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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 Eo 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
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Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 10. 5. 1942. Ji ný typ cen zur ní ho ra zít ka Z. Po moc né 
ra zít ko ŽNO v Pra ze s upo zor ně ním, že od po vě? je mož ná pou ze je jím pro střed nic tvím. /ŽM/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu ze 6. 5. 1942 s dvo jím otis kem po moc né ho ra zít ka ŽNO
v Pra ze a chy bou v předložce „durch“. /PT/
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Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z břez na 1942. Ad re sa ode sí la te le uvedena pou ze ozna če ním
trans por tu a transportním čís lem věz ně. Po moc né ra zít ko ŽNO v Pra ze s vy křič ní kem a cen zur ní
zna če ní Z 16. /PT/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 27. 3. 1942. Po moc né ra zít ko ŽNO v Pra ze s upozorněním
pro poštovní správu, že v případě nedoručitelnosti zásilky je nutné ji vrátit zpět ŽNO v Praze.
/ŽM/
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Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta z 5. 10. 1942. Ad re sa pří jemky ně vy zna če na pou ze ozna če ním
trans por tu a transportním čís lem, byd liš tě do pl ni la poš ta v ghet tu. /ŽM/

Ne da to va ná do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta s cen zur ním ra zít kem ŽNO v Pra ze a šif rou
cen zo ra v le vém dol ním ro hu. Vpra vo na ho ře čís lo zá sil ky. /ŽM/
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Zá sil ky již při ja té k pře pra vě poš ta vrá ti la ode sí la te lům. Zá sil ky, na kte rých by la ne úpl ná ne bo ne či -
tel ná ad re sa ode si la te le pře de psa ným způ so bem zve řej ni la v úřed ních lis tech jed not li vých poš tov ních
ře di tel ství v se zna mech ne od byt ných zá si lek ne zná mých ode sí la te lů. Z pře hle du za prv ní po lo le tí 1942
(uvá dě ný mě síc je mě sí cem dohle dá va cí ho ří ze ní, ni ko liv po da cím) by ly pro adre sá ty v Te re zí ně při ja -
ty, ne do ru če ny a nevrá ce ny ode sí la te li běž ným po stu pem:

rok 1941 1942
mě síc XII I II III IV V VI
oby čej né do pi sy  s cen ným ob sa hem 29 - 1 - - - -
do po ru če né do pi sy - 130 11 - - - -
ba lí ky/ba líč ky 1 263 27 2 2 2 -
poš tov ní po ukáz ky - 1 1 2 2 - -

Za čer ve nec a sr pen 1942 by ly zve řej ně ny už jen poš tov ní po ukáz ky, a to v čer ven ci jed na a v srp nu
čty ři. Po dle da ta po dá ní, kte ré se zna my zve řej ňo va ly, by la prv ní ne od byt ná zá sil ka - oby čej né psa ní
s cen ným ob sa hem - ode slá na do Te re zí na již 26. 11. 1941.

I po úřed ním zá ka zu z po čát ku led na 1942 ob čas do Te re zí na zá sil ka pro ži dov ské věz ně do šla, buP
ji při jal ně kte rý z pro tek to rát ních poš tov ních úřa dů, pro to že z ad re sy ne by lo pa tr né, zda je ur če na čes -
kým oby va te lům v Te re zí ně ne bo je jich ži dov ským spo luo by va te lům v ghet tu, ne bo ji ode si la tel vho dil
do poš tov ní schrán ky. Všech ny do šlé zá sil ky pro věz ně v ghet tu ale te re zínský poš tov ní úřad vra cel zpět.

Po vy hlá še ní zá ka zu pí sem né ho sty ku by lo mož né po dat zprá vu z ghet ta pou ze ile gál ně. Po ru še ní
zá ka zu ko res pon den ce mě lo v pří pa dě od ha le ní vždy tra gic ký do pad. 7. 12. 1941 ozná mil při ve řej ném
ape lu ve li tel ně mec ké ko man da tu ry Seidl, že ve li tel čet nic ké stráž ní služ by nad po ru čík Ja ne ček za držel
dvě že ny, kte ré se sna ži ly vy nést ile gál ní do pi sy. Pro to že v Te re zí ně ži lo čes ké oby va tel stvo, moh li sem
při jíž dět pří buz ní od su nu tých Ži dů ve de ni na dě jí na se tká ní a přes přís ný zá kaz ně kte ří češ tí čet ní ci kon -
takt s věz ni ne bo pře dá ní ile gál ní ko res pon den ce umož ňo va li. Ži dov ské mu star ší mu by lo na ří ze no pří -
pad ihned vy ře šit. 10. 12. 1941 vy hlá si la tá bo ro vá ko man da tu ra za přestou pe ní zá ka zu poš tov ní ho sty -
ku stan né prá vo a ob vi ně né oso by by ly uvěz ně ny. 10. 1. a 26. 2. 1942 by lo v ghet tu po pra ve no 16 věz -
ňů za růz né pře stup ky, me zi ni mi i pi sa te lé za chy ce ných ile gál ních do pi sů.

Ile gál ní ko res pon den ce přes to exis to va la po ce lou do bu tr vá ní ghet ta, a to i v do bě, kdy byl v ome ze -
ném mě řít ku po vo len le gál ní pí sem ný styk. Pi sa te lé ile gál ních do pi sů, kte ré by ly za chy ce ny, by li tres tá ni
vě ze ním a při opa ko va ném po ku su o pa šo vá ní do pi sů a pe něz, stej ně ja ko pro přestu po vá ní dal ších zá -
ka zů, by li pře dá vá ni do věz ni ce ge sta pa v Ma lé pev nos ti ne bo spo lu s ro din ný mi pří sluš ní ky odvlečeni
do kon cent rač ních tá bo rů na vý cho dě. Pro ten to pro hře šek by lo mno ho věz ňů v Te re zí ně trest ně za řa ze -
no do trans por tů do Osvě ti mi, jen v srp nu 1944 by lo ve Zprá vách ži dov ské sa mo sprá vy ozná me no, že
tím to způ so bem by lo po tres tá no 11 osob s ro di na mi.34

Ces ty ile gál ní ko res pon den ce do a z ghet ta by ly roz ma ni té. Do vy stě ho vá ní čes kých oby va tel z Te -
re zí na by lo mno ho do pi sů pa šo vá no je jich pro střed nic tvím. Jed na z cest ved la přes poš tu v ghet tu. Po -
mo cí te re zínských po vozní ků by ly do pi sy pře dá vá ny sku pi ně ko lem ve dou cí ho hlav ní ho ta bá ko vé ho
skla du v Te re zí ně Ble hy. Si tua ce se po vy stě ho vá ní Če chů zhor ši la, ale růz né způ so by pa šo vá ní ko res -
pon den ce z a do ghet ta na dá le exis to va ly.

Zá kaz pí sem né ho sty ku z 1. 12. 1941 se vzta ho val i na ko res pon den ci me zi věz ni. Po dle na ří ze ní tá -
bo ro vé ko man da tu ry ze 6. 12. 1941 by lo za ve de no, a ni kdy nezru še no, od dě le né byd le ní ro din a do čer -
ven ce 1942 se věz ni, ani ro din ní pří sluš ní ci, ne smě li me zi se bou stý kat. Po Te re zí ně se moh li po hy bo -
vat pou ze v do pro vo du čet ní ků a ro di ny ne mě ly žád nou le gál ní mož nost kon tak tu.

Vnitř ní tá bo ro vá ko res pon den ce by la po vo le na od 9. 1. 1942 v sou vis los ti s pří pra va mi de portačních
trans por tů, aby se ro din ní pří sluš ní ci moh li me zi se bou do ro zu mět. Do pi sy mu se ly být pře dá vá ny ote -
vře né a psa né v něm či ně, ji nak se ne do ru čo va ly.35 Zá sil ky by ly vět ši nou ozna čo vá ny pís me nem T. Pro
míst ní poš tu, kte rá za jiš Eo va la po schvá le ní cen zo rem je jich do ru čo vá ní, by la vždy před od cho dem dal -
ší ho trans por tu vy hlá še na zvý še ná poš tov ní po ho to vost. Do pi sy by ly při jí má ny dva dny po so bě od 8
do 22 ho din a té hož dne mu se ly být do ru če ny. Po ho to vost je do lo že na v den ních rozka zech čís lo 108,
109 a 119 z 23. 4., 24. 4. a 7. 5. 1942.36

Po vy stě ho vá ní po sled ních Če chů v červ nu 1942 byl v ome ze né mí ře vol ný po hyb věz ňů po ghet tu
do vo len a míst ní poš ta pře váž ně za jiš Eo va la do ru čo vá ní úřed ní ko res pon den ce me zi jed not li vý mi oddě -
le ní mi ži dov ské sa mo sprá vy.
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Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta, při ja tá a evi do va ná ŽNO v Pra ze 8. 3., expe do va ná 10. 3.
1942, s po znám kou pří jemky ně o pře vze tí 14. 3. 1942. V pra vém hor ním ro hu kon trol ní 
zna če ní „b“ ko man da tu ry ne bo poš ty v ghet tu. /Sou kro má sbír ka, Dán sko/

Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta při ja tá ŽNO v Pra ze 21. 4. 1942. Evi den ční ra zít ko ŽNO v Pra -
ze do pl ně no otis ky ra zít ka s evi denčním čís lem zá sil ky a da tu mo vým ra zít kem ex pe di ce. 
/Sou kro má sbír ka, Dán sko/


