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Pe něž ní zá sil ky pro věz ně v ghet tu
Od sa mé ho po čát ku by lo v te re zín ském ghet tu přís ně za ká zá no vlast nit plat né pe ní ze. Při při sti že ní byl
je jich ma ji tel po tres tán vě ze ním, v hor ším pří pa dě de por ta cí na vý chod. Přes to ile gál ní dr že ní pe něz by -
lo běž né, šlo však o část ky, kte ré si věz ni s se bou pro pa šo va li při pří jez du. Le gál ní ces tou pro střed nic -
tvím za sla ných pe něž ních pouká zek je zís kat ne moh li, snad jen v prv ních týd nech exis ten ce ghet ta kdy
jim by ly za sí lá ny poš tou. Po zá ka zu pře dá vá ní zá si lek kon cem pro sin ce 1941 vra cel poš tov ní úřad v Te -
re zí ně ta ké ně ko lik ne od byt ných pouká zek ne zná mých ode sí la te lů, kte ré mu se la pro tek to rát ní poš tov ní
sprá va zve řej ňo vat po dle poš tov ních pra vi del šest mě sí ců v pří sluš ných se zna mech. Veš ke ré do stup né
in for ma ce o po štov ním sty ku, aG z pra me nů do cho va ných v ghet tu sa mém ne bo z ma te ri á lů ŽNO v Pra -
ze, pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy apod., se o pe něž ních po ukáz kách do ghet ta ne zmi ňu jí. Přes to pro
věz ně pe ní ze, ze jmé na z ci zi ny, ale pře de vším pen ze ban kov ní mi pře vo dy ne bo pe něž ní mi poš tov ní mi
po ukáz ka mi, cho di ly. Do ru kou věz ňů však ne přiš ly a by ly za držo vá ny ně mec kou ko manda tu rou. Vy sví tá
to z po zděj ších ma te ri á lů ko lem za lo že ní Ban ky ži dov ské sa mo sprá vy v ghet tu a za ve de ní sa moú čelné ho
te re zínské ho pe něž nic tví 12. 5. 1943. Ban ka a pe ní ze mě ly dotvo řit ob raz vzo ro vé ho ži dov ské ho síd liš tě
po dle zá mě rů na cis tic ké pro pa gan dy. Pe ní ze do šlé pe něž ní mi po ukáz ka mi a ban kov ní mi pře vo dy by ly
pře ve de ny ve sta no ve ném kur su na ghet to ko ru ny, jak se te re zínské pla tidlo do ja ra 1944 na zý va lo,
a ulo že ny na účet u ban ky. Pří jem pe něž ní zá sil ky stvr dil pří jem ce ne bo ban ka. Ob nos v plat né mě ně si
po ne cha la ko man da tu ra. To to za chá ze ní s do chá ze jí cí mi pe něž ní mi část ka mi tr va lo do po čát ku ro ku
1945. S trans por ty, ozna čo va ný mi v ofi ci ál ní ter mi no lo gii ghet ta ja ko trans por ty pra cov ní ho na sa ze ní,
při chá ze li v led nu 1945 ži dov ští part ne ři ze smí še ných man žel ství. Je jich ne ži dovští part ne ři jim za sí la li
pe něž ní po ukáz ky ne bo pro ně při chá ze ly pen ze for mou še ků a ko man da tu ra jed na la o tom, zda po -
stup je jich pří jmu bu de stej ný ne bo zda bu dou vra ce ny. Ce lou si tu a ci ilu stru je pří pad dvou do šlých še -
ků pro pří cho zí z trans por tu AE 3, kte rý do ra zil z Pra hy do Te re zí na 11. 2. 1945. Poš ta v ghet tu pří pi sem
z 1. 3. 1945 žá da la ži dov ské ho star ší ho o po kyn, jak na lo žit s došlý mi še ky, „pro to že je jich pří jemky ní je
pří sluš ni ce trans por tu, u kte ré ho se ny ní pe něž ní ob no sy bu dou vra cet“. Ži dov ský star ší pří pi sem ve li te li
tá bo ra sdě lil uve de né sku teč nos ti s tím, že „ob vyk le se pře vod pro vá dí tak, že se při pi su je ob nos ban -
kou ži dov ské sa mo sprá vy v te re zín ském uza vře ném kontu pří jem ci k dob ru a po štov ním zmoc něn cem
po de psa né pe něž ní po ukáz ky s konsigna cí slu žeb ny se ode šlou. S ohle dem na to, že se v tom to pří pa -
dě jed ná o příslušni ci trans por tu pra cov ní ho na sa ze ní, pro sí me o in struk ce.“ Ru ko pis ná po znám ka ze
7. 3., po de psa ná ne či telným pod pi sem pří sluš ní ka ně mec ké ko man da tu ry, ob sa hu je pří kaz veš ke ré pře -
vo dy za dr žet. 13. 3. 1945 sdě lil ži dov ský star ší poš tě, že pe něž ní po ukáz ky pro účast ní ky trans por tů pra -
cov ní ho na sa ze ní se bu dou zpra co vá vat stej ně ja ko ostat ní.79 Pen ze pro ži dov ské part ne ry ze smí še ných
man žel ství, kte ří by li de por to vá ni do Te re zí na, ře šil Vše obec ný pensijní ústav v Pra ze, pro tek to rát ní mi -
nis ter stvo fi nan cí, mi nis ter stvo ho spo dář ství a prá ce a pří sluš né ně mec ké úřa dy. 13. 3. 1945 ode sla la
ŽRS v Pra ze do pis ve dou cí mu Ústřed ní ho úřa du pro uspo řá dá ní ži dov ské otáz ky Günthe ro vi, ve kte rém
uvá dě la, že pro tek to rát ní pen zij ní ústa vy tr va jí na před lo že ní po tvr ze ní od Ústřed ní ho úřa du pro uspo řá -
dá ní ži dov ské otáz ky o tom, že pří jem ce pen ze v Te re zí ně ži je. Ná vrh zvo lit opač ný po stup, tj. za sí lat pen -
zij ním ústa vům hlá še ní pou ze v pří pa dě úmr tí věz ně, Vše obec ný pensijní ústav v Pra ze od mítl a tr val na
for mál ním po tvr ze ní, že vě zeň ži je, s tím, že po tvr ze ní lze vy sta vit na jed nou pro tři mě sí ce. ŽRS na vr ho -
va la vy sta vit v Te re zí ně kaž dé tři mě sí ce sou pis ži jí cích pří jem ců pen ze a za slat ho pen zij ním ústa vům
v Pra ze a Br ně.80 Na ja ře 1945 by la si tua ce v ghet tu již aty pická. Ně kte ré za sla né ob no sy by ly vra ce ny
zpět. Tak to byl z Te re zí na vrá cen ob nos pro účast ni ci trans por tu pra cov ní ho na sa ze ní, kte rá sem při šla
s trans por tem AE 2 z Ha gi bo ru 4. 2. 1945. Část ka 1 770 ko run by la vrá ce na zpět man že lo vi do Ha gi bo -
ru, kte rý ji stvr dil 21. 3. 1945. Otáz ky do chá ze jí cích pe něž ních zá si lek se zřej mě roz ho do va ly pří pad od
pří pa du a me to di ka by la zce la chao tic ká.

Ghet to ko ru ny, od ja ra 1944 pod ná zvem te re zínské ko ru ny, pro věz ně žád ný vý znam ne mě ly. Aby
se v sys té mu ghet ta vů bec za ved ly, by ly vy tvo ře ny růz né po plat ky, na pří klad za půj čo vá ní knih, zá ba vu,
do šlé ba lí ky apod., te dy za služ by do té do by po sky to va né ži dov skou sa mo sprá vou zdar ma. Kaž dý 
vě zeň měl u ban ky za lo žen účet, ze kte ré ho by ly pro vá dě ny vý pla ty, even tu ál ně kon to-dobro pi sy, a to
pra cu jí cím po dle je jich mzdo vých jed no tek, nepra cu jí cím po dle hlá še ní star ších do mu či svět ni ce.
S účtem mo hl vě zeň při vkla dech a vý bě ru dis po no vat bez ome ze ní.

Ban kov ky ob jed nal ve dou cí Ústřed ní ho úřa du pro uspo řá dá ní ži dov ské otáz ky v Pra ze Günther a ob -
jed náv ka by la vy sta ve na 28. 1. 1943 pod jed na cím čís lem XIII-6128/43. Ad re so vá na by la obchod ní mu
od dě le ní Ná rod ní ban ky pro Če chy a Mo ra vu v Pra ze 2, Bre dovské uli ci na zá kla dě pro jed ná ní s ra dou
říš ské ban ky Kar lem Schmidtem a ře di te lem Ma li nou z před cho zí ho dne. For mu lo vá na by la ja ko při dě -
le ní za káz ky na vý ro bu dobro pi sů pro te re zínské ghet to. Ban kov ky by ly po ža do vá ny v no mi ná le 1 K



v po č tu dva mi li o ny ku sů, 2 K je den mi li on, 5 K pět set ti síc, 10 K tři sta ti síc, 20 K dvě stě ti síc, 50 K sto
pa de sát ti síc a 100 K ve stej né vý ši sto pa de sát ti síc. Do 8. 2. 1943 mě la ban ka před lo žit ke schvá le ní
ná vr hy a za čít s vý ro bou. Hod no ty 1 K až 10 K včet ně by ly objedná ny v jedno ba revném, vyš ší no mi ná -
ly ve dvou ba revném tis ku. Pro pří pad bu dou cí ho do tisku po ža do val ob jed na va tel za jiš tě ní pří sluš né ho
množ ství pa pí ru do zá so by, aby pří pad ný dru hý ná klad byl ve stej ném pro ve de ní a kva li tě. Na zad ní stra -
ně ob jed náv ky jsou po znám ky s da tem 3. 2. 1943, že zá le ži tost bu de vy ří ze na Tis kár nou ban ko vek, což
se dá va lo na vě do mí ra do vi ban ky Schmidto vi.

30. 1. 1943 by la Ná rod ní ban kou pro Če chy a Mo ra vu ob jed náv ka pí sem ně po tvr ze na s tím, že za káz -
ka bu de pro ve de na po dle zá sad, sjed na ných při roz ho vo ru s vrch ním účet ním Oska rem Wa bersi chem,
a po tvr zo va ly se pod mín ky ob jed náv ky. Ce lá vý ro ba mě la pod lé hat stej ným kontrolně tech nic kým opat -
ře ním ja ko vý ro ba ji ných ce nin. Po skon če ní tis ku mě ly být pře dá ny veš ke ré ori gi nál ní kres by a ka me -
ny (zřej mě li togra fické) objedna va te li a ne po uži tel né sou čás ti tis ko vých fo rem mě ly být pod je ho do hle -
dem zni če ny.81 K oso bě v ob jed náv ce zmi ňo va né ho ře di te le Ma li ny je nut no do dat, že v per so nál ních
se zna mech Ná rod ní ban ky pro Če chy a Mo ra vu ani Tis kár ny ban ko vek ne byl uve den. Ře di te lem tis kár -
ny byl ing. Mirko Va li na a zdá se, že v tex tu ob jed náv ky do šlo k pře kle pu a ře di tel Ma li na je to tož ný s ře -
di te lem tis kár ny Va li nou.

Au to rem ná vr hu pro te re zínské ban kov ky byl Jind řich (Jindra) Schmidt, kte rý ta ké zpra co val tis ko vé
pod kla dy. Na ro dil se v ro ce 1897 a ze mřel v ro ce 1984. Vy učil se v dře vo ry tecké (xy logra fické) díl ně
Kar la Ka bel ky v Pra ze, po té pře šel na Umě lec ko prů mys lo vou ško lu k pro fe so ru Ar noš tu Hofbaue ro vi
a sou kro mě se učil por trét ní mal bě u ma lí ře Ru dol fa Vá chy. Od ro ku 1917 pra co val v tis kár ně Po li ti ky
v Pra ze na Vác lav ském ná měs tí a v ro ce 1929 pře šel do Tis kár ny ban ko vek Ná rod ní ban ky čes ko slo -
ven ské v Pra ze v Rů žo vé uli ci, kde se po zdě ji stal fak to rem galva noplastické ho od dě le ní. Pů so bil zde
až do ro ku 1962. Po dí lel se na pří pra vě mno ha čes ko slo ven ských a pro tek to rát ních ban ko vek. Prv ní
ná vrh te re zínských ban ko vek, por trét Mojží še, zho to vil po dle xy logra fie fran couz ské ho gra fi ka Gus ta -
va Do ré ho (1832 - 1883) pro ilust ro va ný pře klad Sta ré ho zá ko na do fran couz šti ny. Do zí ra jí cím po vě -
řencem říš ské ban ky byl ten to ná vrh od mít nut pro pří liš ušlech ti lý vzhled Mojží še a mu sel být změ něn.
Ani dru hý ná vrh Mojží še s des ka mi de sa te ra ne vy ho vo val zce la před sta vám ob jed na va te le, ale z ča so -
vých dů vo dů byl po užit.82 Na ru bu i lí ci ban ko vek je ži dov ská hvěz da, ved le da ta 1. 1. 1943 pod pis te -
re zínské ho ži dov ské ho star ší ho Ja ko ba Edelstei na, na ru bu ban ko vek v ová lu Moj žíš, kte rý dr ží ta bul -
ky de sa te ra. Ban kov ky vy šly jed nak v jedno ba revném pro ve de ní v bar vách tma vě ze le ná (1 K), čer ve -
ná (2 K), hně dá (5 K), mod rá (10 K), vyš ší hod no ty pak ve dvou ba revném pro ve de ní s čer ným tis kem
a podtiskem v bar vách ze le ná (20 K), mod rá (50 K) a hně dá (100 K).

Po dle mě síč ních vý ka zů, vypra co vá va ných Tis kár nou ban ko vek a po de pi so va ných ře di te lem Va li -
nou, kte ré by ly pra vi del ně pře dá vá ny Ná rod ní ban ce pro Če chy a Mo ra vu, byl po stup pra cí ná sled ný:
k 15. 2. 1943 (zprá va by la vy pra co vá na 19. 2.) by ly v kreslířském, ry teckém a re pro dukč ním od dě le ní
pro vá dě ny pří pra vy pro vý ro bu, k 15. břez nu (zprá va z 18. 3.) byl za há jen tisk 20, 50 a 100 ko ru no vých
ban ko vek a na jed no ba rev né ofse to vé jed not ce tisk 1, 2, 5 a 10 ko ru no vých ban ko vek. V od dě le ní kni-
h tis ku by ly číslo vá ny 20, 50 a 100 ko ru no vé ban kov ky a re vizní mu od dě le ní po stou pe ny no mi ná ly 1, 2,
20, 50 a 100 ko run. V od dě le ní pří ře zů (ře za ček) se zpra co vá va ly 1 K a 2 K ban kov ky. K 15. dub nu
(zprá va z 19. 4.) by lo ozná me no ukon če ní tis ku ná kla du 5 a 10 ko ru no vých ban ko vek na jedno ba -
revném ofse to vém stro ji, prá ce v od dě le ní pří ře zů po kra čo va ly na ban kov kách v no mi ná lu 5, 10, 20, 50
a 100 ko run.83 O ná sled né ex pe di ci a pře pra vě pe něz do Te re zí na ne by ly dohle dá ny žád né zá zna my.
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Ná vrh por tré tu Mojží še pro te re zínské
ban kov ky od J. Schmidta. /STC/

Te re zínské bankovky. /Sou kro má sbír ka, ČR/


