pad ně zkrá ce né ozna -
če ní ústřed na. By la zří ze na vý no sem říš ské ho pro tek to ra 15. 7. 1939 na pod po ru a urych le ní vy stě ho -
vá ní Ži dů z Čech a Mo ra vy, kte ří by li ochot ni „svě řit svůj ma je tek říš ským ban kám“. Je jí pra vo moc by -
la roz ší ře na 5. 3. 1941 o prá vo pří kaz ní, do zo ru a dal ší. V je jím če le stál od sa mé ho po čát ku SS-
Hauptsturmführer Hans Günther. Na ří ze ní z Ber lí na a Pra hy určo va la zá sad ní okru hy pří pra vy a cho du
te re zínské ho ghet ta. Od tud by ly dá vá ny po ky ny pro pří cho dy trans por tů do Te re zí na a de portační
trans por ty z ně ho včet ně míst je jich ur če ní, po č tu věz ňů, ozna če ní ka te go rií ur če ných k de por ta ci (sta -
ří, si rot ci apod.) včet ně osob jme no vi tě ozna če ných (Edelstein, čle no vé pů vod ní vnitř ní ži dov ské strá -
že ghet ta, „pro vi nil ci“ apod.). Zde by ly vy dá vá ny pro vá dě cí po ky ny k ná vště vám MVČK, okrašlo va cím
ak cím a veš ke rým dal ším roz ho du jí cím a dů le ži tým zá le ži tos tem včet ně ří ze ní poš tov ní ho sty ku.

Tá bo ro vá ko man da tu ra mě la moc vý kon nou, roz ho do va cí v těch otáz kách, kte ré na ni nad ří ze né úřa -
dy pře nes ly, a v pod sta tě určo va la vnitř ní chod ghet ta. Je jí na ří ze ní for mo va la kaž do den ní ži vot v ghet -
tu a pod mín ky ži vo ta věz ňů (krát ko do bé zá ka zy, na pří klad zá ka zy sví ce ní, vy chá ze ní, osob ní tres ty, sčí -
tá ní věz ňů v bo hu šo vické kot li ně 11. 11. 1943, kte ré tr va lo mno ho ho din v pod mín kách, při nichž ze mře -
lo ně ko lik věz ňů, a dal ší opa tře ní).

Všich ni tá bo ro ví ve li te lé by li pů vo dem z Ra kous ka. Prv ním ve li te lem ghet ta byl SS-Obersturmführer
dr. Sigfried Seidl, ur če ný do je ho če la již ve fá zi pří prav. Od ro ku 1940 byl Eichmanno vým spo lu pra -
cov ní kem a ří dil ná sil né vy sídlo va cí ak ce pol ských ob ča nů v Pozna ni a Slo vin ců v Dol ním Štýr sku.
Funk ce v ghet tu se ujal 7. 12. 1941 a vy ko ná val ji do po čát ku čer ven ce 1943. Byl pře ve len do Bergen-
Belse nu a od tud do Ma Xar ska. Po vál ce byl ve Víd ni za tčen a ro ku 1947 po pra ven.

3. 7. 1943 ho vy stří dal SS-Obersturmführer An ton Burger, člen Eichmanno va štá bu a no si tel Řá du
kr ve (Blu torden), udě lo va né ho za pro ka za tel né za bi tí vlast ní ru kou ale spoň jed no ho „ne pří te le ří še“ na
vnitř ní fron tě, tj. při čin nos ti po li cej ní ho cha rak te ru. Před pří cho dem do Te re zí na pů so bil krát kou do bu
v Br ně. Po vál ce pat řil k nejhle da nějším na cis tic kým zlo čin cům. Byl za tčen a umís těn v ame ric kém in -
ter nač ním tá bo ře v Gla senba chu, od kud v červ nu 1947 uprchnul, stej ně ja ko po opě tov ném za tče ní
v ro ce 1951 z ví deň ské věz ni ce. Mi mo řád ným li do vým sou dem v Li to mě ři cích byl v zá ří 1948 v ne pří -
tom nos ti od sou zen k tres tu smr ti. Ne byl vy pát rán a pod jmé nem Wil helm Bauer ze mřel v Ně mec ku
v Es se nu 25. 12. 1991.8

V sou vis los ti s při pra vo va nou ná vště vou MVČK se no vým ve li te lem ghet ta stal 8. 2. 1944 SS-
Obersturmführer Karl Rahm, kte rý funk ci vy ko ná val až do kon ce vál ky. Po zdě ji byl vy pát rán v Ra kous ku


