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Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v úno ru - květ nu 1942
8. 2. 1942 byl na po kyn A. Eichmanna čás teč ně ob no ven poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem
a zve řej ně na pra vid la lis tov ní poš ty.

Lis tov ní zá sil ky z ghet ta pro pří jem ce v pro tek to rá tu v úno ru - květ nu 1942
Pro pí sem ný styk z ghet ta se po uží va ly vý hrad ně do pisni ce, je jichž bez plat ný vý dej za jiš Ko va la ži dov ská
sa mo sprá va. Do ghet ta by ly do dá ny běž né pro tek to rát ní do pisni ce bez vy tiš tě né znám ky nej růz něj ších
ty pů s dvoj ja zyč ným ozna če ním Postkarte a Do pisni ce. Pí sem ný styk byl ča so vě vá zán na turnu sy ur če -
né pro vý dej do pisnic a je jich pří jem k dal ší mu opa tře ní. By ly vy hla šo vá ny v den ních rozka zech a roz dě -
le ny na eta py tak, aby bě hem turnu su moh li po stup ně všich ni věz ni ode slat jed nu po vo le nou do pisni ci.
Eta py se ří di ly da tem pří cho du jed not li vých trans por tů do ghet ta. Turnu sy by ly vy hla šo vá ny po dle na ří ze -
ní ně mec ké ko man da tu ry a je jich dél ka se v prů bě hu let mě ni la. V úno ru 1942 byl vy hlá šen mě síč ní
turnus. Roz dě le ní do jed not li vých etap by lo vy tvo ře no z pro voz ních dů vo dů, aby ode vzdá vá ní do pisnic
by lo ply nu lé, stej ně ja ko prů běh evi den ce a pře de vším cen zu ry.

Po vo le ným ja zy kem by la pou ze něm či na. Roz sah sdě le ní byl ome zen na tři cet slov psa ných buW hůl -
ko vým pís mem ne bo na psa cím stro ji. K psa cí mu stro ji mě li ovšem pří stup jen věz ni pra cu jí cí u ži dov ské
sa mo sprá vy. Od květ na 1942 by lo ome ze ní roz sa hu tex tu na tři cet slov čas to po ru šo vá no. Sdě le ní ne -
smě lo pře sa ho vat na adresní stra nu do pisni ce a strikt ně byl ome zen je ho ob sah. By ly za ká zá ny tex ty
s po li tic kým ob sa hem ne bo uráž li vé pro ří ši a je jí před sta vi te le a ob sa hu jí cí ne prav di vé ne bo zkres le né in -
for ma ce o ži vo tě v ghet tu. V pra xi to zna me na lo uni fi ko va ný ob sah, ze kte ré ho vy plý va lo, že se ode sí la -
te li da ří dob ře. Ob sah byl peč li vě kon tro lo ván jak cen zo ry ži dov ské sa mo sprá vy, tak cen zo ry ně mec ké
ko man da tu ry. Při za chy ce ní zá vad né ho tex tu ně mec kou cen zu rou by li po tres tá ni ne jen pi sa te lé, ale i ži -
dov ští cen zo ři. Tím si ko man da tu ra za jis ti la, že cen zu ra na prv ním stup ni by la pro vá dě na vel mi peč li vě.

Na adresní stra ně do pisni ce mu se lo být uve de no přes né jmé no, pří jme ní a ad re sa pří jem ce. Ad re -
sa ode sí la te le by la určo vá na před pi sy a mě ni la se po dle mo men tál ní ho ozna čo vá ní byd liš tě věz ně
v ghet tu. Na ja ře 1942 by lo na ří ze no uvá dět jmé no, pří jme ní, ozna če ní trans por tu (pís me ny), trans port -
ní čís lo věz ně, ozna če ní bu do vy a čís lo po ko je. Věz ni byd le li v bý va lých ka sár nách, a pro to se v ad re -
se ob je vu je pů vod ní ná zev (Su de tenka serne, Dresdner Ka serne, Hamburger Ka serne aj.).

Aby se před pi so vé uvá dě ní ad re sy ode sí la te le vži lo, by ly do pisni ce opat ře ny otis kem gu mo vé ho ra -
zít ka s pře depsa ný mi rub ri ka mi. Ra zít ko předtisko va lo úda je: pro ozna če ní trans por tu (Transp.),
transportní ho čís la věz ně (Nr.), jmé na a pří jme ní (Na me, Vorna me), ur če ní bu do vy (Ka serne) a čís la po -
ko je (Zimmer Nr.). Ra zít ko by lo po zdě ji upra ve no do po do by ob dél ní ko vé ho gu mo vé ho ra zít ka v rá meč -
ku, kde údaj Ka serne byl na hra zen vý ra zem „Ge bäu de“ (tj. bu do va). Údaj „The re sienstadt“ byl sou čás -
tí ra zít ka. Je ho po uží vá ní je do lo že no od prv ní po lo vi ny květ na 1942. Vzác ně se lze se tkat s do pisni cí
bez pře de psa né ad re sy ode sí la te le, vět ši nou s pou hým ozna če ním trans por tu a čís la věz ně, ně kdy do -
plně né ho jmé nem a pří jme ním. Pro věz ně by lo dů le ži té, aby pří jem ci do pisni ce zna li je jich zpá teč ní ad -
re su, a pro to vět ši nou ty to úda je peč li vě vy plňo va li.

Do pisni ce se odevzdá va ly na poš tě ži dov ské sa mo sprá vy, kde by ly evi do vá ny a cen zu ro vá ny. Byl-li
ob sah dopisnice shle dán zá vad ným, ne byla ode slána. V opačném případě cen zor ži dov ské sa mo sprá -
vy na do pisni ci vy zna čil cenzorský zá sah pís me nem Z (tj. Zensiert - cenzurováno) v kom bi na ci s čís -
lem. To to čís lo by lo prav dě po dob ně ozna če ní cen zo ra, vzta hu jí cí se pří mo k ně mu sa mé mu (osob ní
čís lo cen zo ra) ne bo k při dě le né mu okrs ku. Pro zjed no du še ní lze čís lo ozna čit ja ko osob ní čís lo cen zo -
ra, pro to že je ho vy zna če ním pře bí ral za ob sah sdě le ní od po věd nost. Do sud nej vy šší doložené
cenzorské čís lo to ho to ob do bí by lo 16. Pís me no Z se vy zna čo va lo ru kou ne bo ra zít kem v růz ných for -
mách, i ozdob né, vět ši nou v le vé čás ti do pisni ce. Po cen zur ním ří ze ní by ly do pisni ce pře dá ny poš tě ži -
dov ské sa mo sprá vy k evi den ci, kte rá by la zřej mě ve de na po dle jed not li vých etap turnu su. Evi den ční čís -
la se vy zna čo va la opět ru kou ne bo ra zít kem, ně kdy ve spo je ní s pís me nem T (tj. Theresienstadt), po uží -
va ným pře váž ně pro vnitř ní pí sem ný styk. Při pří jmu k evi den ci se do pisni ce orá že ly da tu mo vým ra zít kem.
Úda je se nejčastěji ob je vu jí v pra vé hor ní čás ti do pisni ce, v mís tě vyhra ze ném pro poš tov ní znám ku.

Poš ta pře da la do pisni ce spo lu s je jich se zna mem pro střed nic tvím ži dov ské ho star ší ho ně mec ké ko -
manda tu ře, kde by la pro ve de na dal ší cen zu ra a kon tro la podle se zna mu. Z ko man da tu ry by ly dopis-
nice hro mad ně za sí lá ny ku rýrní ces tou na Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze, kde si je
vyzve dá va li pra cov ní ci ŽNO v Pra ze. ŽNO v Pra ze za jis ti la dal ší evi den ci a roztří dě ní. Na ně kte rých do -
pisni cích se šif ra pra cov ní ka ex pe di ce spo lu s po moc ný mi ra zít ky ob je vu je v le vém dol ním ro hu.

Ve vět ši ně pří pa dů by ly do pisni ce ozna če ny po moc ným ra zít kem ŽNO s upo zor ně ním pro pří jem ce, že
od po věW je mož ná pou ze pro střed nic tvím ŽNO v Pra ze. Po moc ný mi ra zít ky to ho to ty pu by ly do pisni ce
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Ne rea li zo va né ná vrhy na te re zínskou do pisni ci s při tiště nou znám kou a návrhem na ra zít ko
poš ty v ghet tu. /ŽM/
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čas to ozna čo vá ny v Pra ze ješ tě dří ve, než by ly do dá ny ži dov ské sa mo sprá vě v ghet tu, te dy před po uži tím.
Svěd čí o tom do pisni ce po uži té pro vnitř ní poš tu v ghet tu s přeškrtnu tým otis kem po moc né ho ra zít ka ŽNO,
urče né ho pro vněj ší pí sem ný styk s pro tek to rá tem.

Od úno ra do po lo vi ny květ na 1942 by ly po uží vá ny dva ty py po moc né ho ra zít ka:
1. tří řádko vé bez rá meč ku s le gen dou „Antwort nur durch Jüd. Kultusge meinde Prag“ (Prag pod tr že -

no), ně kdy s vy křič ní kem na kon ci. Po uží va lo se v břez nu a dub nu 1942;
2. dvojřádko vé ob dél ní ko vé ra zít ko v rá meč ku s roz ší ře nou le gen dou: „Antwort nur in deutscher Spra -

che durch Jü dische Kultusge meinde Prag.“. Je ho prv ní po uži tí je doloženo v květ nu 1942.

Od břez na 1942 by lo používáno dal ší po moc né ra zít ko s upo zor ně ním pro pro tek to rát ní poš tov ní
sprá vu. By lo čtyřřádko vé s dvoj ja zyč nou le gen dou: „Bei Unzustellbarkeit zu rück an JKG Prag V, Phil.-
de-Monte-G. 18. Při ne do ru či telnosti vraK te ŽNO Pra ha V, Ul. Fil.-de-Monte 18.“

Vět ši na do pisnic by la dá le ro ze sí lá na poš tou. ŽNO v Pra ze po da la do pisni ce k poš tov ní pře pra vě
u ur če ných praž ských poš tov ních úřa dů ja ko ne vy pla ce né zá sil ky. Srov ná ním da ta ra zít ka pří jmu do pisni -
ce v ghet tu s po štov ním po da cím ra zít kem v Pra ze lze sta no vit do bu ma ni pu la ce s do pisni cí na ně ko lik
dní, ob vyk le na tý den.

Lis tov ní styk z pro tek to rá tu do ghet ta v úno ru - květ nu 1942
O pra vid lech poš tov ní ho sty ku s ghet tem by li ode sí la te lé in for mo vá ni pro střed nic tvím ŽNO v Pra ze. Ko -
res pon den ce do ghet ta pod lé ha la stej ně strikt ním pra vid lům. Psát by lo do vo le no pou ze na do pisni ci
a pla ti la na ří ze ní o ne zá vadnosti ob sa hu, po vo le ném roz sa hu a nut nos ti psát ně mec ky, hůl ko vým pís -
mem ne bo psa cím stro jem.

Ad re sa pří jem ce mu se la mít pře de psa nou for mu a míst ní ur če ní se vždy uvá dě lo v ně mec ké po do -
bě The re sienstadt. S čes kým ekvi va len tem ná zvu se na ko res pon den ci do ghet ta po ce lou do bu je ho
tr vá ní ne se tká me. Ad re sa pří jem ce do pisni ce v ghet tu však by la čas to ne úpl ná. Tvo ři lo ji pou ze to, co
by lo pří buz ným věz ňů zná mo již před je jich de por ta cí: jmé no, pří jme ní, ozna če ní trans por tu a trans -
port ní čís lo. Do ru če ny by ly ale i do pisni ce ozna če né pou ze trans por tem a transportním čís lem. Pra cov -
ní ci transportní ho od dě le ní ne bo poš ty v ghet tu ad re su do pl ňo va li do da teč ně o mís to mo men tál ní ho
byd liš tě pří jem ce.

Do Te re zí na do pisni ce do chá ze ly vý hrad ně přes ŽNO v Pra ze. Praž ští ode sí la te lé je sem osob ně při -
ná še li, mi mo praž ští je pře dá va li po bočkám ŽNO v pro tek to rá tu ne bo je za sí la li v obál ce poš tou do Pra -
hy. Prv ní evi den ce a cen zu ra do pisnic by ly pro vá dě ny na ŽNO v Pra ze. Cen zu ra se vy zna čo va la na
adresní stra ně v le vé čás ti dvojřádko vým cen zur ním ra zít kem „Zensu riert JKG Prag.“ a šif rou cen zo ra.
Evi den ční úda je v prv ních týd nech vět ši nou chy bě ly.

Od břez na 1942 by ly do pisni ce při pří cho du na ŽNO v le vé čás ti adresní stra ny opat ře ny evi denčním
ra zít kem. Po uží va lo se do led na 1943. Gu mo vé ob dél ní ko vé ra zít ko mě lo rub ri ky pro do pl ně ní da ta pří -
jmu do pisni ce, evi denč ní ho čís la, úda jů kon trol ní ho od dě le ní pro Te re zín, šif ry cen zo ra, da ta cen zu ry
a da ta ex pe di ce. Da ta ce se do ra zít ka vy zna čo va la da tu mo vým ra zít kem, vět ši nou jen pro pří chod a ex -
pe di ci. Šif ra cen zo ra se do pl ňo va la ru kou. Ra zít ko se ně kdy po uží va lo i pro evi den ční čís lo, umís tě né čas -
to mi mo urče nou rub ri ku nad evi denčním ra zít kem. Po dle evi denč ních čí sel by lo do Te re zí na expe do vá -
no ně ko lik ti síc listovních zá si lek mě síč ně. Na do cho va né do pisni ci z kon ce dub na 1942 je čís lo 9293.
Do ba me zi pří jmem do pisni ce u ŽNO v Pra ze a je jím do dá ním pří jem ci v ghet tu by la při bliž ně šest až de -
set dní. Na pří klad zá sil ka, při ja tá 8. 3. a expe do va ná 10. 3. 1942, by la po dle ru ko pis né ho zá zna mu pří -
jem ce do dá na 14. 3. 1942. Ze ŽNO v Pra ze šly zá sil ky hro mad ně přes Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va -
lec tví v Pra ze a od tud ku rýrní ces tou te re zínské ko manda tu ře. Ne ní zná mo, zda dal ší cen zu ru pro vá dě la
ně mec ká slu žeb na ústřed ny ne bo tá bo ro vé ko man da tu ry. Cen zu ra v Pra ze se zdá prav dě po dob něj ší,
pro to že po stih cen zo rů ŽNO při pří pad ném za chy ce ní zá vad né ho tex tu byl v kom pe ten ci ústřed ny.

Při prů cho du ústřednou, tá bo ro vou ko manda tu rou a poš tou v ghet tu by la na adresní stra nu do pisnic
vyzna čo vá na dal ší evi den ční a cen zur ní ozna če ní - ru kou psa ná ma lá ne bo vel ká pís me na, škr ty, da -
tu mo vá ra zít ka ne bo čís la, a to vždy v pra vé hor ní čás ti v mís tě pro znám ku.

V sou vis los ti s uvol ně ním pí sem né ho sty ku z a do Te re zí na vznik ly ná vr hy na vlast ní te re zínské znám -
ky, do pisni ce s vy tiš tě nou znám kou a na ra zít ka poš ty v ghet tu. Jde o kres by tuž kou ne bo tu ší, z nichž
ně kte ré jsou ko lo ro vá ny. Za cho va lo se ně ko lik va ri ant ná vr hů 50 a 60ha lé řo vých zná mek s ná pi sem
Ghet to-Post či Ghetto post, s no mi ná lem vy zna če ným v ha lé řích - Heller a ži dov skou sym bo li kou.
Dokresle ny by ly na běž ně po uží va né pro tek to rát ní do pisni ce bez vy tiš tě né znám ky, z nichž ně kte ré by -
ly opat ře ny otis kem po moc né ho ra zít ka ŽNO v Pra ze „Antwort nur durch Jüd. Kultusge meinde Prag“.
Ná vr hy te re zínských poš tov ních ra zí tek, kres le né tu ší, za cho vá va jí pře de psa nou for mu poš tov ních 
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Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 26. 3. 1942 s předtištěnými rubrikami pro správné
vyplnění adresy odesilatele, s pomocným razítkem ŽNO, cenzurním razítkem Z a číslem 
cenzora 10. /Sou kro má sbír ka, Praha/

Do pisni ce pro lis tov ní styk tiš tě ná pro ghet to pou ze s ně mec kým ozna če ním Postkarte. /ŽM/
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po da cích dvojkru ho vých ra zí tek s můst kem. V me zikru ží ma jí na ho ře ozna če ní Ghetto post a do le 
The re sienstadt, od dě le ná po obou stra nách ži dov skou hvěz dou. Do cho va né ná vr hy ne sou da tum 5. III.
1942 a expe diční (časový) údaj 16.

Ná vr hy na te re zínská poš tov ní ra zít ka, do pisni ce s vy tiš tě nou znám kou a poš tov ní znám ky nebyly
rea li zo vány. Pou ze po za ve de ní do pisnic pro stvr ze ní pří jmu ba lí ku by ly v ghet tu po uží vá ny vlast ní do -
pisni ce bez vy tiš tě né znám ky s ně mec kým ozna če ním Postkarte.

Po na le ze ní dal ších ile gál ních do pi sů byl v květ nu 1942 poš tov ní styk s ghet tem opět za sta ven. 
Po sled ní zná mý po dej do pisnic je z prv ní po lo vi ny květ na.

Pra vid la lis tov ní poš ty z ghet ta v období 16. 9. 1942 - 6. 5. 1945
V sou vis los ti s mno ží cí mi se žá dost mi věz ňů o udě le ní in di vi du ál ní ho po vo le ní psát vy šlo v den ním roz -
ka zu čís lo 205 z 1. 9. 194237 ozná me ní o při pra vo va ném po vo le ní poš tov ní ho sty ku. Žá dos ti po dá va li
ze jmé na Ži dé z ří še, kte ří od pří cho du prv ním trans por tem v červ nu 1942 ne moh li po dlou hé mě sí ce
dát o so bě zprá vu pří buz ným. Pro to že me zi ni mi by ly pro mi nent ní oso by, tlak na za ve de ní poš tov ní ho
spo je ní s ghet tem byl vy vi nut ta ké na říš ském úze mí. Je nut no si uvě do mit, že veš ke rá zlep še ní si tua ce
věz ňů v ghet tu by la za ve de na vý hrad ně s cí lem za krýt sku teč né zá mě ry „ko neč né ho ře še ní ži dov ské
otáz ky“ a způ so by je ho pro vá dě ní. Pí sem né zprá vy od de por to va ných z ghet ta ne bo z ji ných tá bo rů po -
má ha ly uklid nit je jich pří buz né a zklid ni ly si tu a ci v tá bo rech sa mot ných.

Po vo le ní lis tov ní poš ty by lo ozná me no v den ním roz ka zu čís lo 213 ze 16. 9. 194238 ja ko roz hod nu tí
ve li te le tá bo ra Seidla s tím, že se po vo lu je ode sí lá ní do pisnic v rám ci již plat ných před pi sů. Na ří ze ní ve -
li te le ghet ta o lis tov ním sty ku, ozna mo va né pro střed nic tvím den ních roz ka zů, se od zá ří 1942 tý ka lo
poš tov ní ho sty ku všech věz ňů v ghet tu bez ohle du na to, z ja ké ze mě sem by li de por to vá ni. Li ši ly se
pou ze způ so by pře pra vy ko res pon den ce z ghet ta a do ně ho z jed not li vých ze mí.

Ad re sa věz ně na zá silkách by la pře de psá na v sou la du s no vým orien tač ním sys té mem v ghet tu, kte -
rý byl vy tvo řen k 1. 7. 1942 po vy stě ho vá ní Te re zí na. Blo ky by ly ozna če ny řím ský mi čís li ce mi I - VII od
ji hu k se ve ru a vel ký mi pís me ny A - J od vý cho du k zá pa du. Ka sár na by la po va žo vá na za je den blok.
Uli ce ve dou cí od se ve ru k ji hu nes ly ozna če ní L (Längstrasse) a příč né uli ce od vý cho du k zá pa du
ozna če ní Q (Querstrasse), prv ní čís lo za pís me ny L a Q zna me na lo po řa dí uli ce, dal ší čís lo do mu.

16. 9. 1942 byl vy hlá šen turnus pro vy bra né trans por ty z pro tek to rá tu a říš ské ho úze mí - Ně mec ka,
Vý chod ní Mar ky a Su det. Z pro tek to rát ních Ži dů se po vo le ní psát tý ka lo pou ze těch, kte ří při šli do ghet -
ta do 10. 12. 1941. Do pisni ce vy dá va ly od 20. 9. 1942 poš tov ní expo zi tu ry a kaž dý pří jem ce se mu sel
vy ká zat osob ním prů ka zem.

Dů le ži tou změ nu při nes lo na ří ze ní o lis tov ním sty ku vy hlá še né 24. 9. 1942.39 By lo ofi ci ál ně zru še no
ome ze ní po č tu slov, po psá na však moh la být pou ze zad ní stra na do pisni ce a to i psa cím, ovšem či tel -
ným pís mem a text ne směl pře sa ho vat na adresní stra nu. Na cis tic ká moc tak rea go va la na pří liš uni fi -
ko va ný vzhled a ob sah do pisnic, kte rý od po ro val před klá da né vi zi sa mo stat né ho ži dov ské ho síd liš tě.

Do vo le ny by ly zmín ky o mož nos ti po slat do ghet ta zá sil ky. V ori gi ná le by ly ozna če ny vý ra zem
„Liebesga benpa ke te“ bez bliž ší ho ur če ní vá hy, po č tu, ob sa hu apod. Po dle kon tex tu šlo o ba líč ky do 2
kg, kte ré by ly pro tek to rát ní i říš skou poš tou řa ze ny me zi lis tov ní zá sil ky.

Po dle roz pi su se od 25. 9. do 7. 10. 1942 moh li v je de nác ti eta pách dal ší ho vy hlá še né ho turnu su lis -
tov ní poš ty vy stří dat všich ni věz ni. Zprá va o sta vu ghet ta Te re zín za ob do bí 1. 9. až 30. 9. 1942, kte rou
vy pra co va la pro tá bo ro vou ko manda tu ru ži dov ská sa mo sprá va, uvá dě la v pří lo ze 3 „Den ní evi den ce“
stav věz ňů. K 1. 9. zde by lo 51 554 věz ňů, 2. 9. 50 528, me zi 12. 9. až 22. 9. přes 55 000, nej ví ce věz ňů
- 58 491 by lo evi do vá no 19. 9. a 30. 9. zde by lo 53 284 věz ňů.40 Den ní po dej do pisnic se te dy po hy bo val
oko lo 5 000 ku sů. Od 11. do 13. 10. moh li po dat do pisni ci i de por to va ní z trans por tů z ří še a pro tek to rá -
tu, kte ří při je li me zi 15. až 30. 9. 1942.41

No vý poš tov ní řád pro lis tov ní poš tu byl vy hlá šen 24. 5. 1943 s plat nos tí od 1. červ na. Zno vu byl za ve -
den tří mě síč ní turnus pro vý dej do pisnic a je jich pří jem k ex pe di ci. Pro dlou že ní do by, po kte ré by lo mož -
né ode slat vždy jed nu do pisni ci, by lo čás teč ně vy vá že no bezchybnějším do ru čo vá ním do pisnic a ba líč ků
pří jemcům v ghet tu v dů sled ku lep ší or ga ni za ce ži dov ské sa mo sprá vy včet ně je jí ho poš tov ní ho od dě le ní.

Vy hlá še ný turnus pla til pro ob do bí od 1. 6. do 31. 8. 1943. By lo za ve de no hro mad né pře dá vá ní do -
pisnic k po dá ní pro střed nic tvím star ších blo ku či bu do vy a v sou vis los ti s tím do šlo ke zlep še ní cen zur ní -
ho ří ze ní. Pře da né do pisni ce pro šly oka mži tou cen zur ní kon tro lou. Když byl ob sah shle dán zá vad ným,
okrsko vý cen zor (Be zirks-Zensor) ži dov ské sa mo sprá vy ode sí la te le na vští vil, po učil o před pi sech a pře -
dal mu ná hrad ní do pisni ci. By la-li do pisni ce od stej né ho ode sí la te le opě tov ně cen zu rou za chy ce na, ná -
rok na je jí ode slá ní v da ném turnu su ztra til.42
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Do bo vý plá nek ghet ta z ro ku 1942 s vy zna če ním okrsků, ulic pís me ny L a Q a bu dov. /ŽM/

Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta z dubna 1944. Ad re sa pří jem ce do pl ně na o čís lo po ko je
a do mu. No vá evi den ční ra zít ka ŽRS v Pra ze v le vém dol ním ro hu a poš ty ži dov ské sa mo sprá vy
v pra vém hor ním ro hu. /ŽM/
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Nepři dě le ní do pisni ce mě lo být ozná me no oka mži tě star ší mu svět ni ce (Zimme rälteste), kte rý měl to -
to opo me nu tí ihned na hlá sit. Re kla ma ce do šlé po uply nu tí pří sluš né ho cyk lu se již ne vy ři zo va ly.43 Kdo
pro stá ří ne bo ne moc ne mo hl poš tov ní zá le ži tos ti sám vy ři zo vat, mo hl vy užít poš tov ní služ bu v L 310
a vá leč ní poško zenci se moh li ob rá tit na od dě le ní Pé če o vá leč né poško zence v Q 622, míst nost 28.44

Zde jim by la po dá na in for ma ce o pra vid lech ne bo do pisni ce před pi so vě vy plně na a pře dá na k ode slá -
ní. Dny vy hlá še né eta py mu se ly být do dr že ny. Ne byl-li ná rok na při dě le ní do pisni ce či je jí po dej vy užit,
mo hl vě zeň za žá dat o ná hrad ní po dej ve dnech, kte ré ná sle do va ly po ukon če ní pra vi del né ho turnu su.45

Změ nu ve for mál ní úpra vě do pisnic (i ba lí ků) při nes lo na ří ze ní no vé ho ve li te le tá bo ra Burge ra z 28.
7. 1943. K 1. 8. 1943 by ly zno vu za ve de ny ná zvy ulic a je jich psa ní se od to ho to da ta po vin ně za ved -
lo ta ké v po štov ním sty ku.46

L 1 - Seestrasse
L 1a - Kurze Strasse
L 2 - Bahnhofstrasse
L 3 - Lange Strasse
L 4 - Hauptstrasse
L 5 - Parkstrasse
L 6 - Wallstrasse

Q 1 - Bäckergasse
Q 2 - Jä gergasse
Q 3 - Badhausgasse
Q 4 - Neue Gasse
Q 5 - Turmgasse
Q 6 - Rathausgasse
Q 7 - Berggasse
Q 8 - Postgasse
Q 9 - Egergasse

Sil ni ce:
do Bo hu šo vic - Südstrasse 
do Ko pist - Westgasse

Ná měs tí:
Marktplatz 
Brunnenpark 
Stadtpark 
Klei ner Park

Směr ni ce pro poš tov ní styk z 12. 2. 194447 při ná še la po sled ní změ nu v úpra vě adres, kte ré mu se ly
ob sa ho vat v ná sle du jí cím po řa dí jmé no, pří jme ní, uli ci, čís lo po ko je a do mu. Pře sta lo se to tiž po uží vat
ozna če ní věz ňů po dle transportních čí sel (Trans port-Nummer) a by lo na hra ze no tzv. pozná va cí mi čís -
ly (Kenn-Nummer) a evi den ce věz ňů by la ve de na po dle abe ce dy. Turnu sy se i na dá le vyhla šo va ly po -
dle da ta pří cho du trans por tů, ale ode slá ní do pisni ce se ří di lo abe ced ním po řád kem.48

Tří mě síč ní turnus lis tov ní poš ty byl zkrá cen 1. 7. 1944, od kdy by lo do vo le no ode slat jed nu do pisni -
ci mě síč ně. Od 30. 8. 1944 se po vo le ní ode slat jed nu do pisni ci pro dlou ži lo na osm týd nů a by lo po vo -
le no pou ze tři cet slov.49 Zkra co vá ní a pro dlu žo vá ní turnu sů lis tov ní poš ty z Te re zí na se ří di lo spí še pro -
voz ní mi mož nost mi než na ří ze ním tá bo ro vé ko man da tu ry, jak to mu by lo v prv ních mě sí cích exis ten ce
ghet ta. Již kon cem břez na 1944 by lo vy dá vá ní do pisnic ome ze no z dů vo du je jich ne do stat ku.50 Ved le
pro tek to rát ních do pisnic s dvoj ja zyč ným ozna če ním se po zdě ji po uží va ly do pisni ce tiš tě né pří mo pro
ghet to s pou ze ně mec kým ozna če ním Postkarte. Při ne do stat ku do pisnic by ly na hra zo vá ny líst ky bez
ja kých ko liv úda jů, pou ze v pře de psa né ve li kos ti, kte ré by ly zho to vo vá ny pří mo v ghet tu. Do pisni ce vy -
dá va la věz ňům i na dá le ži dov ská sa mo sprá va bez plat ně. Po čet do šlých a ode sí la ných do pisnic ko lí sal
po dle mo men tál ní ho sta vu věz ňů v ghet tu.

Při bliž ný ob jem ko res pon den ce lze od vo dit ze zpráv ži dov ské sa mo sprá vy pro ro ky 1943 a 1944 vy -
pra co va né pro ve li te le ghet ta51 a ob do bí po čát ku ro ku 1945 do ku men tu jí do cho va né zá pi sy z jed ná ní
ve li te le se ži dov ským star ším. Roč ní zprá vy ob sa ho va ly sta tis tic ké úda je ze jmé na z hos po dář ské, so ci -
ál ní, zdra vot ní a kul tur ní ob las ti ži vo ta v ghet tu. By ly ur če ny na cis tic ké sprá vě a vy tvo ře ny s cí lem uká -
zat co nej příz ni věj ší ob raz te re zínské ho ghet ta ve sna ze neohro zit je ho exis ten ci a v sou la du s pro pa -
gan dis tic kou ro lí Te re zí na, kte rá v těch to le tech kul mi no va la. Ne lze je te dy po va žo vat za sto pro cent ně
spo leh li vý pra men. Úda je v nich jsou pod ří ze ny pro pa gan dis tic ké mu úče lu a po č ty uvá dě né v poš tov ní
sta tis ti ce listovních a ba lí ko vých zá si lek jsou nadsa ze né. V ná sle du jí cím tex tu jsou uve de ny spí še ja ko
ilus tra tiv ní než ja ko hod no věr ný pra men. Po dle zprá vy za rok 1943 se po čet do šlých listovních zá si lek
(vy jma ba líč ků) po hy bo val při bliž ně od 10 ti síc za mě síc zá ří do té měř 25 ti síc v mě sí cích úno ru, srp nu
a říj nu. Po čet v ostat ních mě sí cích se po hy bo val v tom to roz me zí. Křiv ka gra fu ode sí la ných do pisnic by -
la vý raz něj ší. Pod úro veň 5 ti síc se do sta la v led nu, do dub na stou pa la až k 10 ti sí cům, v květ nu a v čer -
ven ci do sa ho va la po č tu té měř 20 ti síc listovních zá si lek. Zhru ba v té to vý ši se po hy bo va la do kon ce ro -
ku. Ve zprá vě za rok 1944 byl nej men ší po čet do šlých listovních zá si lek uve den v pro sin ci, a to 3 067
ku sů, nej vět ší po čet na pře lo mu zá ří a říj na až 29 768 ku sů. Prů měr ný mě síč ní po čet do šlých do pisnic
se po hy bo val ko lem 17 300 a ode sla ných do pisnic ko lem 16 ti síc ku sů. Nej ví ce listovních zá si lek by lo
z ghet ta ode slá no na pře lo mu srp na a zá ří - 27 011, nej mé ně na kon ci pro sin ce - 2 766.

Dů vě ry hod něj ší in for ma ce o ode sí la ných zá silkách po dá va ly zá pi sy z jed ná ní ve li te le tá bo ra se ži dov -
ským star ším. Ten při nich před klá dal ve li te li do pisni ce při pra ve né k ode slá ní včet ně je jich se zna mu
a roz pi su do ru čo va cích míst. Do cho val se jen ma lý po čet zá pi sů, ale umož ňu jí ale spoň v uve de ném ob -
do bí osvět lit po hyb listovních zá si lek od je jich po dá ní na poš tě v ghet tu. Vzta hu jí se ke ko res pon den ci
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For mu lář obsílky pro vý dej do šlé lis tov ní ne bo ba lí ko vé zá sil ky z dub na 1944. /ŽM/

Tex to vá stra na obou stran né ho for mu lá ře pro po dej do pisnic z dub na 1944. /ŽM/

For mu lář pro po dej do pisnic. /ŽM/
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no vě do šlých trans por tů. Poš tov ní expo zi tu ry pře da ly po cen zur ním pro vě ře ní sou stře dě né zá sil ky poš -
tov ní cent rá le. Zde by ly evi do vá ny a po ří ze ny je jich přes né se zna my po dle mís ta do ru če ní. Ži dov ské mu
star ší mu by ly se zna my postu po vá ny s pří pi sem ve dou cí ho poš ty v ghet tu a ten se zna my, rozpi sy a do -
pisni ce spo lu s vlast ním prů vod ním do pi sem pře dá val při jed ná ní ve li te li. Pro bí ra né poš tov ní zá le ži tos ti
by ly za pro to ko lo vá ny v pí sem ném zá pi su.

25. 2. 1945 by lo ve li te li ghet ta, na zá kla dě je ho po vo le ní ze 7. 2., pře dá no 943 do pisnic. Z to ho to po -
č tu by lo 578 do pisnic ur če no do ří še (z to ho do Ber lí na 6, Víd ně 2, Su det 19, Vý chod ní Mar ky 6, na
ostat ní úze mí ří še 545), do pro tek to rá tu 357 do pisnic (do Pra hy 210, Br na 20) a do ci zi ny 8 do pisnic
(na Slo ven sko 1, do Ho land ska 3, Švéd ska 1 a Švý car ska 3). Dal ších 972 po vo le ných do pisnic by lo
pře dá no 2. 3. 1945, opět s roz pi sem do ru čo va cích míst - do ří še 579, pro tek to rá tu 391 a do ci zi ny (na
Slo ven sko) 2 do pisni ce.

6. 3. 1945 po stou pil ing. Tintner, ve dou cí poš ty ne bo pří sluš né ho od dě le ní poš ty v ghet tu, pro střed -
nic tvím ži dov ské ho star ší ho k pro jed ná ní roz pis k 437 po vo le ným do pisni cím. Z to ho by lo ur če no do
pro tek to rá tu 222 ku sů, do ci zi ny (Ho land ska) 1 do pisni ce.52

Stej ně ja ko kaž dá ji ná ob last ži vo ta v ghet tu i poš tov ní styk od rá žel mo men tál ní si tu a ci. Na ří ze ním ve -
li te le moh la být je ho pra vid la mě ně na den ze dne. Ani chod poš ty ži dov ské sa mo sprá vy si ne lze před -
sta vo vat ja ko přes ně fun gu jí cí or ga ni za ci. Sto pro cent ní pl ně ní na ří ze ní, včet ně těch vy ka zo va ných, ne ní
mož né v po mě rech ja ké v ghet tu pa no va ly před po klá dat. S pev něj ším ří ze ním ži dov ské sa mo sprá vy šlo
ru ku v ru ce i zlep še ní poš tov ních slu žeb a na opak, v do bách kri tic kých, v prv ních a po sled ních mě sí cích
exis ten ce ghet ta, při pří cho dech a od cho dech trans por tů v ma siv ním mě řít ku apod. se služ by poš ty vý -
raz ně zhor ši ly.

For mu lá ře lis tov ní poš ty pro po dej a vý dej do pisnic
Vě zeň, kte rý měl ná rok na bez plat né vy dá ní do pisni ce, ji ob dr žel na poš tov ní expo zi tu ře spo lu s for mu -
lá řem „Empfänger in The re sienstadt“ (tj. pří jem ce v Te re zí ně). Do rub rik do pl nil jmé no, pří jme ní, trans -
port ní čís lo (po zdě ji se u for mu lá řů ta to rub ri ka ne vyplňo va la), uli ci, čís lo do mu a po ko je, jak by lo prá -
vě pře de psá no. Vy pl ně ný ho ode vzdal spo lu s na psa nou do pisni cí. For mu lář slou žil poš tě pro evi den -
ci o po č tu při ja tých do pisnic a zá ro veň ja ko kon trol ní do klad, že do pisni ci ode vzdá vá ten, kdo má
v rám ci vypsa né ho turnu su prá vo ji ode slat.

Po zděj ší ty py for mu lá řů by ly obou stran né. Text na zad ní stra ně for mu lá ře č. 2407-L/3-44/k z ro ku
1944 upo zor ňo val, že lís tek ne bo do pisni ce s nej vý še tři ce ti slo vy v či tel né úpra vě mu sí být oka mži tě,
nej poz dě ji do (zde by lo uve de no da tum a ho di na po sled ní ho mož né ho po de je) pře dá na poš tě. Pi sa -
te li se při po mí na lo, že po vo le ná zpá teč ní ad re sa na do pisni ci mu sí ob sa ho vat pou ze jmé no, pří jme ní
a da tum na ro ze ní ode sí la te le. Zde je pa tr ná sou vis lost se zru še ním evi den ce věz ňů po dle transportních
čí sel. Da tum a ho di na po sled ní ho mož né ho po de je by ly sou čás tí cyklosty lo va né ho tex tu. For mu lá ře se
te dy mu se ly vy dá vat pro kaž dou eta pu vypsa né ho turnu su zvlášK a pa tr ně se vy sky to va ly v mno ha růz -
ných va rian tách.

For mu lá ře pro vý dej do šlé do pisni ce „Vorla dung“ (tj. ob síl ka, před vo lá ní) exis tu jí ta ké v mno ha ty -
pech. Slou ži ly ja ko vý zva pří jem ci k vy zved nu tí zá sil ky na ozna če ném po štov ním pra co viš ti a by ly za -
ve de ny pro ply nu lý vý dej zá si lek, spo je ný s evi denčním ří ze ním. Pro to do ba, ur če ná pro vý dej kaž dé
zá sil ky, by la sta no ve na přes ně na mi nu ty. Pro vý dej listovních i ba lí ko vých zá si lek se po uží va ly stej né
for mu lá ře a druh do šlé zá sil ky se vy zna čo val podtrže ním pří sluš né ho úda je.

Lis tov ní poš ta mi mo pra vi del ný turnus a do pi sy
Vy bo če ní z plat ných poš tov ních pra vi del lis tov ní ho sty ku by lo spo je no s odů vodně nou žá dos tí po da -
nou ži dov ské mu star ší mu. V roz ho do va cí pra vo mo ci ži dov ské sa mo sprá vy by lo pou ze po su nu tí ter mí -
nu ode vzdá ní do pisni ce ve vy hlá še né eta pě ne bo v ná hrad ních dnech pro po dej do pisnic po ukon če -
ní turnu su. Ža da tel o po su nu tí, vět ši nou z ví cečlenné ro di ny, kte rá při šla do Te re zí na spo leč ně a chtě -
la ko res pon den ci roz lo žit do del ší ho ča so vé ho roz me zí, po žá dal o změ nu ter mí nu pí sem ným pří pi sem.
V pří pa dě klad né ho vy ří ze ní stvrzo va lo od dě le ní Poš ty a do pra vy ži dov ské sa mo sprá vy po su nu tí ter mí -
nu na zvlášt ním for mu lá ři „Erle di gung“ (tj. vy ří ze ní). Je ho text v pře kla du zněl: „Pře lo že ní ná ro ku na
psa ní na tý den (zde ná sle do va lo ru ko pis né vy zna če ní čís la týd ne v mě sí ci) po vo le no“. For mu lář ob sa -
hu jí cí jmé no, pří jme ní, čís lo věz ně a ad re su ža da te le stvr zo val pra cov ník poš ty. Za ve de ní pra vi del pro
žá dost o po su nu tí ter mí nu ne ní do lo že no, pro ka za tel ně ta to mož nost exis to va la v ro ce 1943 a v le tech
ná sle du jí cích.
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Ode slat do pisni ci mi mo pra vi del ný turnus ne bo ví ce do pisnic v jed nom turnu su mo hl vě zeň pou ze
po schvá le ní tá bo ro vou ko manda tu rou. Odů vodně nou žá dost pře dal ži dov ské mu star ší mu, ten ji
s vlast ním pří pi sem po stou pil ve li te li tá bo ra k po sou ze ní a ná sled ně tlu mo čil je ho sta no vis ko. Po před -
běž ném schvá le ní moh la být do pisni ce při ja ta po štov ním od dě le ním ži dov ské sa mo sprá vy. Opět by la
pro střed nic tvím ži dov ské ho star ší ho pře dá na ve li te li k de fi ni tiv ní mu roz hod nu tí. Jsou zná my pří pa dy,
kdy po vo le ná ko res pon den ce by la pro for mál ní ne do stat ky ve li te lem za dr že na a po vo le ní by lo zru še -
no.53 Po vo lo vá ní by lo pro jedná vá no u ve li te le jme no vi tě pří pad od pří pa du a v zá pi sech z jed ná ní byl
o tom uči něn zá znam. V ro ce 1945 se žá dos ti ob je vo va ly po měr ně čas to.54 Ve zce la oje di ně lých pří pa -
dech mo hl vě zeň v ghet tu ob dr žet ne bo ode slat do pis. Po pr vé mož nost ode slá ní do pi su z ghet ta uvá -
dě la poš tov ní pra vid la lis tov ní ho sty ku z 24. 9. 1942, kte rá při pouš tě la: „Do pi sy se smě jí psát pou ze po
udě le ní zvlášt ní ho po vo le ní.“ Ta ké pra vid la ko res pon den ce s ci zi nou sta no vi la, že do ne utrál ní a spo -
je nec ké ci zi ny se ne smě ly za sí lat pří liš dlou hé do pi sy. Ad re sa ode sí la te le i pří jem ce mu se la být uve de -
na na obál ce i uvnitř lis tu. Obál ky ne smě ly mít hed váb nou vlož ku a po dá va ly se ote vře né.

Ji ná na ří ze ní tá bo ro vé ko man da tu ry při tom věz ňům přís ně za ka zo va la dr že ní do pis ních pa pí rů, pe -
něz, zná mek apod. V ome ze ném množ ství mě lo k dis po zi ci do pis ní pa pí ry a obál ky pou ze ve de ní ži -
dov ské sa mo sprá vy a ně kte ré pro mi nent ní oso by. Ode slat, ale i ob dr žet do pis mo hl běž ný vě zeň pou -
ze po zdlou ha vém jed ná ní a vý hrad ně v dů le ži té úřed ní zá le ži tos ti. Sou kro má sdě le ní psa ná for mou
do pi sů by la vy lou če na. Do Te re zí na by ly do pi sy za sí lá ny přes ně mec kou ko manda tu ru mi mo ob vyk lou
tra su.

Lis tov ní styk me zi ghet tem a pro tek to rá tem v období 16. 9. 1942 -  6. 5. 1945
Zá ří 1942 lze po va žo vat za za čá tek ome ze né ho, ale pra vi del né ho poš tov ní ho spo je ní s pro tek to rát ním
úze mím. Na ří ze ní a směr ni ce se po stup ně vži ly a na listovních zá silkách se od to ho to da ta ne ob je vu je
již to lik otis ků růz ných po moc ných ra zí tek ja ko v před cho zím ob do bí.

Do pisni ce z ghet ta pro pří jem ce na pro tek to rát ním úze mí
Zá sad ní změ nou v lis tov ní ko res pon den ci by lo ukon če ní po uží vá ní po moc ných ra zí tek pro správ né vy -
pl ně ní ad re sy ode sí la te le v ghet tu. Psa ní adres se sjed no ti lo a ří di lo se na ří ze ní mi ko man da tu ry o za -
ve de ní ná zvů ulic, čís la po ko je ne bo ukon če ní evi den ce věz ňů po dle transportních čí sel. Způ sob po -
dá ní, cen zu ry a evi den ce po da ných do pisnic zů stal za cho ván, mě ni la se pou ze jed not li vá pra vid la -
mož nost hro mad né ho po dá ní pro střed nic tvím star ší ho svět ni ce, pří mé cen zur ní ří ze ní již před po dá ním
na poš tov ní expo zi tu ru apod.

Do pisni ce by ly ozna če ny čís lem zá sil ky a čís lem cen zo ra ja ko v před cho zím ob do bí. Pře va žo va lo
ru ko pis né vy zna čo vá ní úda jů a mé ně čas to by la otis ko vá na ra zít ka cen zu ry Z. Oje di ně le, hlav ně u ko -
res pon den ce z ro ku 1945, se cen zur ní ra zít ko „Zensiert“ otis ko va lo na texto vou stra nu do pisnic.

K ad re se ode sí la te le v ghet tu se do plňo va lo ra zít ko s úda jem 11b v kru hu. By lo to poš tov ní smě ro -
va cí ozna če ní pro úze mí Pro tek to rá tu Če chy a Mo ra va. Říš ské úze mí včet ně Vý chod ní Mar ky a Su det,
Pro tek to rá tu Če chy a Mo ra va, Ge ne rál ní ho gouverne mentu a ob sa ze ných úze mí by lo roz dě le no do 24
poš tov ních pá sem.55

Do pisni ce šly z ghet ta ku rýrní ces tou na Ústřed nu pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze a od tud na
ŽNO. Z pů vod ních po moc ných ra zí tek Ži dov ské ná bo žen ské ob ce se za cho va lo po uží vá ní po moc né -
ho ra zít ka o tom, že od po věW do ghet ta mu sí jít vý hrad ně je jím pro střed nic tvím. Ži dov ská ná bo žen ská
obec v Pra ze (ŽNO) - Jü dische Kultusge meinde in Prag (JKG) by la v úno ru 1943 přejme no vá na na Ži -
dov skou ra du star ších v Pra ze (ŽRS) - Ältestenrat der Ju den in Prag. V ná sle du jí cím tex tu je no vý ná -
zev, ŽRS, uve den všu de tam, kde lze přes ně ur čit ča so vé za řa ze ní uvá dě né in for ma ce ne bo kde je ná -
zev sou čás tí po pi so va né ho ma te ri á lu. Tam, kde ne ní zřej mé, zda jde o pra men z do by před ne bo po
změ ně ná zvu, pří pad ně se vzta hu je k obo jí mu ob do bí, je po uži to pů vod ní ozna če ní ŽNO.

Z ro ku 1943 se do cho va la pí sem ná in ter ní in for ma ce pro jed not li vá od dě le ní ŽRS, že zří ze ná poš tov -
ní a pře pážko vá služ ba, kte rá za jiš Ko va la i pří mý pří jem listovních zá si lek pro te re zínské ghet to (a zřej -
mě i ku rýrní do ru čo vá ní listovních zá si lek z Te re zí na praž ským pří jemcům) síd lí v Jo se fovské uli ci čís lo 5.
Zda šlo o no vě zří ze nou služ bu ne bo pou ze o je jí no vou dislo ka ci ne lze z ma te ri á lu vy sle do vat. Dal ší
pra men ze stej né ho ro ku uvá dí, že od dě le ní G síd lí v uli ci Fi li pa de Monte 21.56 Ten to ná zev (po dle ni zo -
zem ské ho hu deb ní ka na dvo ře cí sa ře Ru dol fa II.) byl za ve den v ro ce 1940 mís to pů vod ní ho ná zvu
Maise lo va, jak se uli ce od ro ku 1945 opět jme nu je. Na chá zí se v ny něj ší Pra ze 1 na Sta rém Měs tě v mís -
tě pů vod ní ho ži dov ské ho ghet ta, po zdě ji Ži dov ské ho Měs ta, stej ně ja ko uli ce Jo se fovská, ny ní Ši ro ká.
K Pra ze by lo Ži dov ské Měs to při po je no ja ko měst ská část Jo se fov v ro ce 1850. 


