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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 Uar 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 Uar 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
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a pře dán čes ko slo ven ským úřa dům. Ta ké on byl mi mo řád ným li do vým sou dem v Li to mě ři cích od sou -
zen k tres tu smr ti a v dub nu 1947 po pra ven. Před pří cho dem do Te re zí na pů so bil od říj na 1940 ja ko zá -
stup ce ve dou cí ho praž ské Ústřed ny pro ži dov ské vy stě ho va lec tví. Funk ci v Te re zí ně vy ko ná val pod ná -
zvem „ve dou cí slu žeb ny“ - „Dienstellenlei ter“.

Ži dov ská sa mo sprá va ghet ta
Ži dov ská sa mo sprá va by la ur če na ja ko pro vá dě cí or gán, kte rý vy ko ná val a za jiš Jo val pl ně ní pří ka zů ve -
li te le tá bo ra. Dal ším zá klad ním úko lem sa mo sprá vy by lo za bez pe čit fun go vá ní ghet ta vlast ní mi sa mo -
stat ný mi orga ni zač ní mi kro ky a ži vot ní po tře by věz ňů vlast ní mi si la mi. Ří di la vnitř ní hos po dář skou čin -
nost ghet ta, zdra vot ní a so ci ál ní pé či, hy gie nic kou služ bu, uby to vá ní a stra vo vá ní a vy tvá ře la vnitř ní
struk tu ru sprá vy ghet ta s je jí mi jed not li vý mi po doddě le ní mi. Sou čás tí je jí čin nos ti byl i vý běr věz ňů do
de portačních trans por tů po dle pří ka zů a směr nic sdě lo va ných ko manda tu rou.

V če le sa mo sprá vy stál ži dov ský star ší. Ve li te li tá bo ra zod po ví dal za veš ke rou čin nost ghet ta a byl
zá ro veň pro střed ní kem me zi ním a ra dou star ších. Před klá dal mu je jí usne se ní, ob ha jo val je a ná sled -
ně tlu mo čil ve li te lo vo roz hod nu tí ra dě.

Prv ním ži dov ským star ším byl Ja kob Edelstein a je ho zá stup cem ing. Ot to Zucker. Pře de vším na
něm le že la zod po věd nost za vy bu do vá ní ži vo taschopné ho ghet ta v nej těž ším po čá teč ním ob do bí ro -
ku 1942. Mu sel se vy rov nat ne jen s vlast ním zkla má ním z ne mož nos ti usku teč nit své před sta vy, ale
i s reál ný mi pro blé my chao su, hla du, vy so ké úmrt nos ti věz ňů, de portační mi trans por ty a dal ší mi ne ga -
tiv ní mi okol nost mi, kte ré v tom to ro ce ovliv ňo va ly at mo sfé ru v ghet tu. V té to si tu a ci mu sel, stej ně ja ko
všich ni věz ni, na jít vnitř ní sí lu k rea li za ci nut ných zlep še ní. Funk ce se ujal 5. 12. 1941 a vy ko ná val ji do
31. 3. 1943, kdy se stal zá stup cem no vé ho ži dov ské ho star ší ho. 9. 11. 1943 byl za tčen, s trans por tem
odvlečen do Osvě ti mi a zde 20. 6. 1944 za stře len. Za pří či nu je ho za tče ní jsou po klá dá ny od ha le né ne -
srov na los ti v evi den ci věz ňů, kte rá sku teč ně by la s je ho vě do mím a sou hla sem falšo vá na, aby se za -
kry ly útě ky z ghet ta a uta ji ly přes zá kaz zde na ro ze né dě ti. Zá jmy ghet ta spo lu s O. Zucke rem za stu -
po val již při jed ná ních v Pra ze s bu dou cím ve li te lem tá bo ra Seidlem a šé fem Ústřed ny pro ži dov ské vy -
stě ho va lec tví Günthe rem. Z je jich ná vr hu struk tu ry ži dov ské sa mo sprá vy vy krys ta li zo va la je jí re ál ná po -
do ba, kte rá se po zdě ji mo di fi ko va la po dle na sta lé si tua ce.

V ná vr hu sta tu tu9 by lo ghet to cha rak te ri zo vá no ja ko uza vře né ži dov ské síd liš tě, zří ze né po dle po ky nů
Ústřed ny pro ži dov ské vy stě ho va lec tví. Mě lo být ve de no ži dov skou sa mo sprá vou, pod lé ha jí cí do zo ru
ně mec kých or gá nů do sa ze ných ústřednou, v če le s ve li te lem, kte rý v rám ci ghet ta pro vá děl veš ke ré ve -
řejnoprávní úko ny, po kud ne by ly vy hra ze ny zvlášt ní mi na ří ze ní mi říš ských ne bo pro tek to rát ních úřa dů.
V ma te ri á lu ze 6. 11. 194110 by la po psá na struk tu ra ži dov ské sa mo sprá vy ghet ta, kte rá se v prin ci pu udr -
že la po ce lou do bu je ho exis ten ce. Nej vyš ším or gá nem se sta lo ve de ní v če le se ži dov ským star ším, je -
ho zá stup cem a ra dou star ších. Čle no vé ra dy sou čas ně ří di li nej dů le ži těj ší od vět ví sa mo sprá vy - vnitř ní
sprá vu, hos po dář ské, fi nanč ní, tech nic ké, zdra vot ní atd. Ra da star ších mě la funk ci po rad ní, roz ho do va -
cí v těch zá le ži tos tech, kte ré na ni ži dov ský star ší pře ne sl. S je ho sou hla sem moh la ra da star ších utvo -
řit zvlášt ní ko mi se od bor ní ků s funk cí po rad ní pro jed not li vé pří pa dy. Ve de ní by lo v pí sem ném kon tak tu
s ŽNO v Pra ze, kte rá za stá va la funk ci spo jo va cí ho mís ta a za jiš Jo va la styk s úřed ní mi mís ty, ob sta rá vá -
ní ná ku pů, jed ná ní s hos po dář ský mi úřa dy o od by tu vý rob ků a ob ha jo va la dů le ži té zá le ži tos ti ghet ta
v rám ci ŽNO. Poš ta, uve de ná ja ko sou část vnitř ní sprá vy ghet ta, mě la za bez pe čit zří ze ní a fun go vá ní
poš tov ní a te le graf ní služ by a do prav ní kan ce lá ře. Ten to ná vrh po čí tal s po mě ry, kte ré se od po zděj ší
sku teč nos ti dia met rál ně li ši ly.

Po čet čle nů ra dy ne byl sta bil ní, ale byl dán mo men tál ní si tua cí. Čle ny ra dy star ších na vr ho val ži dov -
ský star ší a schva lo val ve li tel ghet ta. Ně kte ré funk ce by ly obsa zo vá ny na ří ze ním ve li te le. Ra da by la svo -
lá vá na pí sem ně ži dov ským star ším ne bo před se dou ra dy, po dle po tře by ta ké na pod nět ale spoň tří je -
jích čle nů. Usná še níschopná by la za pří tom nos ti nej mé ně tří pě tin čle nů, z nichž kaž dý měl stej né hla -
so va cí prá vo. Hla so vá ní pro bí ha lo pros tou vět ši nou hla sů, při ne roz hod ném po č tu roz ho do val před se -
da. Zá vě ry ra dy by ly pro ži dov ské ho star ší ho do po ru če ním, zá vaz ný mi se sta ly až po je ho sou hla su. Na
po ra dách moh li být pří tom ni i při zva ní čle no vé bez hla so va cí ho prá va, kte ří pod lé ha li ml čen li vos ti stej -
ně ja ko čle no vé ra dy star ších.11

S při chá ze jí cí mi trans por ty se mě ni lo slo že ní věz ňů. Po čát kem ro ku 1943 zde by lo přes 17 ti síc Ži -
dů z Ně mec ka, přes 7 ti síc z Ra kous ka a 24 ti síc z pro tek to rá tu, Ho lan Ua né tvo ři li jen ma lou sku pi nu,
stej ně ja ko po zdě ji Dá no vé. V led nu a úno ru 1943 by lo na vý chod de por to vá no dal ších 7 ti síc pro tek -
to rát ních věz ňů a do šlo k po čet ní pře va ze věz ňů z úze mí s ně mec ky mlu ví cím oby va tel stvem, kte rá
po stup ně na růs ta la. Něm či na ovšem by la úřed ním ja zy kem od sa mé ho po čát ku ghet ta. Slo že ní věz ňů
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se od ra zi lo i na vnitř ní sa mo sprá vě Te re zí na a 31. 1. 1943 byl je jí ho do če la po sta ven tzv. trium vi rát.
Ži dov ským star ším se stal dr. Paul Eppstein, ber lín ský Žid, pů vod ně do cent ná rod ní ho ho spo dář ství
na uni ver zi tě v Heidelbergu a za na cis tů ve dou cí Říš ské ho sdru že ní Ži dů v Ně mec ku (Reichsve rei ni -
gung der Ju den in Deutschland), je ho zá stup cem Ja kob Edelstein za pro tek to rát ní Ži dy a no vě při -
zva ný dr. Benja min Murmelstein, kte rý za stu po val ra kous ké Ži dy. Po čet dva nác ti čle nů ra dy se ne -
změ nil, do šlo jen k ně kte rým per so nál ním změ nám. Ve de ním poš ty byl usne se ním ra dy star ších jme -
no ván 15. 4. 1943 Phillipp Ko zo wer, říš ský Žid z Ber lí na.12 V červ nu byl schvá len no vý sta tut ra dy star -
ších, kte rý upřes ňo val ně kte ré otáz ky tý ka jí cí se pra vo mo ci ži dov ské ho star ší ho, je ho zá stup ců a ra -
dy. Ra da star ších se roz ší ři la na tři náct čle nů.13

Za Eppstei no va pů so be ní byl v sou la du s je ho osob ní mi vlast nost mi a za mě ře ním kla den dů raz na
by ro kra tic ký po řá dek. Do jis té mí ry se zlep ši lo fun go vá ní jed not li vých od dě le ní ži dov ské sa mo sprá vy
a zpřesni ly se je jich vý ko ny, na dru hé stra ně to vy vo la lo u věz ňů vl nu ne vo le, čás teč ně opráv ně nou
pod mín ka mi ghet ta. V do bě je ho pů so be ní se za čal roz ví jet kul tur ní ži vot a on sám se osvě to vé čin nos -
ti účast nil ja ko před ná še jí cí. Paul Eppstein byl v če le sa mo sprá vy v do bě okraš lo va cí ak ce, kte rá zna -
me na la vel ké pra cov ní na sa ze ní věz ňů a v do bě prv ní ná vště vy zá stup ce MVČK v Te re zí ně. V obou si -
tu a cích pl nil s přes nos tí so bě vlast ní veš ke rá na ří ze ní ve li te le. 27. 9. 1944 byl však za tčen, do pra ven
do věz ni ce ge sta pa v Ma lé pev nos ti a taj ně za stře len. Je ho za tče ní je dá vá no do sou vis los ti buU
s osob ním po ho vo rem se zá stup cem MVČK dr. Rosse lem v do bě je ho po by tu v Te re zí ně v červ nu
1944, i když se dr žel pře de psa ných in ten cí, ne bo snad s vy zně ním ve řej né ho pro je vu k ži dov ské mu
No vé mu ro ku v zá ří 1944.

13. 12. 1944 byl ži dov ským star ším po tvr zen Benja min Murmelstein, kte rý funk ci vy ko ná val od
Eppstei no va za tče ní. Je ho zá stup cem byl dr. Leo Baeck. V do bě je ho pů so be ní do šlo k no vé mu čle ně -
ní ra dy star ších a k no vé lo ka li za ci úřa do ven jed not li vých od dě le ní. Do Te re zí na při šel 29. 1. 1943 a stal
se čle nem trium vi rá tu a ra dy star ších. Pro na cis tic ké ve le ní byl využi telným orga ni zač ním ta len tem, kte -
rý pod stat ně při spěl ke „zda ru“ okraš lo va cí ak ce. Te re zínské ghet to ří dil v do bě ma siv ních trans por tů na
vý chod, kdy hro zi lo ochro me ní je ho cho du a ze stra ny SS exis to va ly ten den ce čin nost ghet ta ukon čit,
což by pro zbý va jí cí věz ně zna me na lo de por ta ce na vý chod. Murmelstein do ká zal za jis tit sta bi li za ci po -
mě rů v ghet tu a ta ké zlep še ní dis tri bu ce po tra vi no vé po mo ci pře ve de ním je jí ho roz dě lo vá ní pod svou
kan ce lář. Funk ce ži dov ské ho star ší ho se vzdal 5. 5. 1945. V červ nu byl vzat do vaz by pro po de zře ní z ko -
la bo ra ce. Ří ze ní pro ti ně mu by lo v prů bě hu vy šet řo vá ní za sta ve no, pro to že se je ho vi na nepro ká za la.

Zá klad ní in for ma ce zve řejňo va la ži dov ská sa mo sprá va od 15. 12. 1941 v den ním roz ka zu (Ta gesbe -
fehl). Zpr vu byl vy dá ván den ně mi mo so bot, po zdě ji po dle po tře by. V rám ci pří prav na nad chá ze jí cí ná -
vště vu zá stup ce MVČK byl ná zev od 15. 4. 1944 změ něn na Zprá vy ži dov ské sa mo sprá vy (Mittei lungen
der Jü dischen Selbsverwaltung The re sienstadt). Pro poš tov ní his to rii v ghet tu pat ří k nej dů le ži těj ším
a nejza cho va nějším pra me nům.

Struk tu ra poš ty v ghet tu a je jí dis lo ka ce
Čin nost poš ty v ghet tu by la dá na pod mín ka mi, ve kte rých pra co va la. Z kla sic ké poš tov ní služ by ci vil -
ní ho cha rak te ru si za cho va la pou ze ome ze nou služ bu při jí ma cí (po dej) a do dá va cí (vý dej). Vnitř ní čin -
nost spo čí va la v za jiš tě ní cen zu ry a evi den ce po dle po ky nů ko man da tu ry. Neovlivňo va la pra vid la poš -
tov ní ho sty ku. Ná zev „poš ta“ je nut né chá pat ja ko služ bu, za jiš Ju jí cí po dle pří ka zu ve li te le ghet ta jím
ur če né vý ko ny.

Poš tov ní od dě le ní by lo sou čás tí struk tu ry ži dov ské sa mo sprá vy. Po čet pra cov ní ků ko lí sal po dle to ho,
do ja ké mí ry byl uvol něn poš tov ní styk. V prv ním ob do bí na poš tě pra co va lo jen má lo věz ňů, s po vo le -
ním lis tov ní ho a ba líčko vé ho sty ku a ze jmé na sty ku ba lí ko vé ho je jich po čet vzros tl až na 216 osob.14

Zří ze ní poš ty a za jiš tě ní je jích slu žeb ješ tě v kla sic kém slo va smys lu se ob je vi lo v pů vod ních ná vr -
zích ŽNO na čle ně ní ži dov ské sa mo sprá vy ghet ta. Po dle zá zna mu z jed ná ní bu dou cí ho ve li te le tá bo ra
Seidla se zá stup ci ŽNO 9. 11. 1941 ná ro ko va la ži dov ská stra na, aby byl do prv ní ho trans por tu, kte rý
měl za bez pe čit vy bu do vá ní ghet ta, za řa zen poš tov ní a do prav ní od bor ník. Při kon kre ti za ci slo že ní
trans por tu 19. 11. 1941 se již jed na lo o za řa ze ní pou ze dvou te le fon ních ma ni pu lantů.15

V dal ším ne rea li zo va ném ná vr hu ŽNO na čle ně ní sprá vy ghet ta z 2. 12. 1941 mě la být pod ad mi ni -
stra tiv ním od dě le ním s ozna če ním 2 vy tvo ře na do prav ní sprá va (Verkehrsverwaltung) s ozna če ním 24
a po doddě le ní mi 240 - poš ta s te le fon ní a te le graf ní služ bou, 241 - poš tov ní spo ři tel na, 244 - spe di ce
a vo zo vý park a 245 - ústřed ní sběr na za ká zek a služ ba expresních po slů. Pod do prav ní sprá vu měl
ná le žet ve ške rý poš tov ní pro voz a pře pra va pe něz a zbo ží. Poš ta mě la ob sta rá vat pře pra vu do pi sů,
ba lí ků a pe něž ních zá si lek, te le fon ní a te le graf ní pro voz a vnitř ní tá bo ro vou poš tu me zi jed not li vý mi
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Čtvr tá stra na ile gál ní ho do pi su
te re zínské ho věz ně V. Bri ka 
do pro tek to rá tu ze 16. 4. 1942,
se zmín kou o mož nos ti taj né ho
se tká ní v Te re zí ně. /ŽM/

Poš tov ní sta tis ti ka
pro rok 1944 
vy pra co va ná 
ži dov skou 
sa mo sprá vou
v ghet tu. /PT/

Lístek vnitřní táborové 
korespondence složený 
do formy dopisu. 
/Soukromá sbírka, ČR/
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oddě le ní mi sprá vy. Poš tov ní spo ři tel na mě la slou žit úspo ro vé služ bě oby va tel ghet ta a za jiš Jo vat clea -
ringo vý styk me zi sprá vou a pri vátní mi hos po dář ský mi sub jek ty a me zi jed not li vý mi or gá ny sprá vy na -
vzá jem. Vý ka zy vzá jem ných po hle dá vek a vy rovná vek by pak v hru bých ry sech uka zo va ly hos po da ře -
ní ce lé ho ghet ta. Spe di ce a vo zo vý park mě ly být ur če ny pro ná klad ní pře pra vu s ná dra žím v Bo hu šo -
vi cích nad Ohří na hlav ním že lez nič ním ta hu z Pra hy do Su det a ří še a pro pře pra vu v ghet tu. Ústřed ní
sběr na zá si lek a služ ba expresních po slů by la ur če na vý luč ně pro po tře by sa mo sprá vy ja ko tří dír na
úřed ní poš ty s ex pres ním do ru čo vá ním do ur če ných od dě le ní.16

V ob do bí vý stav by ži dov ské sa mo sprá vy pod ve de ním ži dov ské ho star ší ho J. Edelstei na by la poš -
ta za řa ze na pod od dě le ní vnitř ní sprá vy. Od dě le ní by lo pů vod ně sedm. Prv ní pat ři lo ži dov ské mu star -
ší mu, dru hé je ho zá stup ci O. Zucke ro vi spo lu se se kre ta riá tem sa mo sprá vy, ve de ným dr. Leo Ja no -
witzem. Od dě le ní III. - vnitř ní sprá vu (Inne re Verwaltung) ve dl dr. Egon Popper a je ho zá stup cem byl
ing. Erwin Elbert. Po doddě le ní - Poš tov ní sprá vu (Postwe sen) ve dl dr. Ka rel La gus a dě li lo se na sku -
pi ny Poš ta (Post), kam pat řil poš tov ní úřad a cen zu ra (Postamt und Zensur), a na sku pi nu do ru čo va cí
(Bo ten und Austrä gerdienst), jak se zřej mě ozna čo va la poš ta míst ní. Od 15. 12. 1941 se dě li la ži dov -
ská sa mo sprá va ghet ta na pět od dě le ní - správ ní, hos po dář ské, fi nanč ní, tech nic ké a zdra vot nic ké.
Vnitř ní sprá va (správ ní od dě le ní) se dá le čle ni la na šest po doddě le ní - soud ní, ubi kační, matriční, poš -
tov ní, trans port ní a ústřed ní sprá vu bu dov.17

Pra me ny ke struktu ra li za ci poš tov ních po doddě le ní v sou vis los ti s ná růstem zpra co vá va ných zá si -
lek se do cho va ly až pro po lo vi nu ro ku 1944. Pra menný ma te ri ál k po stup né mu ná růs tu a čle ně ní poš -
tov ní sprá vy před tím to da tem chy bí. Čás teč ně lze si tu a ci vy sle do vat po dle den ních roz ka zů, ve kte -
rých se uvá dě la dis lo ka ce jed not li vých pra co višJ. Ved le poš tov ní cen trá ly by ly v jed not li vých bu do vách
a blo cích zři zo vá ny poš tov ní expo zi tu ry, kte ré slou ži ly k za jiš Jo vá ní poš tov ních slu žeb pro věz ně v nich
uby to va né. Vznik ly s roz ší ře ním ghet ta na ce lý pro stor Te re zí na po vy stě ho vá ní čes kých oby va tel a po
zno vu za ve de ní lis tov ní ho a ba líčko vé ho sty ku na pod zim 1942.

Pů vod ní poš tov ní cent rá la by la zří ze na v blo ku Q 619. V úno ru 1943 by lo v den ním roz ka zu18 ozná -
me no zří ze ní dal ší poš tov ní cen trá ly ve 2. sá le bu do vy bý va lé Zbroj ni ce (H IV.) u Podmo kelských ka sá -
ren. Slou ži la vý luč ně pro vý dej ba lí ků. Ozná me ní o nich by lo v tom to pří pa dě ozna če no „Z“. Ba lí ky se
vy dá va ly den ně od 8 do 18 ho din bez po led ní pře stáv ky. Za tý den mu se la být do ba vý de je na poš tov -
ních cent rá lách Q 619, Z a na všech poš tov ních expo zi tu rách pro dlou že na do 19 ho din den ně včet ně
so bot, a to až do od vo lá ní.19 V sou vis los ti s ote vře ním cen trá ly Z ve Zbroj ni ci zde by la zru še na do sa -
vad ní poš tov ní expo zi tu ra H IV. a je jí agen da pře ve de na na poš tov ní expo zi tu ru H V. v sou sed ních
DrážUanských ka sár nách.20

Do bu do vy Zbroj ni ce se po stup ně sou stře di ly i cen trá ly pro poš tov ní pl né mo ci, do chá ze jí cí do po -
ru če né zá sil ky, do ru čo va cí služ bu a od 26. 3. 1943 ta ké ústřed na lis tov ní poš ty. Po pře stě ho vá ní lis tov -
ní cen trá ly z Q 619 do Zbroj ni ce by ly zru še ny poš tov ní expo zi tu ry v je jí blíz kos ti - H V., E I. a E VI.21

Ve Zbroj ni ci, po dle pře de psa né ho no vé ho ná zvo slo ví, za ve de né ho v rám ci podvodné ho úsi lí o zci -
vilně ní ghet ta, v Poš tov ní uli ci č. 1, sídli ly cen trá ly jed not li vých poš tov ních slu žeb do čer ven ce 1943,
kdy mu se la být bu do va vy kli ze na. Hlav ní říš ský bez peč nost ní úřad - RSHA do Te re zí na, ja ko mís ta
chrá ně né ho před pří pad ným spo je nec kým bom bar do vá ním, pře stě ho val svůj ar chiv spo lu s pra cov ní -
ky a je jich ro di na mi. Pro věz ně to mě lo ne bla hé dů sled ky, pro to že se vý raz ně zmen šil je jich ži vot ní pro -
stor vykli ze ním Zbroj ni ce, Su det ských a Podmo kelských ka sá ren, a dvou bý va lých obyt ných do mů pro
po tře by ar chi vu a ně mec ké ho per so ná lu. Poš ta by la v srp nu 1943 pře stě ho vá na do Parko vé uli ce čís -
lo 1222 a v lis to pa du 1943 do Hlav ní uli ce čís lo 14.23

Poš ta v ghet tu slou ži la i ně mec kým slu žebnám v Te re zí ně. Po dle zá zna mu ze za se dá ní ra dy star ších
z 29. 6. 1944, tý ka jí cí ho se roz bo rů vy úč to vá ní, pře ved la ně mec ká sprá va tá bo ra od 1. 6. 1944 na ži dov -
skou sa mo sprá vu účet nic tví a ve de ní evi den ce ži dov ské ho ghet ta a s tím spo je né účto vá ní a faktu ra ci vý -
ko nů a věc ných do dá vek pro mi mo tá bo ro vé do da va te le, tzn. pro tek to rát ní a ně mec ké in sti tu ce, pod ni ky
a sprá vu. Me zi ji ný mi se ta ké účto va ly pra cov ní úko ny pro ve de né pro ně mec kou slu žeb ní poš tu.24 Pře ve -
de na však by la pou ze hos po dář ská agen da a vlast ní fi nanč ní ope ra ce zů sta ly v ru kou ko man da tu ry.

Od 1. 7. 1944 do šlo v sou vis los ti se změ na mi a roz ší ře ním hos po dář ských pra vo mo cí ži dov ské sa -
mo sprá vy k je jí mu no vé mu čle ně ní. Pro od dě le ní poš ty se za ve dl ná zev „Poš ta a do pra va“ (Post und
Verkehr) mís to „Poš ta a dopravnictví“ (Post und Verkehrswessen) a „Poš tov ní cen zu ra“ (Postzensur)
mís to „Ústře dí cen zu ry“ (Zensurstelle).25

V ne da to va ném pře hle du ad mi ni stra tiv ní ho čle ně ní ži dov ské sa mo sprá vy, kte rý vzni kl po 1. 7. 1944,
ne boJ již uvá děl no vé ná zvy, se za ved lo ozna če ní V pro vnitř ní od dě le ní. Poš ta a do pra va, kte rá pod něj
s ozna če ním V 7 spa da la, by la čle ně na na po doddě le ní V 70 - cent rá lu, V 71 - lis tov ní poš tu s poš tov ní
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Textová strana do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu ze 17. 5. 1942, s překro če ným roz sa hem
tři ce ti slov a cen zur ním zá sa hem. /PT/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu. V ad re se ode sí la te le uve de no byd liš tě v Su det ských
ka sár nách a čís lo po ko je. Při je tí stvr di la poš ta v ghet tu da tu mo vým ra zít kem 15. III. 1942.
Cenzorský zá sah vy zna čen ra zít kem Z a čís lem cen zo ra 7. Zá sil ka by la po dá na na po štov -
ním úřa dě Pra ha 2. Doplatní znám ky by ly zne hod no ce ny ra zít kem do da cí ho úřa du v Řevni -
cích. /PT/
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evi den cí (V 710), poš tov ní cen zu rou (V 711) a poš tov ní do náškou (V 712), V 72 - ba lí ko vou poš tu s ná -
draž ní služ bou (V 720), ba lí ko vou admi nis tra ti vou/pře bírkou (V 721), vý dejnou ba lí ků (V 722), sběrnou
(V 723), od dě le ním pl ných mo cí (V 724), pátra cím (V 725) a re vizním od dě le ním (V 726).26

V sou pi su tiš tě ných for mu lá řů, uží va ných v tom to ob do bí sprá vou ghet ta, by ly pro poš tu uve de ny ve
sku pi ně A15 f. 1. - Tiš tě né for mu lá ře: Pře jí ma cí/odná še cí list (Be he bungsschein für die Post), For mu lář
pro schvá le ní, zří ze ní a roz ší ře ní te le fo nu (Formblatt zur Ge nehmi gung, zur Einrichtung, Erwei te rung
einer Fernsprech-Anla ge), Evi den ce ba lí ků (Pa ke te vi denz), For mu lář do šlé poš ty (Postallange), ve sku -
pi ně A15 f. 2. - Kar to téč ní líst ky: Kar to téč ní líst ky pro poš tov ní evi den ci (Kartei karten für Poste vi denz),
ve sku pi ně A15 f. 3. - Poš tov ní líst ky/do pisni ce: Do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku (Pa ketbestä ti -
gungs-Karten) a ve sku pi ně A15 e-11. - Tiš tě né for mu lá ře - bločky: Cel ní po plat ky pro Poš tu a do pra -
vu (Zollge bühren für Post und Verkehr).27

15. 4. 1943 se stal ve dou cím poš ty Phillip Ko zo wer (1894-1944), po vo lá ním práv ník. Až do své de -
por ta ce do Te re zí na v led nu 1943 byl čle nem před sta ven stva Ži dov ské ná bo žen ské ob ce v Ber lí ně
a Říš ské ho sdru že ní Ži dů v Ně mec ku, za hy nul po de por ta ci do Osvě ti mi na pod zim 1944. Při ofi ci ál -
ním po tvr ze ní ži dov ské ho star ší ho B. Murmelstei na 13. 12. 1944 do šlo k po sled ním zná mým per so nál -
ním změ nám v ra dě star ších i na mís tech ve dou cích jed not li vých od dě le ní. Ve dou cím se kre ta riá tu se
stal Ro bert Prochnik. Poš tov ní od dě le ní pod ozna če ním E 3 na Hlav ní uli ci čís lo 14 ve dl Mo ritz
Henschel (1879-1946), po vo lá ním práv ník, po sled ní před se da ber lín ské Ži dov ské ná bo žen ské ob ce,
kte rý se po de por ta ci do Te re zí na v led nu 1943 stal čle nem te re zínské ra dy star ších. Je ho zá stup cem
byl ing. Leo pold Tintner. Lis tov ní poš tu E 31 ří dil Ru dolf Gra tum, stej ně ja ko poš tov ní cen zu ru E 3101.
Po doddě le ní E 3102 - do ru čo va cí služ bu ří dil Kurt Tintner. Ba lí ko vou poš tu E 32 ve dl Mo ritz Henschel,
po doddě le ní E 3201 - do dej ba lí ků ved la Charlotta Stranská, vý dej E 3202 Ma no (?) Fischer, karto va cí
a kon trol ní od dě le ní E 3203 dr. Oskar Goetz. Poš ta za měst ná va la 87 věz ňů, mu žů i žen. Z to ho to po č tu
by lo 43 za měst nan ců v admi nis tra ti vě a 44 v pro vo zu. V admi nis tra ti vě na poš tov ní cent rá le pra co va li 4
věz ni, v cent rá le lis tov ní poš ty 7 věz ňů, v do ru čo va cí služ bě 2 a v ba lí ko vé cent rá le 30 věz ňů. Pro voz za -
jiš Jo va lo 18 věz ňů v do ru čo va cí služ bě a 26 v ba lí ko vém pro vo zu. Na poš tě pra co va lo cel kem 37 žen.28

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let 1941 - 1942
V te re zín ském ghet tu, konci po va ném uta je ně ja ko prů cho zí tá bor pro pro tek to rát ní Ži dy na je jich ces tě
do vy hla zo va cích tá bo rů, by la poš ta ja ko pro stře dek ko mu ni ka ce s os tat ní mi část mi pro tek to rá tu jed -
nou z nej přís ně ji sle do va ných ob las tí. 25. 11. 1941, den po té, co do Te re zí na do ra zil prv ní trans port AK
I o 342 mu žích, jed na li zá stup ci ŽNO v Pra ze u SS-Obersturmführe ra Seidla o pí sem ném sty ku me zi ve -
de ním trans por tu a ŽNO a o sou kro mé ko res pon den ci. Ko res pon den ce by la do vo le na, ale ve de ní mu -
se lo oka mži tě zří dit cen zu ru, kte rá zod po ví da la za je jí ne zá vadnost ve smys lu ně mec kých zá jmů. By la
ur če na pra vid la sou kro mé ho pí sem né ho spo je ní do ghet ta a z ně ho. Psát by lo do vo le no pou ze ně mec -
ky a na do pisni cích, a to pro střed nic tvím ŽNO v Pra ze, při kte ré by lo zří ze no cen zur ní od dě le ní.29 Poš -
tov ní cen zu ru v ghet tu za ve dl v rám ci své ho prv ní ho opa tře ní pro za tím ní ve li tel tá bo ra Ska ra bis.

Ve dou cí Ústřed ny pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze Günther ozná mil 1. 12. 1941 zá stup cům
ŽNO za sta ve ní obou stran né ho poš tov ní ho sty ku na nej bliž ší čty ři týd ny, a to i pro do chá ze jí cí lis tov ní
a ba lí ko vé zá sil ky. Pí sem ný styk zů stal za cho ván pou ze pro úřed ní ko res pon den ci, kte rá pro chá ze la
přes tá bo ro vou ko manda tu ru. Pí sem ný styk věz ňů s ně mec ký mi a pro tek to rát ní mi úřa dy byl mož ný
pou ze pro střed nic tvím ži dov ské ho star ší ho, jím pa ra fo ván a po stou pen k dal ší mu ří ze ní.30

Přes to že se na zá kaz sou kro mé ko res pon den ce opě tov ně upo zorňo va lo ve zprá vě z 5. 12. 1941,
kte rou se uja la sa mo sprá vy v ghet tu ra da star ších v če le s J. Edelstei nem, k je ho obou stran né mu po -
ru šo vá ní stá le do chá ze lo.31

Pro tek to rát ní poš tov ní sprá va ne by la o zá ka zu poš tov ní ho sty ku s ghet tem ihned in for mo vá na, a pro -
to poš tov ní úřa dy dá le při jí ma ly k pře pra vě zá sil ky vše ho dru hu. Te re zínský poš tov ní úřad, kte rý byl v pro -
vo zu až do své ho zru še ní 1. 7. 1942,32 při chá ze jí cí zá sil ky při jí mal. Pro střed nic tvím čes kých čet ní ků, kte ří
v ghet tu vy ko ná va li stráž ní služ bu a ne mě li opač né in struk ce, se do stá va ly k ži dov ským pří jemcům. Ihned
po té, co se o tom ně mec ká ko man da tu ra do zvě dě la, za ká za la te re zínské mu poštovní mu úřa du je jich vý -
dej. Po sled ní do ru če ní by lo pro ve de no 24. 12. 1941. Kon cem pro sin ce by la o zá ka zu při jí mat zá sil ky pro
ghet to in for mo vá na pro tek to rát ní poš tov ní sprá va. Pře de psa nou úřed ní ces tou při ne sl in for ma ce o zá ka -
zu poš tov ní ho sty ku s Te re zí nem ve for mě po ky nu k ne při jí má ní ba lí ků a ba líč ků k poš tov ní pře pra vě
okruž ní vý nos Ře di tel ství pošt Pra ha až 2. 1. 1942 a úřed ní list Ře di tel ství pošt Br no až 8. 1. 1942.33


