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Pro tek to rát ní poš tov ní vý no sy a na ří ze ní 
ve vzta hu k ži dov ské mu oby va tel stvu
Úvod
Republika československá trvala od svého vzniku v roce 1918 pouhých 20 let. Na podzim roku 1938 od
ní byla odtržena značná část pohraničí, v polovině března 1939 vyhlásilo Slovensko nezávislost a
autonomní Karpatská Ukrajina byla obsazena MaUarskem. Ve zbyt ku ČSR, oku po va ném 15. 3. 1939 ně -
mec kou ar má dou, byl 16. 3. 1939 zří zen Pro tek to rát Če chy a Mo ra va. Říš ské zá jmy na pro tek to rát ním
úze mí za stu po val do sa ze ný říš ský pro tek tor. Do sa vad ní zá ko ny a před pi sy, po kud ne od po ro va ly těm to
zá jmům, zů stá va ly v plat nos ti, říš ský pro tek tor měl však prá vo vy dá vat pří mo „na ří ze ní nut ná ve spo leč -
ném zá jmu“, zři zo vat vlast ní po třeb né říš ské úřa dy a po tvr zo vat vlá du a je jí opa tře ní. Pro tek to rát byl přičle -
něn k celní mu úze mí ně mec ké ří še a pod lé hal je jí cel ní vý sos ti, pla tidlem ved le no vě za ve de né říš ské mar -
ky zů sta la ko ru na, je jíž kurs byl upra ven na ří ze ním č. 53/1939 Sb. z 21. 3. 1939.

Den po ob sa ze ní zbyt ku re pub li ky, 16. břez na, by lo ta ké upra ve no po sta ve ní Pro tek to rá tu Če chy a Mo -
ra va vů či Svě to vé poš tov ní unii ve smys lu člán ku 6 Vý no su vůd ce a říš ské ho kanc lé ře, po dle ně hož ří še
za stu pu je za hra nič ní vě ci pro tek to rá tu. Říš ský za hra nič ní úřad ozná mil di plo ma tic kou ces tou švý car ské
vlá dě, že při je tí Úmlu vy a ujed ná ní Svě to vé poš tov ní unie, kte rou Ně mec ko ra ti fi ko va lo na po sled ním
před vá leč ném kon gre su unie v ro ce 1934 v Ká hi ře, se vzta hu je i na Pro tek to rát Če chy a Mo ra va. Ve sty -
ku se za hra nič ní mi poš tov ní mi sprá va mi a Svě to vou poš tov ní unií by la pro tek to rát ní poš tov ní sprá va zba -
ve na všech kom pe ten cí a veš ke rá jed ná ní ved lo vý hrad ně říš ské mi nis ter stvo pošt.

Ta ké ve vnitř ním po štov ním sty ku se sta la pro tek to rát ní poš tov ní sprá va zce la zá vis lou na roz hod nu tích
říš ských úřa dů a je jí pra vo moc by la ome ze na jen na ří ze ní běž ných poš tov ních úko nů uvnitř pro tek to rá -
tu. Poš tov ní agen da pat ři la již od 11. 12. 1938 do kom pe ten ce mi nis ter stva do pra vy. Re or ga ni za cí po dle
§ 2 vlád ní ho na ří ze ní z 13. 7. 1939 č. 178 Sb. by ly při mi nis ter stvu zří ze ny úřa dy „Pro tek to rát ní drá hy Čech
a Mo ra vy“ a „Pro tek to rát ní poš ta Čech a Mo ra vy“. Do če la poš tov ní sprá vy byl vý no sem mi nis tra do pra -
vy z 1. 9. 1939 usta no ven ge ne rál ní ře di tel pošt, pří mo pod ří ze ný mi nis tru do pra vy. Mi nis tr do pra vy ří dil
stát ní čin nost v obo ru pro tek to rát ních drah, poš ty a te le ko mu ni ka cí, ří ze ním ostat ních zá le ži tos tí byl po -
vě řen ge ne rál ní ře di tel. V če le mi nis ter stva byl do 25. 4. 1941 mi nis tr doc. dr. Ji ří Ha velka, kdy ho vy stří -
dal dr. Jind řich Ka me nický, kte rý funk ci vy ko ná val do 5. 5. 1945. Prv ním ge ne rál ním ře di te lem byl jme no -
ván ing. Jo sef Str nad, kte rý ale krát ce po ná stu pu one moc něl a 11. 8. 1940 ze mřel. Po do bu je ho ne mo -
ci a po je ho smr ti jej za stu po val od bo ro vý před nos ta JUDr. Ja ro slav Pi pek. Ten ode šel do tr va lé vý služ by
k 1. 1. 1943, to už ovšem byl v če le poš tov ní sprá vy říš ský zá stup ce.

V rám ci Heydri cho vých re fo rem pro tek to rát ní sprá vy by lo 15. 1. 1942 změ ně no i mi nis ter stvo do pra -
vy na mi nis ter stvo do pra vy a tech ni ky a 16. zá ří té hož ro ku by la vy tvo ře na je ho no vá or ga ni zač ní struk -
tu ra s po drob ným roz vr hem pů sob nos ti jed not li vých od bo rů a re fe rá tů. Poš tov ní sprá va by la roz čle ně -
na na čty ři od bo ry, z nichž poš tov ní pro voz spra vo val od bor I. - Služ ba poš tov ní, še ko vá a spo ři tel ní,
Pro voz ní orga ni sa ce, a je ho tři re fe rá ty: I/1 - Poš tov ní zá kon, poš tov ní řád, poš tov ní služ ba vnitř ní ho sty -
ku a sty ku s ci zi nou, Poš tov ní pro ti le tec ká ochra na, re fe rát I/2 - Poš tov ní do pra va a zři zo vá ní poš tov ních
úřa dů (pošto ven) a re fe rát I/3 - Služ ba še ko vá a spo ři tel ní, Poš tov ní ce ni ny, Pro voz ní orga ni sa ce.

Do vý ko nu všech pro tek to rát ních hos po dář ských mi ni ster stev, te dy i do mi nis ter stva do pra vy a tech ni ky,
za ča li v sou vis los ti s Heydri cho vou re for mou pří mo za sa ho vat říšští zá stup ci z Úřa du říš ské ho pro tek to ra pro
Če chy a Mo ra vu. Úřad byl or ga ni zač ně roz dě len do ně ko li ka od dě le ní s vlast ní mi po doddě le ní mi, re fe rá ty
a sku pi na mi a ve dou cí kaž dé ho od dě le ní se stal zá ro veň i ve dou cím či ni te lem obo ro vě pří sluš né ho pro tek -
to rát ní ho mi nis ter stva. Když byl 20. 8. 1943 do sa vad ní říš ský stát ní ta jem ník Úřa du říš ské ho pro tek to ra Karl
Hermann Frank jme no ván říš ským stát ním mi nis trem a by lo vy tvo ře no říš ské stát ní mi nis ter stvo pro Če chy
a Mo ra vu, spa da ly zá le ži tos ti poš ty do je ho od dě le ní IX s úřed ním ozna če ním „Fermelde we sen und Post“.

Říš ským zá stup cem u pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy byl vý no sem říš ské ho pro tek to ra z 26. 10. 1942
usta no ven ja ko ge ne rál ní ře di tel pošt Dr. Ing. Fried rich Mül ler, kte rý byl od 1. 5. 1942 ve dou cím sku pi -
ny pošt při úřa du říš ské ho pro tek to ra. Pře bí rá ní pra vo mo ci říš ské ho zá stup ce nad pro tek to rát ní poš tou
vy vr cho li lo 4. 9. 1944, kdy jej mi nis tr do pra vy a tech ni ky jme no val svým vše obec ným zá stup cem pro
obor poš tov ní sprá vy.

Pro střed nic tvím Úřa du říš ské ho pro tek to ra pro Če chy a Mo ra vu a po zdě ji pro střed nic tvím říš ské ho
stát ní ho mi nis ter stva mu se la ko mu ni ko vat pro tek to rát ní poš tov ní sprá va i se svým nad ří ze ným úřa dem,
říš ským mi nis ter stvem pošt a od tud do stá va la po ky ny a roz hod nu tí, tý ka jí cí se vnitř ní ho i me zi ná rod ní -
ho poš tov ní ho sty ku. Na zá kla dě těch to roz ka zů se do vy hlá šek pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy pro mít -
la ta ké pro ti ži dov ská ra so vá otáz ka.
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Za ve de ní zá klad ních kri té rií říš ských pro ti ži dov ských zá ko nů, při ja tých na „Říš ském sjez du svo bo dy“
NSDAP v No rim ber ku 15. 9. 1935, na pro tek to rát ním úze mí by lo jed ním z prv ních opa tře ní říš ské ho pro -
tek to ra. Zá kon o říš ském ob čan ství „Das Reichsbürgerge setz“, kte rý za vá děl de fi ni ci Ži da a ži dov ské ho
mí šen ce a zba vo val je plno práv né ho říš ské ho ob čan ství, a zá kon o ochra ně ně mec ké kr ve a ně mec ké
cti „Das Ge setz zum Schutze des deutschen Blu tes und der deutschen Ehre“, kte rý za ka zo val ze jmé na
sňat ky a mi mo man žel ský styk Ži dů se stát ní mi pří sluš ní ky „ně mec ké ne bo dru ho vě pří buz né kr ve“, by -
ly včle ně ny do vy dá va ných pro tek to rát ních na ří ze ní v ma jet ko práv ní, ve řejnoprávní a ob čan sko práv ní
ob las ti.

Zá klad ní pro ti ži dov ská opa tře ní v ma jet ko práv ní ob las ti
Říš ské mi nis ter stvo fi nan cí vy sla lo pro zá le ži tos ti ži dov ské ho ma jet ku do pro tek to rá tu své po rad ce
s úko lem sjed no tit po mě ry na obou úze mích. Na ří ze ní říš ské ho pro tek to ra Neuratha o ži dov ském ma -
jet ku č. 6/1939 z 21. 6. 1939 za ved lo v § 9 do sa ze ní árij ské ho ve de ní, tzv. nu ce nou sprá vu, do ži dov -
ských pod ni ků, de fi no va ných po dle kri té rií ži dov ství a ži dov ských pod ni ků ve smys lu no rim ber ských zá -
ko nů. Ob dob ně by ly upra ve ny ma jet ko práv ní vzta hy k ne mo vi tostem, cen ným pa pí rům a dal ším hos po -
dář ským a ma jet ko vým vaz bám pro tek to rát ní ho ži dov ské ho oby va tel stva. Na ří ze ní říš ské ho pro tek to ra
z 12. 2. 1940, kte rým by la za há je na ko neč ná lik vi da ce ži dov ských pod ni ků a je jich pře ve de ní do ne ži -
dov ských, re spek ti ve ně mec kých ru kou, ob sa ho va lo již kon krét ní způ so by po stu pu při vy vlast ňo vá ní ži -
dov ských pod ni ků.

Pro ti ži dov ská opa tře ní v ban kov ní a spo ři tel ní služ bě Poš tov ní spo ři tel ny
Po čá tek ne ustá le se roz ši řu jí cí ho kom ple xu pro ti ži dov ských opa tře ní s cí lem vy dě lit Ži dy z hos po dář ské -
ho a spo le čen ské ho ži vo ta se v poš tov ní ob las ti pro mítl i do ban kov ních a spo ři tel ních slu žeb Poš tov ní
spo ři tel ny, ří ze né vy hláš ka mi pro tek to rát ní ho mi nis ter stva fi nan cí a mi nis ter stva do pra vy (poš tov ní sprá -
vy), od ro ku 1942 mi nis ter stva do pra vy a tech ni ky.

Vy hláš ka mi nis ter stva fi nan cí (re viz ní ho od bo ru) z 23. 1. 19401 o pla tech ve pro spěch Ži dů, ži dov -
ských pod ni ků a ži dov ských osob ních sdru že ní při ka zo va la ve smys lu de vi zo vé ho zá ko na, vlád ní ho na -
ří ze ní č. 155/1939 Sb., ko nat veš ke ré plat by pro sho ra uve de né pou ze na vá za ný účet pří jem ce u ně kte -
ré de vi zo vé ban ky ne bo tu zem ské ho pe něž ní ho ústa vu, kte rý byl k to mu zmoc něn mi nis ter stvem fi nan -
cí (re vizním od bo rem). Ne vzta ho va la se na ari zo va né pod ni ky. Od slo že ní by ly osvo bo ze ny pou ze plat -
by za zbo ží a vý ko ny při pro vo zu pod ni ku ne bo po vo lá ní. Z vá za ných vkla dů mo hl ma ji tel vy bí rat pro se -
be a svou ro di nu do hro ma dy nej vý še 1 500 ko run týd ně s vý jim kou řád ně dokla do va ných sku teč ných
pro voz ních ná kla dů. Pře vá dět ži dov ské vklad ní kníž ky na ji né oso by ne bo z jed no ho pe něž ní ho ústa vu
do dru hé ho by lo do vo le no pou ze s po vo le ním mi nis ter stva fi nan cí (re viz ní ho od bo ru) ne bo zmocně ných
úřa dů, stej ně ja ko zři zo vat bez peč nost ní schrán ky a uza vře né úscho vy ne bo z nich vy bí rat.

Na va zu jí cí usta no ve ní mi nis ter stva do pra vy (poš tov ní sprá vy) „Za jiš tě ní ži dov ské ho ma jet ku, vý pla ty
ve spo ři tel ní služ bě“ z 26. 2. 1940 uklá da lo za měst nan cům vy žá dat si při kaž dé vý pla tě z vklad ní kníž ky
aJ v ho to vos ti ne bo spo ři tel ní po ukáz kou pro hlá še ní, že ne jd e o ži dov skou vklad ní kníž ku ne bo vy bí ra -
jí cí ne ní Žid. V opač ném pří pa dě mu sel do tyč ný uči nit pro hlá še ní, že bě hem uply nu lých sed mi ka -
lendářních dnů ne vy bral ví ce než 1 500 ko run. Opa tře ní se ne tý ka lo vkladních kní žek pro ve řej né úřa dy,
ústa vy, pod ni ky aj. ne bo při vý pla tě uni for mo va né mu pří sluš ní ku ně mec ké bran né mo ci apod. Ná sled -
né upřes ně ní zru ši lo ome ze ní poš tov ní poukázko vé, do bírko vé, pří kaz ní, vý běrko vé a še ko vé služ by,
kdy poš ta ne by la plátcem, ale pou ze zprostředko va te lem. Ci to va ná vy hláš ka však zů sta la v plat nos ti při
pla ce ní še ko vým vplatním líst kem na še ko vý účet Ži da u Poš tov ní spo ři tel ny.2

To to ne pří liš dob ře vy myš le né usta no ve ní zřej mě vy vo la lo vl nu od po ru ne ži dov ské ho oby va tel stva,
kte ré při kaž dé pe něž ní ma ni pu la ci s účtem či vklad ní kníž kou mu se lo vy pl ňo vat zmí ně né pro hlá še ní.
Pro to ve Věst ní ku mi nis ter stva do pra vy pro obor pro tek to rát ní poš ty Čech a Mo ra vy (dá le jen po štov -
ním věst ní ku - PV) vy šla 9. 3. 19403 dal ší in ter pre ta ce vy hláš ky mi nis ter stva fi nan cí s cí lem usnad nit
árijcům po uží vá ní vkladních kní žek. Vklad ní kníž ky Poš tov ní spo ři tel ny se mě ly na stra ně 2 ozna čit pís -
me nem A pro árij ské vlast ní ky ne bo N pro ne árij ce. Stej ný po stup byl za ve den při za klá dá ní při hláš ky
ke spo ři tel ní služ bě. Pro hlá še ní se na dá le mu se la vy pl ňo vat pou ze při ma ni pu la ci s vklad ní kníž kou
ozna če nou pís me nem N.

Vy hláš ka mi nis ter stva fi nan cí z 8. 3. 19404 roz ši řo va la vy hláš ku z 23. 1. 1940 i na ne ži dov ské ho
man že la ne bo man žel ku Ži da, po kud man žel ství tr va lo. Pe něž ní ústa vy by ly po vin ny k 15. 5. 1940
ozná mit mi nis ter stvu fi nan cí (re vizní mu od bo ru), kte ré z bez peč nost ních schrá nek a uza vře ných
úschov by ly po 15. 3. 1939 zří ze ny oso ba mi ne ži dov ské ho pů vo du, ži jí cí mi v man žel ství se Ži dem.
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Vklad ní kníž ky, pat ří cí ne ži dovským part ne rům ze smí še ných man žel ství mu se ly poš tov ní úřa dy a po -
klad ny Poš tov ní spo ři tel ny ta ké ozna čit pís me nem N a od dr ži te lů vkladních kní žek s ozna če ním A si
vy žá dat do pl ňu jí cí pro hlá še ní, že ne ži jí v man žel ství se Ži dem.5

U clea ringo vých úč tů do pl ni la Poš tov ní spo ři tel na v Pra ze še ko vé po ukáz ky Ná rod ní ban ky pro Če -
chy a Mo ra vu, še ko vý účet čís lo 200, pro hlá še ním, že oso ba stvr zu jí cí pří jem vý pla ty ne ní Ži dem, ne ži -
je s ním v man žel ství a ne jde o ži dov ský pod nik. V opač ném pří pa dě poš tov ní úřed ník část ku ne vy dal,
ale zří dil u Poš tov ní spo ři tel ny vá za ný účet, na kte rý část ku pře ve dl.6

De fi ni tiv ní zru še ní ži dov ských vkladních a spo ři tel ních kní žek a vkladních lis tů k 31. 12. 1940 a pře ve -
de ní vkla dů na vá za ný účet sta no vi la vy hláš ka mi nis ter stva fi nan cí (re viz ní ho od bo ru) z 18. 11. 1940 na
zá kla dě § 23 odst. 1 vlád ní ho na ří ze ní č. 155/1939 Sb. Oso by, kte ré mě ly v dr že ní ži dov ské kníž ky, by ly
po vin ny tu to sku teč nost ozná mit. Opa tře ní se nevzta ho va lo na ži dov ské pod ni ky pod árij skou sprá vou
a na Ži dy ci zí stát ní pří sluš nos ti.7

Zá klad ní pro ti ži dov ská opa tře ní v pra cov ně práv ní ob las ti
V sou la du s no rimberský mi zá ko ny by lo 24. 4. 1940 vy hlá še no vlád ní na ří ze ní o práv ním po sta ve ní Ži -
dů ve ve řej ném ži vo tě. Pro Ži dy zna me na lo do vr še ní po stup né ztrá ty pra cov ních míst, zá kaz sou kro mé
pra xe v mno ha obo rech a vy lou če ní z ve řej né ho, kul tur ní ho, spo le čen ské ho a spol ko vé ho ži vo ta. V dů -
sled ku to ho to a ná sled ných pro ti ži dov ských opa tře ní ne smě li Ži dé pra co vat ja ko uči te lé, soud ci, re dak -
to ři, v ban kov nict ví, do pra vě, poš tě, zdra vot nic tví aj., ani vy ko ná vat sou kro mé pra xe pro ne ži dov ské kli -
en ty. V prv ní po lo vi ně ro ku 1940 tím vr cho li lo od stra ňo vá ní ži dov ské po pu la ce z hos po dář ské ho a ve -
řej né ho ži vo ta, kte ré se po stup ný mi kro ky při pra vo va lo od po čát ku oku pa ce.

Poš ta ja ko sou část ve řej né sprá vy mu se la při kro čit k pro pouš tě ní ži dov ských za měst nan ců na zá kla dě
vlád ní ho na ří ze ní č. 136/1940 Sb. o práv ním po sta ve ní Ži dů ve ve řej ném ži vo tě pro obor za měst na nec ké -
ho prá va ve řej ných za měst nan ců ze 4. 7. 1940. Po dle usta no ve ní § 4 odst. 1, č. 4 ne smě li být Ži dé za měst -
nan ci, aJ ve for mě slu žeb ní ho po mě ru ve řejnoprávní ho či soukro moprávní ho (smluv ní ho), hlav ní ho ne bo
ved lej ší ho za měst ná ní v čin né služ bě u pro tek to rá tu a ji ných ve řejnoprávních kor po ra cí a sub jek tů.

Pro vá dě cí po ky ny8 k vlád ní mu na ří ze ní č. 136/1940 Sb., uve řej ně né v po štov ním věst ní ku ze 30. 9.
1940, ob sa ho va ly mi mo ji né i ná sle du jí cí vy svět le ní k je ho jed not li vým pa ragra fům: „K § 1 vlád ní ho
na ří ze ní: Žid ve smys lu to ho to na ří ze ní jest a) kdo po chá zí od nej mé ně tří po dle ra sy úpl ně ži dov ských
pra ro di čů, při čemž za úpl ně ži dov ské ho se po va žu je pra ro dič bez dal ších před po kla dů, jest li že pří -
slu ší ne bo pří slu šel k ži dov ské ná bo žen ské spo leč nos ti; b) za Ži da se po va žu je též ži dov ský mí še nec,
po chá ze jí cí od dvou úpl ně ži dov ských pra ro di čů, kte rý 1) dne 16. 9. 1935 ná le žel k ži dov ské ná bo -
žen ské spo leč nos ti ne bo po tom to dni do ní jest při jat, 2) kte rý dne 16. 9. 1935 byl v man žel ství se Ži -
dem ne bo s ním po tom to dni do man žel ství vstou pí, 3) kte rý po chá zí z man žel ství se Ži dem uza vře -
né ho po dni 17. 9. 1935, 4) kte rý po chá zí z ne manželské ho sty ku se Ži dem a byl na ro zen ja ko ne -
man žel ský po dni 31. 7. 1936. Pra ro di či se ro zu mí děd a bá ba ze stra ny ot ce i mat ky.“

Sta no ve né po stu py při zjiš Jo vá ní ro do vé ho pů vo du za měst nan ců by ly ná sle du jí cí: a) zjiš tě ní, zda za -
měst na nec je Žid ne bo ne, se pro vá dě lo z mo ci úřed ní za po vin né sou čin nos ti za měst nan ců, b) ro do -
vý pů vod se určo val na zá kla dě pro hlá še ní za měst nan ce a při po je ných do kla dů o ro do vém pů vo du ne -
bo osvěd če ní o ži dov ském či ne ži dovském pů vo du, vy da né ho po dle § 2 vlád ní ho na ří ze ní, a to i u no -
vě při jí ma ných za měst nan ců, c) ja ko do kla dy o ro do vém pů vo du slou ži ly do kla dy matriční o na ro ze ní
ne bo sňat cích, tj. rod né a křest ní lis ty, od da cí lis ty ne bo úřed ní vý ta hy ze stát ních a cír kev ních mat rik.
Al ter na tiv ní mi způ so by při pro ka zo vá ní pů vo du by ly vý pi sy ze soud ních spi sů a ve řej ných knih zís ka -
né pro střed nic tvím od dě le ní pro opat řo vá ní ro do vých do kla dů mi nis ter stva vnit ra ne bo zve řej ně ním žá -
dos ti v ordi na riátních lis tech pří sluš ných die cé zí.

Poš tov ní ře di tel ství (dá le jen ŘP) na úze mí pro tek to rá tu, kte rá síd li la v Pra ze, Par du bi cích a Br ně, mu -
se la všem za měst nan cům své ho správ ní ho ob vo du zdar ma do dat tis ko pis „Pro hlá še ní o ro do vém pů -
vo du“. Za měst nan ci mu se li před lo žit vy plně nou a po de psa nou prv ní stra nu pro hlá še ní nej poz dě ji do 31.
10. 1940 před nos to vi pří sluš né ho úřa du ře di tel ství. Dru hou a tře tí stra nu pro hlá še ní spo lu s po třeb ný mi
do kla dy, u vda ných a že na tých i do kla dy man že la ne bo man žel ky, mu se li ode vzdat do 31. 12. 1941. For -
mál ní roz hod nu tí, zda za měst na nec je či ne ní Ži dem, se ne vy dá va la, pou ze u za měst nan ců ži dov ské ho
pů vo du se „uči ni lo pří sluš né věc né opa tře ní“ po dle § 5 vlád ní ho na ří ze ní, kte rým se ukon či la je jich čin -
ná služ ba, a to: „a) pře lo že ním z mo ci úřed ní do tr va lé vý služ by u za měst nan ců účastných na pen zij ním
za opat ře ní, b) zru še ním slu žeb ní ho po mě ru če ka te lů a po skyt nu tím odbytné ho ve vý ši jed no ho mě síč -
ní ho pla tu, c) vý po vě dí slu žeb ní ho po mě ru smluv ních za měst nan ců“. Od za měst nan ce ži dov ské ho pů -
vo du, kte rý se hlá sil k ně mec ké ná rod nos ti, by lo nut né po dle do pi su říš ské ho pro tek to ra č. I 1d-147 z 10.
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2. 1940 zís kat je ho před cho zí sou hlas. Spi sy to ho to za měst nan ce se po stu po va ly k vy ří ze ní mi nis ter stvu
do pra vy. Za měst nan cům se do osob ní ho (slu žeb ní ho) vý ka zu do rub ri ky Po znám ka uči nil zá pis: „Prů -
kaz o ne ži dovském pů vo du - vl. nař. č. 136/1940 Sb. - po dán (č. …)“. Vý kaz o za měst nan cích ži dov ské -
ho pů vo du mu se la před lo žit jed not li vá ře di tel ství mi nis ter stvu do pra vy (poš tov ní sprá vě) do 30. 11. 1940.

Otáz ky spo je né s prak tic kým uplat ňo vá ním zá ko na č. 136/1940 Sb. a ná sled ných pro vá dě cích po ky -
nů mi nis ter stva do pra vy ře ši la jed not li vá ře di tel ství okružní mi vý no sy. V okružním vý no su ŘP Pra ha z 11.
3. 19419 by ly zve řej ně ny od po vě di na do ta zy přednostů poš tov ních úřa dů: 1) zda se zjiš Jo vá ní ro do vé -
ho pů vo du vzta hu je i na za měst nan ce, kte ří vy ko ná va jí za měst ná ní ja ko ved lej ší, a 2) zda ma jí být tisko -
pi sy „Pro hlá še ní o ro do vém pů vo du“ za sí lá ny za měst nan cům, kte ří jsou ve vaz bě říš sko ně mec kých úřa -
dů, re spek ti ve jak má být u nich ro do vý pů vod zkou mán. V od po vě di na ad 1) se uvá dě lo, že „ze zně ní
čás ti II. oběž ní ku mi nis ter stva vnit ra ze 13. 8. 1940 č. B.-3393-1/8-40-3 vy plý vá, že zjiš Jo vá ní ro do vé ho
pů vo du se vzta hu je i na za měst nan ce, kte ří je vy ko ná va jí ja ko ved lej ší za měst ná ní a rov něž na po slu ho -
vač ky (uklí zeč ky) v úřa dech, stej ně tak ja ko na oso by, kte ré na zá kla dě smlou vy vy ko ná va jí ur či té prá -
ce, tře ba i ča so vě ome ze né, za den ní ne bo úko lo vou mzdu. Od zjiš tě ní ro do vé ho pů vo du mů že být
upuš tě no jen teh dy, když jsou pro pro tek to rát ní sprá vu a ji né ve řej né kor po ra ce ko ná ny ur či té, ča so vě
ome ze né prá ce na zá kla dě smlou vy o dí lo, ne bo-li, když ne jde o slu žeb ní po měr. Ad 2) Vlád ní na ří ze ní
sta no vu je zjiš Jo vat ro do vý pů vod za měst nan ců z mo ci úřed ní, účast za měst nan ce je de kla ro vá na pou -
ze pro usnad ně ní a uspí še ní ří ze ní a za jiš tě ní spo lu od po věd nos ti, ale ne ní roz ho du jí cí, pro to tam, kde je
zne mož ně na, tzn., když je ve vaz bě ně mec kých říš ských úřa dů, mu sí to to úřad za jis tit vlast ním ří ze ním
za pří pad né spo lu účas ti ro din ných pří sluš ní ků“.

Vý nos ŘP Pra ha10 z 9. 10. 1941 uklá dal všem slu žebnám v ob vo du ře di tel ství před lo žit obra tem se znam
ži dov ských mí šen ců 1. a 2. stup ně a za měst nan ců, kte ří ma jí za man žel ku ne bo man že la Ži da ne bo ži -
dov ské ho mí šen ce 1. stup ně, po kud ná le ží k okru hu osob uve de ných v § 1.25 a § 1.26 vlád ní ho na ří ze -
ní č. 379/1938 Sb. a jsou za měst nan ci pro tek to rá tu, je ho pod ni ků, ze mí, ob cí apod. Všem za měst nan cům
se mu se lo před lo žit pro hlá še ní o ne ga tiv ním zjiš tě ní, kte ré se vy pl ně né a po de psa né ulo ži lo u úřa du.
Zprá vu s ozna če ním osob, na kte ré se vý nos vzta ho val, pří pad ně ne ga tiv ní hlá še ní, za sla la slu žeb na
v ozna če né obál ce „K sběr né mu čís lu 232.162/P-1941“. 11. 10. 1941 vy šel okruž ní vý nos, kte rý ru šil ome -
ze ní se zna mu po dle § 1.25 a § 1.26 vlád ní ho na ří ze ní č. 379/1938 Sb. a roz ší řil tu to po vin nost na všech -
ny za měst nan ce bez roz dí lu.11 Ob dob ná si tua ce by la i v ob vo dech Ře di tel ství pošt ŘP Par du bi ce a Br no.

Na vlád ní na ří ze ní č. 137/1942 Sb. z 9. 4. 1942, zpřísňu jí cí usta no ve ní o uza ví rá ní sňat ku se ži dov -
skou mí šenkou či mí šencem 1. a 2. stup ně, na vá za la v poš tov ní sprá vě řa da vy hlá šek, vý no sů a pro -
vá dě cích usta no ve ní. Upo zor ňo val na ně úřed ní list ŘP Par du bi ce12 ze 4. 7. 1942, za ka zu jí cí ve řej ným
za měst nan cům uza ví rat sňa tek se Ži dem ne bo ži dov ským mí šencem 1. a 2. stup ně. Vý ji meč ně, když
snou ben ka by la mí šen ka 2. stup ně, mo hl pří sluš ný ústřed ní úřad sňa tek po vo lit. Všich ni za měst nan ci
mě li po vin nost před sňat kem pro ká zat, že bu dou cí man žel ka či man žel nespa da jí pod usta no ve ní zá -
ko na č. 137/1942 Sb., a to ozná me ním s při po je ným rod ným lis tem snou ben ky ne bo snou ben ce, je -
jích či je ho ro di čů, odda cím lis tem ro di čů a rodný mi lis ty všech čtyř pra ro di čů. Vý měr, že pro ti man žel -
ství ne jsou ná mit ky, vy dá va lo pří sluš né ře di tel ství. Sho ra uve de né na ří ze ní se vzta ho va lo i na te le graf -
ní a po moc né děl ní ky, myč ky, pod ni ka te le poš tov ních jízd, posti lió ny a voz ky, na správ ce pošto ven
a smluv ních te le fon ních slu že ben.

V pro vá dě cím usta no ve ní ŘP Br no13 z 10. 6. 1942 byl zve řej něn ob dob ný text ja ko ve vý no su ŘP Par -
du bi ce s tím roz dí lem, že vy zdvi ho val osob ní zod po věd nost přednostů úřa dů a slu že ben za do drže ní
před pi su a vra cel se k vlád ní mu na ří ze ní č. 136/1940 Sb. s upo zor ně ním, že se do 20. 6. 1942 mu sí
před lo žit se zna my za měst nan ců všech ka te go rií, kte ří do da li pro hlá še ní o ro do vém pů vo du pou ze
s osvědče ním o ne ži dovském pů vo du, ale bez pře de psa ných do kla dů.

Okruž ní vý nos praž ské ho poš tov ní ho ře di tel ství14 z 19. 5. 1942 při po mí nal vlád ní na ří ze ní č. 137/1942
Sb. a po vin nost vy řa dit ži dov ské mí šen ce ne bo man žel ku či man že la ži dov ské ho mí šen ce ne bo mí -
šenky 1. stup ně do tří mě sí ců ze služ by. Slu žeb ny mě ly vy ho to vit je jich se zna my včet ně uve de ní slu žeb -
ní hod nos ti. Ve služ bě by lo mož né po ne chat ži dov ské mí šen ce, kte ří by li ve řej ný mi za měst nan ci již 1. 8.
1914, bo jo va li ve svě to vé vál ce na stra ně Ra kous ko-Uher ska ne bo je ho spo jen ců, pří pad ně ty, je jichž
ot co vé, sy no vé ne bo man že lé v té to vál ce pad li, a dá le ty, kte ří mě li za man žel ku mí šenku 2. stup ně.
Všem ve dou cím poš tov ních úřa dů, te le graf ních sta veb ních úřa dů a slu že ben se uklá da la po vin nost sdě -
lit jmé na za měst nan ců, kte ří „vzbu zu jí ur či té po chyb nos ti“.

V do dat ku k okružní mu vý no su ŘP Pra ha ze 16. 6. 194215 se uvá dě lo, že s při hléd nu tím k ob tí žím při zís -
ká vá ní do kla dů se ti za měst nan ci, kte ří do kla dy ne moh li zís kat pro to, že by li na le zenci, je jich mat ri ky by ly
ulo že ny na úze mí so vět ské ho Rus ka, by ly zni če ny ne bo přes veš ke rou pro ka za tel nou sna hu do kla dy 
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ne moh li zís kat, ne po va žo va li za Ži dy ne bo mí šen ce, po kud to mu ji né okol nos ti ne nasvědčo va ly. Ří ze ní
o je jich pů vo du se tím po va žo va lo za ukon če né, stej ně ja ko u za měst nan ců, je jichž do kla dy se na lé za ly na
úze mí vál čí cí ho stá tu ne bo stá tu, se kte rým ne exis to val pra vi del ný styk. Ostat ní, kte ří do kla dy ne do da li,
„mě li být ze vrub ně po su zo vá ni“.

Po sled ním usta no ve ním ve vě ci Ži dů a ži dov ských mí šen ců v poš tov ní služ bě, za chy ce ným v poš -
tov ních vý no sech, by ly pro vá dě cí po ky ny k vlád ní mu na ří ze ní č. 136/1940 Sb. po dle okružní ho vý no -
su mi nis ter stva vnit ra č. B - 3393-5/11-1942-2/1 z 8. 1. 1943. Za měst na nec, je hož ne man žel ský otec
ne byl znám a mat ka ne by la Ži dov kou ne bo mí šenkou 1. stup ně, ne byl po va žo ván za Ži da.16

Za měst nan ci ne ži dov ské ho pů vo du by li již 15. 11. 1940 vý no sem mi nis ter stva do pra vy upo zor ně ni,
že udr žo vá ní sty ků se Ži dy ne od po ví dá je jich zvlášt ním po vin nos tem a po sta ve ní v pro tek to rát ní sprá -
vě a je za ká zá no.17

Pro ti ži dov ská opa tře ní v so ci ál ní a zdra vot ní ob las ti v poš tov ních vyhláškách
Vyhláškou mi nis tra do pra vy a tech ni ky v do ho dě s mi nis trem ho spo dář ství a prá ce ze 3. 2. 1942 by ly
za ve de ny pro dej líst ků a zná mek pro do vo le nou a vý pla ta pla tu pro do vo le nou ve sta veb ní živ nos ti a ve
ved lej ších sta veb ních živnostech pro střed nic tvím poš ty. Poš ta pro půj či la svá za ří ze ní ke kon tro le tis ku,
k evi den ci a pro de ji líst ků a zná mek pro do vo le nou a vý pla tě pla tů pro do vo le nou v část ce hod no ty
zná mek pří mo na poš tov ních úřa dech ne bo pro střed nic tvím pošto ven a přes pol ních listo no šů. Poš ta
vy plá ce la plat pro do vo le nou na zá kla dě před lo že né ho líst ku s na le pe ný mi znám ka mi, opa tře né ho po -
tvr ze ním za měst na va te le o uvol ně ní vý pla ty a po tvr ze ním o pří jmu.18 21. 2. 1942 k to mu vy šel v po štov -
ním věst ní ku pro vá dě cí po kyn včet ně vy ob ra ze ní znám ky pro do vo le nou.19

Zá kaz vý pla ty pla tu pro do vo le nou ži dov ským za měst nan cům ve smys lu vlád ní ho na ří ze ní č.
260/1942 Sb. ze 17. 7. 1942 o za měst ná vá ní Ži dů byl ozná men poš tě 17. 8. 1942 usta no ve ním mi nis -
ter stva do pra vy s tím, že již na le pe né znám ky se v tom to pří pa dě pře vá dě jí ve pro spěch poš ty.20

Lé kař skou pé či ži dov ských po jiš těn ců - poš tov ních pen zis tů, upra vo va ly okruž ní vý no sy a úřed ní lis -
ty jed not li vých poš tov ních ře di tel ství.21 Ži dov ští po jištěnci a je jich opráv ně ní ro din ní pří sluš ní ci, stej ně
ja ko ži dov ští ro din ní pří sluš ní ci árij ských po jiš těn ců, smě li být ošetřo vá ni pou ze ži dov ský mi lé ka ři, po -
kud ti to by li k vy ko ná vá ní lé kař ské pé če opráv ně ni. Ži dov ští lé ka ři ne by li smluv ní mi lé ka ři Lé čeb né ho
fon du, a pro to pří spě vek z po jiš tě ní ne byl pro plá cen lé ka řům, ale pří mo lé če ným oso bám po před lo -
že ní saldo va né ho a spe ci fi ko va né ho účtu. Ži dov ští lé ka ři ne moh li na účet Lé čeb né ho fon du vy sta vo vat
re cep ty na lé ky a lé čeb né po můc ky a do ne moc ni ce smě li ne moc né ho po slat pou ze v pří pa dě na kaž -
li vé cho ro by či pří mé ho ohro že ní ži vo ta. Ve ve řej ném zá jmu, ne by la-li ji ná mož nost, mo hl ži dov ské ho
ne moc né ho ošet řit i ne ži dov ský lé kař, ovšem na je ho pří mý účet.

Ome ze ní ži dov ských oby va tel při po uží vá ní slu žeb poš ty, te le gra fu, te le fo nu a roz hla su
Na ří ze ní z 23. 9. 1939 o ode brá ní roz hla so vých při jí ma čů Ži dům a ze 7. 1. 1941 o je jich vy lou če ní z te -
le fon ní ho pro vo zu vy chá ze la z pří sluš né ap li ka ce říš ských zá ko nů star ší ho da ta (1935 - 1939), včle ně -
ných do pro tek to rát ní ho práv ní ho sys té mu pros tý mi na ří ze ní mi úřa du říš ské ho pro tek to ra. Na va zo va la
na ně řa da in ter ních před pi sů jed not li vých poš tov ních ře di tel ství, kte ré upra vo va ly po uží vá ní poš tov -
ních, te le graf ních, te le fon ních a roz hla so vých slu žeb ži dov ský mi oby va te li.

V říj nu 1939 vy šlo na ří ze ní o ode brá ní roz hla so vých při jí ma čů a zru še ní roz hla so vých kon ce sí neárij-
cům v úřed ním lis tu ŘP Par du bi ce.22 Vý nos mi nis ter stva do pra vy (poš tov ní sprá vy) z 13. 12. 1940 uklá dal
ža da te lům o no vé roz hla so vé kon ce se před lo žit k žá dos ti pro hlá še ní o stát ní pří sluš nos ti. V pří pa dě, že
š lo o stát ní pří sluš ní ky bý va lé pol ské re pub li ky ne bo ne přá tel ské ho stá tu ne bo ži li s ži dov ským ro din ným
pří sluš ní kem, po su zo val žá dost ve dou cí úřa du stát ní po li cie. Ži dov ským ža da te lům by la žá dost ihned na
po štov ním úřa du bez dal ší ho ří ze ní za mít nu ta.23

Okruž ní vý nos ŘP Pra ha ze 17. 2. 1941 ozná mil všem po štov ním úřa dům a slu žebnám zdej ší ho 
poš tov ní ho ob vo du vy jma praž ských poš tov ních úřa dů, že Ži dé by li vy lou če ni z te le fon ní ho pro vo zu s
vý jim kou ži dov ských advo ká tů, lé ka řů, po rod ních asis ten tek, ne moc nic, chu do binců a ošetřo ven, Ži dov -
ské ná bo žen ské ob ce v Pra ze a je jích po bo ček v pro tek to rá tu, Ži dů ci zí stát ní pří sluš nos ti a ně kte rých
pod ni ků (živ nos tí). Úřa dy mě ly vy pra co vat se znam ži dov ských účast ní ků s ko lonkou spo luú častní ků 
te le fon ních sta nic a před lo žit ho do tří dnů zvlášt ní sprá vě od dě le ní IVc poš tov ní ho ře di tel ství. Před nos -
to vé te le graf ních sta veb ních úřa dů mě li po 28. úno ru v sou čin nos ti s před nos ty pří sluš ných poš tov ních
úřa dů pro vést re vi zi ra so vé pří sluš nos ti te le fon ních účast ní ků.24 Ob dob ná pro vá dě cí na ří ze ní by la vy dá na
pro ce lý pro tek to rát.
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Ne od byt né zá sil ky ne zná mých ode sí la te lů - poštovní poukázky. Úřed ní list ŘP Pra ha č. 12, s. 65, 
z 2. 12. 1942. /PM/
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Ži dov ské oby va tel stvo by lo od ro ku 1941 ome ze no i ve sty ku s poš tov ní mi úřa dy. Vý no sem mi nis -
ter stva do pra vy (poš tov ní sprá vy) č. P-38.856-C/1-1941 z 25. 8. 1941 by lo od ba vo vá ní Ži dů u poš tov -
ních pře pá žek, i po kud šlo o po dá vá ní spěšných zá si lek a te le gra mů, ome ze no ve Vel ké Pra ze a v ji -
ných měs tech s ví ce poš tov ní mi úřa dy na je den ma lý poš tov ní úřad, umís tě ný v po stran ní uli ci, a to na
od po led ne do 17 ho din.

Pro ob vod Ře di tel ství pošt Pra ha spe ci fi ko val to to na ří ze ní okruž ní vý nos č. 217.205-IIIa-1941 z 24.
9. 1941. Pro Vel kou Pra hu za jiš Jo val od ba vo vá ní ži dov ských zá si lek a po dá vá ní te le gra mů poš tov ní
úřad Pra ha 3 v Ostrov ní uli ci čís lo 9n, a to od 13 do 17 ho din. Vy dá val ta ké zá sil ky pro ti ozná me ní, kte ré
ne by ly při pra vi del né do ru čo va cí služ bě ostat ních poš tov ních úřa dů Vel ké Pra hy do ru či tel né. Ne do ru -
či tel né zá sil ky by ly ad re sá tům ozná me ny ob vyk lým způ so bem a za slá ny nej bliž ším po štov ním kur sem
poštovní mu úřa du Pra ha 3 s tím, že jsou k vy zved nu tí v od po led ních ho di nách pří ští ho dne. Všech ny
poš tov ní úřa dy Vel ké Pra hy mu se ly být ozna če ny vý věs kou, kte rá upo zor ňo va la ži dov ské oby va te le na
ur če ný úřad, úřed ní ho di ny a na sku teč nost, že k 29. 9. 1941 bu dou zru še ny pří pad né při hrád ky ži dov -
ských výhradců.

Pro ob vod ŘP Pra ha mi mo Vel kou Pra hu by ly ur če ny pro styk s ži dov ským oby va tel stvem poš tov -
ní úřa dy Be roun 2, Čes ké Bu dě jo vi ce 4, Klad no 2, Ko lín 3, Louny 2, Měl ník 2, Mla dá Bo le slav 2, Pí sek
2, Pl zeň 7, Ra kov ník 2, Tá bor 2 a Tur nov 2 se stej ným re ži mem ja ko v Pra ze. Ve měs tech s jed ním po -
štov ním úřa dem a na ves ni cích smě li Ži dé vy ři zo vat zá le ži tos ti na poš tov ních úřa dech pou ze ve sta -
no ve ných od po led ních ho di nách do 17 ho din.25 Do dat kem z 3. 10. 1941 se pře de šlé opa tře ní roz ší ři -
lo i na po uží vá ní ve řej ných te le fon ních ho vo ren na poš tov ních úřa dech.26 Pří sluš né okruž ní vý no sy ŘP
Par du bi ce a Br no se ne do cho va ly.

Pro styk Ži dů se slu žebna mi na praž ském ře di tel ství pošt a na te le graf ních sta veb ních úřa dech by -
la okružním vý no sem ze 16. 2. 1942 sta no ve na do ba od 8 do 9 ho din v úte rý a ve stře du.27

Opa tře ní, zve řej ně ná v poš tov ních vý no sech, by la jen ma lou čás tí pro tek to rát ních pro ti ži dov ských
na ří ze ní, kte rých by lo vy dá no ví ce než tři sta. Poš tov ní věst ník, úřed ní lis ty a okruž ní vý no sy jed not li -
vých poš tov ních ře di tel ství za zna me ná va ly jen ta, kte rá se do tý ka la poš tov ních za měst nan ců - Ži dů ne -
bo upra vo va la uží vá ní poš tov ních slu žeb ži dov ským oby va tel stvem. Zru še na by la až vý no sem mi nis -
ter stva pošt č. I/3c-2710-0 z 30. 5. 1945.28

Na pod zim ro ku 1941 vy vr cho li la per ze ku ce pro tek to rát ních Ži dů je jich de porta ce mi do ghett a vy hla -
zo va cích tá bo rů. De por ta ce z pro tek to rát ní ho úze mí za ča ly 16. 10. 1941, kdy od jel prv ní z pě ti trans por -
tů do ghet ta v Lodži. Po něm ná sle do va ly trans por ty 21., 26. a 31. říj na a 3. lis to pa du, kte rý mi by lo de -
por to vá no cel kem 5 000 osob. 16. lis to pa du od jel trans port do ghet ta v Min sku. Od kon ce lis to pa du 1941
za ča ly de por ta ce do ghet ta v Te re zí ně.

Tu to sku teč nost od rá že jí i vý no sy pro tek to rát ní poš tov ní sprá vy. 10. 12. 1941 uvá děl okruž ní vý nos
ŘP Pra ha, že pro poš tov ní pře pra vu pro Ži dy do Lodže jsou při puš tě na pou ze psa ní do 20 gra mů, poš -
tov ní po ukáz ky kro mě te legra fických, vplatní líst ky a te le gra my. Ba lí ky se do lodžské ho ghet ta nepři jí -
ma ly.29 4. 3. 1942 by ly veš ke ré zá sil ky do tá bo rů v Lodži, Min sku a Ri ze (kam by ly vypra ve ny dva trans -
por ty věz ňů 9. a 15. 1. 1942 již z te re zínské ho ghet ta) za sta ve ny s vý jim kou vkla dů ve pro spěch ži dov -
ských star ších sprá vy ghett. Ja ko dů vod by lo ozná me no pří liš né za tí že ní říš ské ho ko mi sa ri átu Ostland
a Ge ne rál ní ho gouverne mentu.30 Říš ský ko mi sa riát Ostland a Ge ne rál ní gouverne ment by ly ne sa mo -
stat né útva ry pod říš skou sprá vou. Ko mi sa riát Ostland za hr no val úze mí vět ší čás ti dneš ní ho Bě lo rus ka
a po balt ských re pu blik Lit vy, Lo tyšska a Eston ska, je ho správ ním stře dis kem byl Minsk. Ge ne rál ní gou-
verne ment byl vy tvo řen po ob sa ze ní Pol ska ně mec ký mi voj sky v je ho vý chod ní čás ti a je ho cent rem
byl Kra kov.

Zá sil ky již při ja té k pře pra vě by ly vrá ce ny zpět ode sí la te lům. Ty, kte ré ne by lo mož no vrá tit kvů li chyb -
né ad re se, by ly po dle plat né ho poš tov ní ho řá du č. 175/1936 z 19. 6. 1936 zve řej ně ny v úřed ních lis tech
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.31 Se zna my ne od byt -
ných zá si lek ob sa ho va ly po 24. 11. 1941 ta ké zá sil ky pro věz ně v ghet tu Te re zín.
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Opis před vo lá ní do trans por tu 
ze 6. 6. 1942 pro G. Kla be ro vou.
/ŽM/

Sou pis za va za del 
účast ni ce trans por tu. 
/ŽM/
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Pra me ny
1. Věst ník mi nis ter stva do pra vy pro obor pro tek to rát ní poš ty Čech a Mo ra vy (dá le jen PV). Od ro ku

1941 vy chá zel pod ná zvem Poš tov ní věst ník mi nis ter stva do pra vy v Pra ze a od ro ku 1942 pod ná -
zvem Poš tov ní věst ník mi nis ter stva do pra vy a tech ni ky. PV č. 5b ze 3. 2. 1940, část ka 2, s. 43-5,
Poš tov ní mu ze um (dá le PM) sign. A 773. Veš ke ré dá le ci to va né PV ma jí stej nou signa tu ru. Též
Cinner M.: Ži dé a ži dov ský pod nik v po štov ním a práv ním řá du. Na še poš ta, roč ník XXII, č. 8, s.
159-162, PM sign. A 57.

2. Č. 12.669-C/1 z 26. 2. 1940. PV č. 9b z 28. 2. 1940, část ky 21 a 22, s. 77-79.
3. Č. 15.113-C/1 ze 7. 3. 1940. PV č. 11b z 9. 3. 1940, část ka 30, s. 90-1.
4. PV č. 12b ze 16. 3. 1940, část ka 3, s. 99-100.
5. Č. 16.189-C/1-1940 ze 14. 3. 1940. PV č. 12b ze 16. 3. 1940, část ka 32, s. 101.
6. Č. 21.355-C/1 z 29. 4. 1940. PV č. 22b ze 4. 5. 1940, část ka 54, s. 187-8.
7. PV č. 73b z 30. 11. 1940, část ka 27, s. 757-9 a Č. 50.013-C/1 z 23. 11. 1940, část ka 154, s. 759-60.
8. Č. Kp 2.045-B/1 z 26. 9. 1940. PV č. 57b z 30. 9. 1940, část ka 132, s. 563-73, 3 str. pří lo hy, 1 str.

po uče ní.
9. Č. 62.824-P-1941. Okruž ní vý no sy (dá le OV) Ře di tel ství pošt Pra ha (dá le ŘP Pra ha) č. 34, r. 1941,

s. 91-3. PM sign. A 799. Veš ke ré dá le ci to va né OV ŘP Pra ha ma jí stej nou signa tu ru.
10. Č. 232.162-P-1941. OV ŘP Pra ha č. 144, r. 1941, s. 468-9.
11. Č. 234.604-P-1941. OV ŘP Pra ha č. 147, r. 1941, s. 479.
12. Č. 53908-P-42 z 26. 6. 1942. Úřed ní list (dá le ÚL) ŘP Par du bi ce č. 7 ze 4. 7. 1942, s. 33-5. PM sign.

A 765. Veš ke ré dá le ci to va né ÚL ŘP Par du bi ce ma jí stej nou signa tu ru. Též Č.146.853-P-1942 z 24.
6. 1942. OV ŘP Pra ha č. 87, s. 280-1.

13. Č. 69.224-IIa z 10. 6. 1942. ÚL ŘP Br no č. 12 ze 13. 6. 1942, s. 93-6, PM sign. A 766. Veš ke ré dá -
le ci to va né ÚL ŘP Br no ma jí stej nou signa tu ru.

14. Č.116.522/P-1942 z 19. 5. 1942. OV ŘP Pra ha č. 68, r. 1942, s. 213-5.
15. Č.135.493-P-1942 ze 16. 6. 1942. OV ŘP Pra ha č. 82, r. 1942, s. 265-9.
16. Č.1652-III/1 z 23. 1. 1943. PV č. 8. ze 6. 2. 1943, část ka 28, s. 79.
17. Č. Kp. 2.641-B/1 z 15. 11. 1940. PV č. 71b ze 16. 11. 1940, část ka 152, s. 750.
18. Č. 8.175-C/1 ze 3. 2. 1942. PV č. 5 ze 7. 2. 1942, část ka 3, s. 48-51 a část ka 22, s. 51-2, tam též.
19. Č. 10.745-A/4 a Č. 10.745-C/1 ze 17. 2. 1942. PV č. 7 z 21. 2. 1942, část ka 33 a 34, s. 67-8.
20. Č. 37.906-C/1 ze 17. 8. 1942. PV č. 38 z 22. 8. 1942, část ka 157, s. 376-7.
21. Č. 418.421-IIf-Lf-1941. OV ŘP Pra ha č. 156, r. 1941, s. 514 a Č. 169.437-IIf-1942 z 8. 9. 1942. OV ŘP

Pra ha č. 113, s. 353 a Č. 114.910-IId. z 23. 9. 1942. ÚL ŘP Br no č. 25 ze 6. 10. 1942, s.188-9.
22. Č. 67945-IV-39 z 12. 10. 1939. ÚL ŘP Par du bi ce č. 35 ze 14. 10. 1939, s. 148.
23. Č. 47.178-C/3 ze 13. 12. 1940. PV č. 77b z 21. 12. 1940, část ka 164, s. 812-3 a Č. 17298-IV-41 z 27.

2. 1941. ÚL ŘP Par du bi ce č. 7 ze 3. 3. 1941, s. 27 a Č. 51.887-IVa-1941 ze 4. 3. 1941. OV ŘP Pra -
ha č. 30, s. 74-5.

24. Č. 8.387/IVc-1941 ze 17. 1. 1941. OV ŘP Pra ha č. 10, r. 1941, s. 26 a Č. 42.386-IVc-1941 ze 17. 2.
1941. OV ŘP Pra ha č. 23, r. 1941, s. 58-60.

25. Č. 217.205-IIIa-1941 z 24. 9. 1941. OV ŘP Pra ha č. 132, r. 1941, s. 399-402 a Č. 268.475-IIIa-1941
z 28. 11. 1941. OV ŘP Pra ha č. 180, r. 1941, s. 602.

26. Č. 225.044-IVb-1941 ze 3. 10. 1941. OV ŘP Pra ha č. 139, r. 1941, s. 436.
27. Č.12.819-P-1942 ze 16. 2. 1942. OV ŘP Pra ha č. 23, r. 1942, s. 67.
28. Č. IA-2-2710-0 z 2. 6. 1945. OV ŘP Pra ha, r. 1945, s. 143.
29. Č. 279.843/IIIa-1941 z 10. 12. 1941. OV ŘP Pra ha č. 186, r. 1941, s. 628.
30. Č. 58.714/IIIa-1942 ze 7. 3. 1942. OV ŘP Pra ha č. 34, r. 1942, s. 99-100.
31. Úřed ní lis ty ŘP Pra ha, Par du bi ce a Br no, r. 1942, Věc ný rej střík: Ne od byt né zá sil ky, jed not li vá čís la.
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Pro tek to rát ní ob čan ská le gi ti ma ce M. Mautne ro vé s vy zna če ným da tem pří cho du 
do te re zínské ho ghet ta. /ŽM/

Map ka kon cent rač ních tá bo rů a ghett. /In: Dě ji ny 20. sto le tí, Mla dá Fron ta, Pra ha 1994/ 


