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Pra me ny
1. Aktenvermerk, opis. 11. 10. 1941, ŽM sbír ka T, ič. 29; Ghettoi sie rung der Ju den im Pro tekto rat Böh -

men und Mäh ren, ne da to vá no, ŽM sbír ka T, ič. 32.
2. ŽM sbír ka T, ič. 28.
3. PT A 57/89.
4. PT A 187/83, APT/K 4/Gh.
5. Vět ší část úda jů, tý ka jí cích se ze jmé na his to rie Ži dů, te re zínské ho ghet ta, trans por tů, vy hla zo va cích

tá bo rů a vý chod ních ghett, pra cov ních sku pin a ro din né ho tá bo ra v Birke nau apod., kte ré ne jsou
opat ře ny po znám ka mi, by la čer pá na z li te ra tu ry, ze jmé na z před ná šek na me zi ná rod ní kon fe ren ci
his to ri ků k 50. vý ro čí te re zínské ho ghet ta 1941 - 1945 (In: Te re zín v ko neč ném ře še ní ži dov ské otáz ky,
Lo gos Pra ha 1992) a na me zi ná rod ní kon fe ren ci v Pra ze 7. a 8. 3. 1994 (In: Te re zínský ro din ný 
tá bor v Osvě ti mi-Birke nau. Na da ce Te re zínská ini cia ti va, Me lan trich Pra ha 1994).

6. Úvod ní po znám ky „Do ku men ty Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že o te re zín ském ghet tu 1942
- 1945“, prů vod ní ma te ri ál ke xe ro ko pii zprá vy dr. Rosse la o te re zín ském ghet tu z červ na 1944. 
Ma te ri ál zpra co val MVČK v Že ne vě 26. 6. 1990 a za slal ČČK v Pra ze. 1 pa ré ŽM, ič. 188. Veš ke ré
dal ší in for ma ce o zprá vách dr. Marti ho a dr. Rosse la čer pá ny od sud.

7. Te re zín Ghet to 1945, vy dal re pat riač ní od bor mi nis ter stva ochra ny prá ce a so ci ál ní pé če ČSR v Pra ze
v zá ří 1945. SÚA, KT-OVS, růz né T, kar ton 38.

8. MF Dnes, 28. 9. 1994; S. Wiesenthal: Spra ve dl nost, ni ko li po msta. Sfin ga, Ostra va 1994.
9. ŽM sbír ka T, ič. 33.
10. ŽM sbír ka T, ič. 30.
11. ŽM sbír ka T, ič. 44.
12. Den ní roz kaz č. 313 z 15. 4. 1943, PT A 3374, APT/K15/Gh.
13. ŽM sbír ka T, ič. 45.
14. H. C. Adler: The re sienstadt 1941 - 1945, Tü bingen 1960.
15. ŽM sbír ka T, ič. 34 a ič. 34.
16. ŽM sbír ka T, ič. 37.
17. ŽM sbír ka T, ne da to va ný ma te ri ál, ič. 39; dá le K. La gus - J. Po lák: Měs to za mří že mi, NV SPB, 

Pra ha 1964.
18. Č. 289 ze 17. 2. 1943, PT A 3354, APT/ K 15/Gh.
19. Den ní roz kaz č. 292 z 24. 2. 1943, PT A 3357, APT/K 15/Gh.
20. Den ní roz kaz č. 295 z 5. 3. 1943, PT A 3360, APT/K 15/Gh.
21. Den ní roz kaz č. 304 z 26. 3. 1943, ŽM sbír ka T, ič. 144. Dá le den ní roz ka zy č. 314 z 19. 4. 1943,

A 3375; č. 319 z 10. 5. 1943, A 3380 a č. 331 z 9. 6. 1943, A 3392. Vše PT APT/K 15/Gh.
22. Den ní roz kaz č. 350 z 11. 8. 1943, PT A 3410, APT/K 15/Gh.
23. Zprá va o čin nos ti ghet ta v ro ce 1943, vy pra co va ná ži dov skou sa mo sprá vou. PT A 5251, APT/K 44/Gh.
24. ŽM sbír ka T, ič. 48.
25. Ústřed ní se kre ta ri át hos po dář ské mu od dě le ní - ústřed ní mu skla du dře va z 10. 8. 1944. ŽM sbír ka

T, ič. 38.
26. ŽM sbír ka T, ič. 38.
27. ŽM sbír ka T, ič. 41.
28. ŽM sbír ka T, ič. 39.
29. Aktenvermerk z 25. 11. 1941 a 27. 11. 1941, ŽM sbír ka T, ič. 34.
30. Den ní roz kaz č. 8 z 23. 12. 1941, ŽM sbír ka T, ič. 143; Aktenvermerk 2. 12. 1941, tam též ič. 35.
31. ŽM sbír ka T, ič. 46.
32. Č. 30.226-C/2 z 26. 6. 1942 a č. 29.504-E/1 z 25. 6. 1942. PV č. 31 ze 4. 7. 1942, část ky 135 a 136,

s. 311 a ná sled né okruž ní vý no sy a úřed ní lis ty jed not li vých poš tov ních ře di tel ství v Pra ze, Br ně
a Par du bi cích z r. 1942. PM.

33. Č. 298.097-IIIa-1941. OV ŘP Pra ha č. 1/1942 ; Č. 2558-IIIa-42. ÚL ŘP Br no č. 10 z 8. 1. 1942, PM.
34. Zprá vy ži dov ské sa mo sprá vy (dá le jen ZŽS) č. 40 z 31. 8. 1944, PT A 3493, APT/K 15/Gh.
35. Den ní roz kaz č. 22 z 9. 1. 1942, ŽM sbír ka T, ič. 143.
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36. ŽM sbír ka T, ič. 143.
37. ŽM sbír ka T, ič. 143.
38. PT A 3291, APT/K 15/Gh.
39. Den ní roz kaz č. 219 z 24. 9. 1942, PT A 3296, APT/K 15/Gh.
40. ŽM sbír ka T, ič. 49.
41. Den ní roz kaz č. 231 z 9. 10. 1942, PT A 3302, APT/K 15/Gh.
42. Den ní roz kaz č. 325 z 24. 5. 1943, PT A 3386, APT/K 15/Gh.
43. Den ní roz kaz č. 326 z 26. 5. 1943, PT A 3387, APT/K 15/Gh.
44. Den ní roz kaz č. 328 z 1. 6. 1943, PT A 3389, APT/K 15/Gh.
45. Den ní roz kaz č. 334 z 22. 6. 1943, PT A 3395, APT/K 15/Gh.
46. Den ní roz kaz č. 346 z 28. 7. 1943, PT A 3407, APT/K 15/Gh.
47. Den ní roz kaz č. 410 z 12. 2. 1944, ŽM sbír ka T, ič. 144.
48. ZŽS č. 23 z 24. 6. 1944, PT A 3477, APT/K 15/Gh.yyyy
49. ZŽS č. 39 z 30. 8. 1944, PT A 3492, APT/K 15/Gh.
50. Den ní roz kaz č. 427 z 29. 3. 1944, ŽM sbír ka T, ič. 144.
51. Zprá vy pro rok 1943 a 1944. PT A 5251 a A 5252, APT/K 44/Gh.
52. Vermerk L 608/lg z 25. 2.; L 613/2a ze 4. 3., L 615/2a a do pi sy ing. Tintne ra z 24. 2., 2. 3.a 6. 3.

1945. Vše SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
53. Aktenvermerk L 571 z 5. 1. 1945, SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
54. Aktenvermerk L 548 z 1. 12. 1944; L 569 ze 3. 1. 1945; L 571 z 5. 1. 1945; L 576 z 11. 1. 1945; L 582

z 20. 1. 1945; L 610 z 1. 3. 1945; L 633 z 10. 4. 1945; zá pi sy L 610/2b z 28. 2. 1945, L 615/2b ze 3.
3. 1945. Vše SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.

55. Ortsverzeichnis I. Verzeichnis der Postämter und -amtsstellen so wie der Bahnhö fe der
Eisenbahnen, der Schiffsanle geplätze und Flughä fen in Grossdeutschland. Reichspostzentra lamt,
vy dá no Ber lín, kvě ten 1944.

56. ŽM fond ŽNO 1939 - 1945, rok 1942, ič. 12.
57. ŽM fond ŽNO 1939 - 1945, rok 1943, ič. 3a.
58. Vy hláš ky ŽRS pro po boč ku Br no, čj. I/775, PT A 1706; PT A 1703; PT A 1705, vše APT/K 8/Gh.
59. Č. 30.226-C/2 z 26. 6. 1942. PV č. 31 ze 4. 7. 1942, část ka 135, s. 311, PM.
60. ÚL ŘP Pra ha č. 4, 29. 1. 1943, ÚL ŘP Pra ha č. 11, 21. 4 . 1943, PM.
61. In for ma ci o tom, že poš tu na ná dra ží tří di li, ale spoň z po čát ku, pro tek to rát ní poš tov ní za měst nan ci

bo hu šo vické ho poš tov ní ho úřa du čes ké ho pů vo du, po da li au tor ům v ro ce 2003 kro ni kář ob ce Bo -
hu šo vi ce nad Ohří Mgr. Ji ří Ko ží šek a pa ní Mi lo sla va Ci bul ko vá, knihov ni ce ob ce, na zá kla dě vzpo -
mí nek pa mět ní ků. Pro tu to služ bu mě li snad být vy čle ně ni tři poš tov ní pra cov ní ci. V bo hu šo vické
kro ni ce in for ma ce z té do by ne jsou, pro to že by la v ro ce 1942 za pe če tě na a dal ší zá pi sy jsou až
z po vá leč né ho ob do bí.

62. O úlo ze bo hu šo vické ho poš tov ní ho úřa du viz též dá le podka pi to lu „Pí sem ný styk me zi ghet tem a
ne utrál ní a spřá te le nou ci zi nou“.

63. K. H. Riemer - Die Überwa chung des Auslandsbriefverkehrs während des II. Weltkrie ges durch
deutsche Dienststellen. Düsseldorf, Neue Schriftenrei he Poststempelgilde „Rhein - Do nau“, Heft
88, ne da to vá no.

64. IA-6-20 643-1943. ÚL ŘP Pra ha, č. 6 z 10. 2. 1943; IA-6-96156/1943. ÚL ŘP Pra ha, č. 14 z 22. 5.
1943, PM.

65. Aktenvermerk L 610 z 1. 3. 1945, SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
66. Aktenvermerk L 602 ze 17. 2. 1945, SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
67. Zpá teč ní lís tek ne bo li návratka je zvláštní do pisni ce slou žící pro stvr ze ní pří jmu zá sil ky. Za pří pla tek

k poštovné mu si může tu to nadstandardní služ bu vy žá dat ode si la tel v pří pa dě, že chce mít jis to tu,
že do po ru če ná zá sil ka by la sku teč ně do ru če na buU pří mo do ru kou ad re sá ta ne bo jím urče né mu
zá stup ci. Návratku poš ta pře pra ví spo lu s do po ru če nou zá sil kou a po de psa nou pří jem cem odešle
zpět po da cí mu úřa du k do ru če ní ode si la te li. Pro do bu pro tek to rá tu pla ti la pro me zi ná rod ní služ bu
do po ru če né zá sil ky s ná vrat kou pra vid la Pro vá dě cí ho řá du Svě to vé poš tov ní úmlu vy, při ja tého na
kon gre su unie 23. 5. 1939 v Buenos Aires, pře de vším člá nek 128 „Zpá teč ní lís tek“ ad. Úmlu va
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a ujed ná ní Svě to vé poš tov ní unie, Buenos Aires 1939, vy da lo Mi nis ter stvo pošt, Pra ha 1945. PM
kni hov na, signa tu ra A 111.

68. Mu zej ní podsbírka II. od boj poš tov ních za měst nan ců, inventární čís lo II.OPZ 1259, pří růstko vé 
čís lo 52/2000, PM

69. ZŽS č. 31, PT A 3485 APT/15/Gh.
70. Vermerk L 619/2a, z 10. 3. 1945, SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
71. ŽM, sbír ka T - osob ní po zů sta los ti, Thierfeldo vá, ič. 327.
72. Den ní roz kaz č. 308 ze 4. 4. 1943, ŽM sbír ka T, ič. 144.
73. ŽM sbír ka T, ič. 144.
74. ŽM sbír ka T, ič. 186.
75. Aktenvermerk L 633 z 10. 4. 1945, SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
76. PM, mu zej ní podsbírka II. od boj poš tov ních za měst nan ců, př.č. 42/2000, II.OPZ 521. Do pis má 

jed na cí čís lo č.j. 16, věc: k č.ř. 2/Pres-1946, je ad re so ván Ře di tel ství pošt v Par du bi cích, ora žen 
po štov ním po da cím ra zít kem Lí pa u Hav líč ko va Bro du 13.II.1946, pod pis ne či tel ný.

77. H. C. Adler: The re sienstadt 1941 - 1945, Tü bingen 1960.
78. J. zn. P/3-1250-OB:57652 z 15. 10. 1947. PV č. 52 z 27. 10. 1947, část ka 1075, s. 419, PM.
79. Do pis ing. Tintne ra, 1. 3. 1945; Vermerk L 612/2b, 1. 3. 1945; do pis B. Murmelstei na poš tě 13. 3.

1945, vše SÚA, KT-OVS, va ria II-IV, kart. 45.
80. PT A 7609 - A 7617, APT/K 42/Gh.
81. Ar chiv ČNB, sig. NB-PXXV-10/5BII/, kart. 694.
82. P. To man: No vý slov ník čes ko slo ven ských vý tvar ných uměl ců, Ostra va 1994, se šit 11, s. 427, PM

sign. B2467/11; L. Pá le ní ček: Jindra Schmidt, gra fik a ry tec Ma xe Šva bin ské ho, Pra ha 1971, PM
sign. F 1454; Stát ní tis kár na ce nin, pub li ka ce k 60. vý ro čí za lo že ní, vy da la STC Pra ha 1988 pro
vnitř ní po tře bu.

83. Ar chiv ČNB NB-PXXV-10 (5B II), kar ton 694.

Vklad ní kníž ka Ban ky ži dov ské sa mo sprá vy v ghet tu. /ŽM/
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Dopis ŽRS v Praze, pobočka v Moravské Ostravě, adresovaný hospodářskému oddělení
(sběrného tábora) v Praze-Hagiboru, odeslaný 6. 12. 1944. /Soukromá sbírka, ČR/

Doporučený dopis odeslaný 5. 12. 1944 z Moravské Ostravy do tábora v Praze-Hagiboru.
/Soukromá sbírka, ČR/


