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Pra vid la ba lí ko vé ho sty ku s ghet tem
Prv ní ba lí ko vé zá sil ky ob dr že li věz ni kon cem ro ku 1941. Před Vá no ce mi a na Štěd rý den poš tov ní úřad
v Te re zí ně v prodlou že ných smě nách pro ně do šlé ba lí ky zpra co vá val a pře dá val čes kým čet ní kům,
kte ří za jiš Ko va li je jich do dá ní. Prá vě teh dy tá bo ro vá ko man da tu ra zjis ti la, že se zá kaz poš tov ní ho sty ku
s ghet tem ne do dr žu je a vý dej do šlých zá si lek za sta vi la. Poš tov ní úřad je mu sel ode sí la te lům vra cet
a tím skon či la do ru čo va cí služ ba poš tov ní ho úřa du v Te re zí ně pro ba lí ko vé zá sil ky ur če né věz ňům.

Po čet vrá ce ných ba lí ko vých zá si lek ne ní znám. Do cho va ly se pou ze soupi sy ne od byt ných zá si lek
ne zná mých ode sí la te lů v se zna mech jed not li vých poš tov ních ře di tel ství, kte rý mi se ode sí la te lé s chyb -
nou ne bo neúplnou ad re sou dohle dá va li. V led nu 1942 se vra ce lo 263 ku sů a cel ko vý po čet vrá ce ných
ba lí ků lze od had nout na ně ko lik set.

Po za ve de ní lis tov ní ho sty ku s ghet tem by lo od 24. 9. 1942 v je ho rám ci po vo le no při jí mat ba líč ky
do vá hy 2 kg, po va žo va né pro tek to rát ní i říš skou poš tov ní sprá vou za lis tov ní zá sil ky. S uvol ně ním lis-
tovních a ba líčko vých zá si lek na sta ly poštovní mu od dě le ní ži dov ské sa mo sprá vy po tí že s je jich vý de -
jem. Ne by la sta no ve na přes ná me to di ka po stu pu a ani po mě ry v ghet tu ne umož ňo va ly pře dat všech-
ny do šlé zá sil ky správ ným pří jemcům. Ghet to by lo pře pl ně no no vě při chá ze jí cí mi věz ni, vy so ce vzrost -
la úmrt nost a od chá ze ly po čet né trans por ty na vý chod. Ne přeh led nost při spí va la i k čas té mu roz krá -
dá ní do šlých ba líč ků.

Ži dov ská sa mo sprá va pro to 16. 10. 1942 při kro či la k za ve de ní poš tov ních pl ných mo cí,1 kte rý mi
moh li věz ni za řa ze ní do de portačních vý chod ních trans por tů zplno mocnit pří buz né, kte ří v ghet tu zů -
stá va li, k vy zved nu tí listovních a ba líčko vých zá si lek při chá ze jí cích na je jich jmé no.

Mož nost vy dat věz ni do šlé poš tov ní zá sil ky ad re so va né ji né mu pří jem ci exis to va la již dří ve, a to na
zá kla dě dě dic ké ho ří ze ní, kdy by lo prá vo na vy zve dá vá ní do chá ze jí cích poš tov ních zá si lek pře ne se no
na jed no ho z po zů sta lých. Od dě le ní ústřed ní evi den ce ži dov ské sa mo sprá vy, kde by ly ve de ny kar to té -
ky všech věz ňů a byl zjiš Ko ván den ní stav věz ňů po dle hlá še ní star ších svět ni ce, vy sta vi lo pro dě di ce kar -
tu pl né mo ci, na kte ré by lo vý slov ně uve de no, že jde o pl nou moc k vy zve dá vá ní poš tov ních zá si lek.

Kaž dá kar ta by la ve de na pod evi denčním čís lem od dě le ní ústřed ní evi den ce. V hor ní čás ti předtiště -
né ho for mu lá ře se uvá dě ly osob ní úda je drži te le pl né mo ci - jmé no, trans port ní ozna če ní a byd liš tě
v ghet tu, v dol ní čás ti stej né úda je o zmocni te li, pří pad ně dal ších oso bách a je jich pří bu zen ský vztah.
Kar tu spo lu po de pi so val pra cov ník ústřed ní evi den ce. Na dru hou stra nu mo hl zmocni tel na psat zdů -
vod ně ní ne bo osob ní sdě le ní, na pří klad teh dy, když mě la pl ná moc pře chá zet na ně ko lik dal ších osob.

Pro no vě za ve de nou poš tov ní pl nou moc, vysta vo va nou od dě le ním Poš ty a do pra vy vnitř ní sprá vy
ži dov ské sa mo sprá vy, žád né před běž né úřed ní ří ze ní ne by lo za ve de no a poš tov ní pl ná moc by la
vyplňo vá na na zá kla dě do ho dy me zi věz ni. Na cyklosty lo va ném for mu lá ři byl ná sle du jí cí text (v pře kla -
du): „Pro sím, aby veš ke rá poš ta došlá pro mne (ná sle do va ly po ža do va né osob ní úda je zmocni te le) by -
la vy dá na (ná sle do va ly úda je o zmocňo va ném)“. Pod pis zmocni te le v dal ší čás ti for mu lá ře stvrzo va li
dva svěd ci a pra cov ník poš tov ní ho od dě le ní ži dov ské sa mo sprá vy. For mu lá ře pl né mo ci zů stá va ly na
po štov ním od dě le ní.

Na je jich zá kla dě poš tov ní od dě le ní vy sta vi lo pro zmocňo va né ho po tvr ze ní o pře vze tí poš tov ní pl -
né mo ci do evi den ce, kte rým se ná hrad ní pří jem ce vy ka zo val při ná ro ko vá ní zá sil ky. For mu lář ob sa ho -
val jmé no, ozna če ní trans por tu a trans port ní ne bo po zná va cí čís lo věz ně a je ho byd liš tě v ghet tu, da -
tum a pod pis poš tov ní ho pra cov ní ka, kte rý po tvr ze ní o pře dá ní poš tov ní pl né mo ci stvr zo val. Text for -
mu lá ře v pře kla du zněl: „Sho ra jme no va ný nám pře dal ve Váš pro spěch vysta ve nou pl nou moc.“ Poš -
tov ní pl ná moc pla ti la i pro po zdě ji po vo le né ba lí ko vé zá sil ky.

Po vo le ní sou kro mých ba lí ko vých zá si lek do 20 kg v led nu 1943 je do lo že no pou ze vý no sy pro tek to -
rát ní poš tov ní sprá vy. V úřed ních lis tech poš tov ních ře di tel ství by lo ozná me no zru še ní pře de šlých vy hlá -
šek z led na a úno ra 1942 a k pře pra vě do ghet ta v Te re zí ně se již moh ly při jí mat ba líč ky a ba lí ky ne za tí -
že né doplatky. Po dle úřed ních lis tů ŘP Pra ha z 29. 1. 1943 a ŘP Br no z 12. 2. 19432 po vo le ní ba lí ko vé
poš ty do ghet ta ozná mil poš tov ní sprá vě poš tov ní úřad v Bo hu šo vi cích nad Ohří, kte rý in for ma ci zís kal
od tá bo ro vé ko man da tu ry. Ná sled né vý no sy v úřed ních lis tech ŘP Pra ha a Br no z dub na té hož ro ku, opět
s od vo lá ním na in for ma ci poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří, při pouš tě ly k pře pra vě i ba lí ky z ci -
zi ny za tí že né clem, vyclí va cím poplatkem ne bo doplatným.3

Zá so bo va cí po mě ry v ghet tu by ly vel mi špat né a ba líčko vé a ba lí ko vé zá sil ky s po tra vi na mi, oša ce -
ním a po tře ba mi pro zá klad ní osob ní hy gie nu zna me na ly pro věz ně ob rov skou po moc. Roz dě li ly však
věz ně na ty, kte rým zá sil ky pra vi del ně do chá ze ly, a na ty, kte ří by li od ká zá ni pou ze na mi ni mál ní pří dě -
ly po tra vin. Ale ani ba lí ko vé zá sil ky ne moh ly kva li ta tiv ně změ nit těž ký osud te re zínských věz ňů.
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Karta oddělení ústřední evidence židovské samosprávy pro J. Poláka s plnou mocí pro 
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Druhá strana karty. B. Poláková se vzdává ve prospěch syna Josefa všech zásilek došlých
zemřelému manželovi /PT/.
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Po vo le ní ba lí ko vé ho sty ku od led na 1943 s úze mím pro tek to rá tu a ří še, od dub na roz ší ře né i o sou -
kro mé zá sil ky z ci zi ny, a ná sled né po vo le ní hro mad ných po moc ných zá si lek od me zi ná rod ních or ga ni za -
cí v květ nu té hož ro ku, si vy žá da lo pre ciznější me to di ku pří jmu, ma ni pu la ce a vý de je zá si lek ad re sá tům.

Do šlé zá sil ky pře bí ra la pří mo na ná dra ží v Bo hu šo vi cích nad Ohří sku pi na pra cov ní ků vě zeň ské poš -
ty. Zá sil ky přepra ve né vla ko vou poš tou že lez ni čá ři ulo ži li do zvlášt ní vy čle ně né míst nos ti. Po stup při je -
jich pře bí rá ní po psa la bý va lá pra cov ni ce ba lí ko vé ho od dě le ní poš ty ži dov ské sa mo sprá vy pa ní Ha na
Frie di ge ro vá. Zá znam roz ho vo ru byl po ří zen při se tká ní v Po štov ním mu zeu v Pra ze 2. 6. 1994.4

„Od ro ku 1943 jsem pra co va la v te re zínské poš tě. Zpr vu tam by lo víc čes kých za měst nan ců, po zdě -
ji, když od chá ze li s trans por ty, pra co va li na poš tě hlav ně Dá no vé a Ho lan Va né, kte ří ta ké do stá va li vět -
ši nu ba líč ků, hlav ně ze Švý car ska a Švéd ska. Cho di la jsem s ni mi pro ba lí ky na bo hu šo vické ná dra ží.
Sku pi na by la asi de ví ti až de se tičlenná, 5 Dá nů, 3 ne bo 4 Ho lan Va né a já. Rá no oko lo 7 až 8 ho di ny
jsme šli pěš ky ně co přes půl ho di ny v do pro vo du čet ní ků na ná dra ží, kde by ly ba lí ky slo že ny v jed né
míst nos ti. Tam jsme je tří di li a kon tro lo va li po dle při lo že ných se zna mů. Ne vzpo mí nám si, jest li nás v té
míst nos ti stá le ně kdo hlí dal, kaž do pád ně jsme ne smě li ote ví rat dve ře ne bo mlu vit se za měst nan ci na ná -
dra ží. Ně kdy se nám po da ři lo s ni mi pro ho dit pár slov ne bo jsme za hléd li eskor tu z Ma lé pev nos ti. Do
Bo hu šo vic při jíž dě lo pro ba lí ky ná klad ní au to, se kte rým jsme jez di li zpět do Te re zí na. Na kor bě nás hlí -
da la ně mec ká hlíd ka. Po slo že ní ba lí ků jsme mě li pře stáv ku na jíd lo, by lo to tak oko lo po led ne a od po -
led ne jsme za se ba lí ky uklá da li po dle čí sel. Dal ší sku pi na je po tom vy dá va la. Kaž dý ba lí ček při vý de ji
pro šel cen zu rou, buV ho ote vřel pří jem ce ne bo čet ník. Za ká za né vě ci, ja ko čo ko lá du, ci ga re ty ne bo ho -
din ky, kte ré by ly čas to v ba líč cích ze Švý car ska, ihned za ba vo va li. Ba lí ků při chá ze lo hod ně, ale hlav ně
Dá nům ne bo Ho lan Va nům. Já sa ma jsem jich do sta la jen pár, pro to že jsem ne mě la ča sem ko ho o ně
po žá dat, stej ně ja ko ostat ní Če ši, kte rých zů sta lo v Te re zí ně po zdě ji má lo. Ně kte ré ba lí ky při chá ze ly na
ná dra ží po ško ze né ne bo vy kra de né, to jsme ale při kon tro le na ná dra ží neevi do va li, pou ze jsme po rov -
ná va li čís la ba lí ků s při lo že ným se zna mem. Ba lí ky ne mě ly žád né zvlášt ní ozna če ní, te pr ve po vy dá ní při -
pouště cí znám ky by ly ty to při le pe ny na okra jích ba lí ků. Ba lí ky se pří jemcům vy dá va ly i s oba lem a te dy
i se znám kou. Ti, kdo do sta li ba lík, po tvr zo va li je ho pří jem na zvlášt ním líst ku, kte rý se ode sí lal zpět.

Z Bo hu šo vic se vo zi ly v uza vře ném pyt li i no vi ny. Ně kdy se nám po da ři lo ho ote vřít a ně co si pře -
číst, to dě la li ovšem jen Dá no vé, pro to že by li chrá ně něj ší a to lik se ne bá li. Můj po zděj ší man žel, syn
dán ské ho ra bí na, ho dil jed nou vý tisk no vin ot ci, kte rý šel oko lo nás po uli ci. Tchán byl bez se be lek nu -
tím a zlos tí, pro to že kdy by to ně kdo vi děl a udal, zna me na lo to mi ni mál ně vě ze ní v Ma lé pev nos ti. Py -
tel s no vi na mi se vo zil rov nou na tá bo ro vou ko manda tu ru. Pro ba lí ky jsem cho di la až do osvo bo ze ní.
Ke kon ci vál ky, to už by li Dá no vé pryč, jsem do kon ce do sta la ko lo s pří vě sem, tak že jsem už ne mu se -
la cho dit pěš ky. Když za ča ly při chá zet do Te re zí na trans por ty z ostat ních tá bo rů a vy pu kl skvr ni tý ty -
fus, by la za ve de na ka ran té na a už si ne pa ma tu ji, jest li poš ta dál tak to fun go va la.“

Do šlé ba lí ky by ly slo že ny v míst nos ti, kde je pře bra la sku pi na pra cov ní ků tří dírny a kde se kon tro -
lo val je jich ob sah. Jed ním z pra cov ní ků tří dírny byl v ro ce 1943 Ka rel Grimm, kte rý své vzpo mín ky po -
psal ná sle dov ně:

„V ro ce 1943 jsem byl z Lí py de por to ván do Te re zí na. Asi po třech dnech pro chá zel ubi ka cí též je -
den vě zeň z Lí py, kři čel, kdo chce na stou pit prá ci u te re zínské poš ty. V du chu jsem si před sta vil tří -
dě ní do pi sů … tak jsem se při hlá sil. Sku teč nost by la ale ji ná. Mu se li jsme no sit těž ké pyt le s ob sa hem
ba líč ků, ur če ných pro věz ně ghet ta Te re zín. To to od dě le ní by la kon tro la ba líč ků, by lo (pod do zo rem)
SS od dí lů. Je li kož ně ko lik věz ňů z ghet ta utek lo, da li SS na hlíd ky, a (na hra di li) je věz ni a češ tí čet ní -
ci. Ba líč ky při chá ze ly ne jen z pro tek to rá tu, ale i ji ných ze mí, oku po va ných Něm ci. V míst nos ti (by ly)
dlou hé sto ly ve tva ru ob dél ní ku, uvnitř cho di li dva až tři čet ní ci, z dru hé stra ny stá lo asi de set věz ňů
ghet ta. Po stup prá ce byl ná sle du jí cí - vzal jsem z hro ma dy ba lí ků ba lík, ote vřel, kon tra band ho dil do
jed no ho z vel kých kuf rů. Kon tra band byl lé či va, kon zer vy, sa lá my, ta bá ko vé vý rob ky. Ty to lod ní kuf ry
by ly den ně do ve ze ny do ka sá ren SS. Ba lík jsem za vřel a k adre sá tu jsem uči nil pa ra fu K.G., to stej -
né mu sel uči nit na můj ba lík ved le sto jí cí prohlí ži tel p. Hausner, já za se na je ho ba lí ky. Jed no ho dne
se čet ní ci, ve dou cí byl čet ník p. Ško da, kte rý měl, ja ko vý jim ka, bí lý pl no vous, ´na ma za li´, tak jsme
si řek li s Hausne rem, že li dé v Te re zí ně hla do vě jí, využi je me to ho a ne chá me ba lí ky jít ven bez kon -
tro ly. To to se nám moh lo stát vel mi osud ným. Pro to že je den vě zeň, jak si na poš tě vyzvednul svůj ba -
lík, šel k ve dou cí mu četní ko vi p. Ško do vi, po dě ko val mu, že ba lík ne byl vů bec ote vře ný. Pan Ško da
se po dí val na ba lík a vi děl pa ra fu K.G. Hned nás za vo lal, že dru hý den pů jde me na te re zínskou pev -
nost do vě ze ní, což by zna či lo oka mži tou smrt. V četnickém ka si nu ji ní čet ní ci pa na Ško du pře mlu vi -
li. Dru hý den nás za vo lal a ře kl ´To by lo na po sled´. Byl to dob rý člo věk a Čech. Kon cem ro ku jsem
byl za řa zen do trans por tu do Osvě ti mi-Birke nau, do ro din né ho ta bo ra“.5



Po ně kud ji nak vy zní vá zá znam de tek tiv ní ho od dě le ní ži dov ské sa mo sprá vy ze 6. 6. 1943:6 „Věc: tří -
dír na ba lí ků. V dů sled ku to ho, že jsou den ně hlá še ny stíž nos ti o sta vu, údaj ném vý sky tu i o zjiš tě ných
sku teč nos tech v tří dírně ba lí ků, dá le s ohle dem na to, že ve li tel tzv. tří dírny, štáb ní stráž mistr čet nic tva
Ško da ne ní ocho ten pod nik nout změ ny v se sta vě té to sku pi ny, … po dá vám ná sle du jí cí ná vrh: V sou -
čas né do bě jsou do šlé ba lí ky nej dří ve slo že ny ve zvlášt ní míst nos ti, kte rá je zpří stup ně na pou ze
službu ko na jí cím čet ní kům a 25 za měst nan cům tří dírny. Zde se ba lí ky pod do hle dem čet ní ků ote ví ra jí
a hle dá se kon tra band. Čle nům sku pi ny (po vo le no p. SS-Obersturmführe rem Ot to) je do vo le no si z ba -
lí ků vy brat co ko liv k jíd lu bez ome ze ní. Po ukon če ní pro hlíd ky se ba lí ky opět za ba lí a spo jo va cím ok -
nem se pře dá va jí ži dov ské poš tě k vý de ji. Tam do sta nou čís lo a za řa dí se do re gá lů. Vět ši na stíž nos tí
se tý ká to ho, že pra cov ní ci tří dírny ukrad nou z ba lí ků to nej cen něj ší, sně dí to ne bo, jak jsme zjis ti li, vpa -
šu jí do svých ba lí ků ne bo ba lí ků pří buz ných a přá tel. … Na vr hu ji pro to, abych byl před ve den před ve -
li te le tá bo ra a po ku sil se na vrh nout ná sle du jí cí re or ga ni za ci: Do šlé ba lí ky by se očíslo va ly, vy sta vi la se
na ně aví za a ulo ži ly po dle čí sel do re gá lů. Pří jem ci by se do sta vi li, před lo ži li aví zo a s ba lí kem v ori gi -
nál ním ba le ní pře šli ke sto lům, u kte rých by se dě li za měst nan ci tří dírny. Pod do hle dem čet ní ků by se
ba lík ote vřel a zkon tro lo val. Pří jem ce ba lí ku by měl zá ro veň mož nost na hléd nout do se zna mu za ká za -
ných vě cí, a tím by se pře de šlo zby teč ným de ba tám …“.

Dvo jí po hled na po mě ry, ja ké v tří dírně při kon tro le ob sa hu pa no va ly, ne mu sí být nut ně v roz po ru.
Za ba vo vá ní ob sa hu ba lí ků by lo sku teč nos tí a zce la jis tě bu di lo ne li bost věz ňů, na kte rou mu se la ži dov -
ská sa mo sprá va re a go vat. I když vě dě la, že vět ši na rozkra de né ho ob sa hu kon čí na ně mec kém ve li tel -
ství ghet ta, pod stat né pro ni by lo pro sa dit na tří dírně ba lí ků lep ší or ga ni za ci a za jis tit po kud mož no vět ší
mí ru kon tro ly při ma ni pu la ci se zá silka mi. Fak tem zů stá vá, že i ně mec ké ko manda tu ře ne byl vhod po -
měr ně li be rál ní po stoj čes kých čet ní ků a prav dě po dob ně na je jí po kyn vy vo la la ži dov ská sa mo sprá va
pří sluš né šet ře ní. Pří sluš ník zvlášt ní ho četnické ho od dí lu v Te re zí ně Edu ard Ško da byl 8. 9. 1943 za tčen.
I když byl z vaz by 22. zá ří pro puš těn, byl pře ve den na služ bu do Kři voklá tu. Ja ko dů vod za tče ní je v je -
ho osob ním spi se uve de no: „po de zře ní na pa šo vá ní pro Ži dy“.7

Ná vrh de tek tiv ní ho od dě le ní ži dov ské sa mo sprá vy byl v prin ci pu při jat a spo lu s os tat ní mi no vě 
za ve de ný mi pra vid ly ba lí ko vé ho sty ku pod stat ně zlep šil si tu a ci při vý de ji zá si lek. Od od dě le ní ba lí ko vé
vý dej ny ob dr že li věz ni ozná me ní o do šlé zá sil ce (Vorla dung) ob dob ně ja ko při avi zo vá ní lis tov ní poš -
ty. V přes ně sta no ve nou do bu a na urče ném mís tě by la v je jich pří tom nos ti pro ve de na kon tro la ob sa -
hu a ba lík vy dán.

Od 17. 9. 1943 se za do šlé ba lí ky za ča ly vy bí rat po plat ky.8 Pla ti lo se no vě za ve de ným te re zínským
pla tidlem - ghet to ko ru na mi, při čemž růz né dru hy po plat ků za služ by, do té do by vy ko ná va né zdar ma,
mě ly zdů raz nit je jich účel nost. Za zá sil ky by ly ur če ny po plat ky po dle „vá hy“, a to za ba líč ky do 2 kg
10, střed ní ve li kos ti 30 a vel ké ba lí ky 50 ghet to ko run. Ne ur či té for mu la ce o ma lých, střed ních a vel -
kých ba lí cích samo účel nost po plat ků do klá da jí.

Od 1. 8. 1944 by ly po plat ky sní že ny. Za zá sil ku do 4 kg vá hy se pla ti lo 5 te re zínských ko run (jak by lo
pla tidlo pře jme no vá no) včet ně cel ní ho po plat ku u ba lí ků z ci zi ny, za ba lí ky do 10 kg 20 K a přes 10 kg
30 K.9 Po plat ky se vy bí ra ly v po klad ně ba lí ko vé poš ty, jak do klá dá den ní roz kaz z 12. 2. 1944,10 kte rý
sta no vil ote ví ra cí do bu ba lí ko vých vý de jen od 8 do 12 ho din a od 13.30 do 16 ho din den ně mi mo so bo -
tu od po led ne a ne dě li a ote ví ra cí do bu po klad ny ba lí ko vé poš ty vždy o čtvrt ho di ny dří ve.

Při vý de ji ba lí ků se ved le for mu lá ře s ozná me ním o zá sil ce (Vorla dung) mu sel pří jem ce vy ká zat
osob ním prů ka zem. Vyzve dá val-li ba lík ně kdo ji ný než ad re sát uve de ný na zá sil ce, mu sel před lo žit prů -
kaz svůj i pů vod ní ho ad re sá ta (ne bo stvrzenku pl né mo ci). Za osob ní prů ka zy se v ghet tu uzná va la
kennkarta, ob čan ská le gi ti ma ce, iden ti fi kač ní prů kaz, pas ne bo úřed ní prů kaz vy sta ve ný v ghet tu.11

Vý dej do šlých zá si lek sou stav ně ztě žo val ko lí sa vý stav věz ňů v Te re zí ně, je jich úmrt nost a de por ta -
ce a ani poš tov ní pl né mo ci se ne osvěd či ly. Pře de vším by ly zplno mocně né oso by vel mi čas to sa my
de por to vá ny na vý chod za tě mi, kte ří na ně prá vo vy zved nout zá sil ku pře ved li a na víc před od jez dem
od nich ně kte ří věz ni zís ka li vět ší po čet pl ných mo cí za ma lý úpla tek, jíd lo, sou část oša ce ní apod. Zne -
uží vá ní poš tov ních pl ných mo cí ved lo k je jich zru še ní. Za cho vá ny zů sta ly pou ze pl né mo ci vy sta ve né
od dě le ním ústřed ní evi den ce ži dov ské sa mo sprá vy na zá kla dě dě dic ké ho ří ze ní.

Si tua ce se změ ni la no vým na ří ze ním Hlav ní ho úřa du říš ské bez peč nos ti z 27. 7. 1944, po dle kte ré -
ho mu sel kaž dý te re zínský vě zeň vy sta vit pl nou moc na ži dov ské ho star ší ho.12 Po dle na ří ze ní pro bí hal
i na dá le vý dej po vo le ných zá si lek, listovních i ba lí ko vých, po dle dří ve sta no ve ných pra vi del pří mo do ru -
kou věz ňů, pou ze zá sil ky, kte ré ně ja kým způ so bem z pra vi del vy bo čo va ly, pře jí mal na zá kla dě po ky nu
ži dov ský star ší, re spek ti ve jím po vě ře ný člen ži dov ské sa mo sprá vy ja ko poš tov ní zmoc ně nec. V pří pa -
dě ba lí ko vých zá si lek šlo ze jmé na o ba lí ky s neúplnou ad re sou ne bo pro adre sá ty, kte ří ze mře li ne bo
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by li de por to vá ni. Ži dov ský star ší zís kal prá vo s tě mi to zá silka mi dis po no vat. Sou čin nos tí ži dov ské ho
star ší ho a ži dov ské sa mo sprá vy do šlo k re or ga ni za ci vý de je spor ných ne bo ne do ru či telných ba lí ků sku -
pi nám nej po třeb něj ším - dě tem, ne moc ným a těž ce pra cu jí cím.13

Pří jem ci ba lí ků s neúplnou ad re sou by li vyhle dá vá ni po mo cí vy vě šo va ných se zna mů. Se znam čís -
lo 32 z 27. 7. 1944, vy pra co va ný po štov ním od dě le ním vnitř ní sprá vy, ob sa ho val jmé na 93 prav dě po -
dob ných pří jem ců, kte ří se mě li nej poz dě ji do 4. 8. 1944 do sta vit do pát ra cí kan ce lá ře poš ty v Hlav ní
uli ci 14 a pro ká zat svou to tož nost a prá vo na ba lík. Po uply nu tí lhů ty ná rok vů či poš tě za ni kl. O čty ři
dny po zdě ji, 1. 8. 1944, vy šel se znam čís lo 35 s dal ší mi 114 jmé ny. Za před po kla du, že zhru ba stej ný
po čet jmen mě ly chy bě jí cí se zna my čís lo 33 a 34, by lo od 27. 7. do 1. 8. 1944 dohle dá vá no při bliž ně
400 ne do ru či telných zá si lek, kte ré po chá ze ly pře váž ně z hro mad ně za sí la né po tra vi no vé po mo ci.14 Ob -
dob né se zna my za ved la ži dov ská sa mo sprá va i pro lis tov ní zá sil ky a tím čás teč ně pře nes la po vin nost
vy hle dat pří jem ce z pře tí že né poš ty i na sa mot né věz ně.

Ná růst ne do ru či telných zá si lek ve dl již v červ nu 1944 na zá kla dě po ky nu od dě le ní pro vnitř ní zá le -
ži tos ti - „Ve de ní bu dov BV/109“ k za lo že ní poš tov ní kar to té ky.15 Všem star ším okrsků, bu dov, blo ků
a do mů (Be zirks-, Ge bäu de-, Block- und Hausältesten) by lo ozná me no za lo že ní poš tov ní kar to té ky
a pře dán roz pis pra cí s tím spo je ných. Star ší do mů, even tu ál ně star ší bu dov mu se li za lo žit pro kaž dé -
ho věz ně kar to téč ní lís tek, a to v přes ně sta no ve ném ča so vém roz me zí: 23. 6. od 8 do 10 ho din vy -
zved li star ší okrsků ne bo bu dov kar to téč ní líst ky pro všech ny věz ně, kte ří pod ně spa da li a roz da li je
star ším do mů, even tu ál ně sku pin. Ten týž den v 17 ho din za ča la ak ce a pro kaž dé ho věz ně se za lo ži la
kar ta. Ve čer a ná sle du jí cí den se kar to téč ní líst ky vy plni ly na zá kla dě osob ní ho prů ka zu kaž dé ho věz -
ně, a to jmé nem, pří jme ním, pří pad ně ta ké přízviskem. U man žel ství uza vře ných v Te re zí ně se u že ny
uvá dě lo ješ tě jmé no je jí ho mu že a uči ni la se o tom pří sluš ná po znám ka. Líst ky se vyplňo va ly in kous -
tem tis ka cím pís mem ne bo stro jem. Za správ nost úda jů od po ví da li star ší do mů, even tu ál ně sku pin. 25.
6. v 8 ho din se vy pl ně né a po dle abe ce dy srov na né kar ty pře da ly star ším blo ků, even tu ál ně bu dov, kte -
ří je do plni li se zna mem s vy zna če ným po č tem oby va tel do mů na za čát ku ak ce. Se znam a po čet pře -
dá va ných ka ret mu sel být iden tic ký. Me zi 9 a 11 ho di nou se znam do ru či li pří sluš né slu žeb ně vnitř ní ho
od dě le ní, a to si ce star ší blo ků me zi 9 a 10 ho di nou, star ší bu dov od 10 do 11 ho din.

Tzv. star ší zod po ví dal za je mu svě ře ný úsek a je ho funk ce by la zá klad ním člán kem ži dov ské sa mo -
sprá vy v ghet tu. Star ší se dě li li na star ší svět nic (Zimme rältesten), star ší sku pin (Gruppe nältesten), star ší
bu dov (Ge bäu deältesten) ne bo star ší do mů (Hausältesten), star ší blo ků a star ší okrsků (Block- a Be -
zirksältesten).

Do pisni ce se stvr ze ním pří jmu sou kro mé ba lí ko vé zá sil ky
29. 6. 1943 by lo na ří ze ním ve li te le ghet ta v Te re zí ně po vo le no stvr zo vat pří jem sou kro mých ba líč ků
a ba lí ků zvlášt ní mi do pisni ce mi s před tiš tě ným tex tem.16 Ode sí lat se moh ly do všech ze mí, od kud moh -
ly sou kro mé ba lí ko vé zá sil ky při chá zet. Na ří ze ní se vzta ho va lo pou ze na zá sil ky, kte ré věz ňům ode slal
sou kro mý ode sí la tel, hro mad ně ode sí la né zá sil ky se stvr zo va ly od liš ným způ so bem. Po drob ně ji jsou
do pisni ce se stvr ze ním pří jmu po psá ny v ná sle du jí cí ka pi to le. Do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku by -
la před lo že na pří jem ci ba lí ku při je ho vý de ji, na mís tě vy plně na a ihned ode slá na. Je jí ode slá ní se ne ří -
di lo před pi sy lis tov ní poš ty. Do předtiště né ho tex tu se do pl ňo va la pou ze ad re sa ode sí la te le ba lí ku, je -
hož pří jem byl stvr zo ván, oslo ve ní, da tum pří jmu zá sil ky, da tum vy pl ně ní stvrzenky pří jmu ba lí ku a pří -
jemcův pod pis. Od kon ce úno ra 1944 by lo mož né při psat na do pisni ci se stvr ze ním pří jmu ba lí ku i krát -
kou zprá vu o tom, jak se pří jem ci da ří a po dě ko vá ní.17 Ná sled ným vý no sem z dub na té hož ro ku se
upřesňo va lo, že se pří jem ce v krát kém sdě le ní ne smí zmi ňo vat o ob sa hu obdrže né ho ba lí ku. Do pisni -
ce se stvr ze ním pří jmu se zřej mě pře sta ly vy bí rat na mís tě při vý de ji ba lí ko vé zá sil ky, ale pří jem ce je
mo hl vy pl nit a po dat u poš tov ní pře páž ky po zdě ji.18

Pro to že š lo o do pisni ce tiš tě né pro ghet to, do kte rých se úda je pou ze do plňo va ly, ne by lo cen zur ní
ří ze ní tak dů klad né a mno ho ná sob né ja ko u lis tov ní poš ty. Cen zu rou pro chá ze ly pou ze u ži dov ské 
sa mo sprá vy a ná sled ně u tá bo ro vé ko man da tu ry, pro pro tek to rát a ří ši ne by la dal ší cen zu ra za ve de na.
To ho ob čas vy uží va li věz ni k po ku su pro pa šo vat na nich i ji né než pře de psa né sdě le ní, ale při za chy -
ce ní cen zu rou by li po tres tá ni stej ně ja ko pi sa te lé ile gál ních do pi sů.

Po čát kem led na 1945 by la cen zo ry ko man da tu ry za chy ce na do pisni ce se stvr ze ním pří jmu s del -
ším osob ním sdě le ním. Na jed ná ní 5. led na ulo žil ve li tel tá bo ro vé ko man da tu ry Rahm ži dov ské mu star -
ší mu, aby se k ně mu do sta vil spo lu s poš tov ní mi cen zo ry ži dov ské sa mo sprá vy. Zá pis z jed ná ní z 11.
led na uvá dí, že pi sa tel ka sdě le ní a poš tov ní cen zo ři, kte ří to to pře hléd li, ma jí být po tres tá ni a ži dov ský
star ší měl před lo žit ná vr hy sou du ži dov ské sa mo sprá vy na vý ši tres tu a po stou pit je ve li te li k roz hod nu -
tí. Sta lo se tak 12. 1. 1945.19 Zá pis na vr ho va nou vý ši tres tu ne uvá děl.
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Zpáteční lístek slovenské poštovní správy na balíkovou zásilku do ghetta potvrzený 
poštovním úřadem v Bohušovicích nad Ohří 24. 7. 1943 /ŽM/.

Druhá strana zpátečního lístku slovenské poštovní správy. Převzetí bylo potvrzeno poštou
židovské samosprávy a poštovním úřadem v Bohušovicích nad Ohří /ŽM/.
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Stej ně tak by lo za ká zá no ode slat do pisni ci se stvr ze ním pří jmu ba lí ku ji né oso bě než to mu, kdo ba -
lík po slal. Pi sa te li ved le zá ka zu veš ke ré poš ty hro zi lo i vě ze ní. Den ní roz kaz z 22. 2. 1944 uvá děl roz sah
tres tu pro Leopolda Ade la, kte rý byl z to ho to dů vo du od sou zen k jed no mu mě sí ci vě ze ní. V pří pa dě, že
na ba lí ku ne byl uve den ode sí la tel, ne směl být pří jem ba lí ku odeslá ním do pisni ce po tvr zo ván.20 Po pr vé
je zde zmí ně na mož nost, že do ghet ta do chá ze ly ba lí ky bez úda jů o ode sí la te li. Přes to při ode sí lá ní do -
pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku do chá ze lo k mno ha přestupkům pro ti tá bo ro vé mu řá du, pro to že věz -
ni neopo me nu li žád nou mož nost jak dát o so bě zprá vu svým blíz kým. Stej ně tak se přes zá kaz taj ně
v ba lí cích pa šo va ly do ghet ta do pi sy, pe ní ze a dal ší za ká za né vě ci.

Pří jem a ode sí lá ní do pisnic se stvr ze ním pří jmu ba lí ku se ve vý ka zech ži dov ské sa mo sprá vy před klá -
da ných ve li te li evi do va ly zvlášK. Ve zprá vě o čin nos ti ghet ta v ro ce 1943 by lo za sr pen a zá ří vy ká zá no
ode slá ní 22 111 těch to do pisnic, za ří jen 22 761, za lis to pad 29 965 a za pro si nec 18 054 bez roz li še ní
na do pisni ce stvr zu jí cí pří jem sou kro mé ne bo hro mad né ba lí ko vé zá sil ky. Hro mad ná potra vi no vá po -
moc si ce mě la ji nou me to di ku stvrzo vá ní, nic mé ně o exis ten ci do pisnic ji stvr zu jí cí jsou zmín ky v do pi -
sech ži dov ské ho star ší ho.

Z tá bo ro vé ko man da tu ry se do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku do břez na 1944 po dá va ly k pře -
pra vě u poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří. Po tom to da tu se do pisni ce za sí la ly ku rýrní ces tou
do Pra hy, pro chá ze ly přes ŽRS a po dá va ly se k pře pra vě v Pra ze. Do ne utrál ní a spo je nec ké ci zi ny by -
ly cen zu ro vá ny v me zi ná rod ních zku šebnách lis tov ní poš ty stej ně ja ko ci vil ní sou kro má ko res pon den -
ce a do pisni ce z ghet ta. Opro ti lis tov ní ko res pon den ci ne mu se ly pro chá zet hlav ní cen zur ní ústřednou
v Ber lí ně, ale jen přes územ ně pří sluš né zku šeb ny. Zá klad ním zna kem, kte rý do pisni ce se stvr ze ním
pří jmu ba lí ku od li šu je od do pisnic uží va ných pro lis tov ní styk, je absen ce po moc ných ra zí tek ŽRS
v Pra ze s in for ma cí o způ so bu od po vě di a evi denč ních a cen zur ních ozna če ní. Ješ tě na poš tě v ghet -
tu by ly opat ře ny otis kem po moc né ho ra zít ka od dě le ní Poš ty a do pra vy ži dov ské sa mo sprá vy „Jü -
dische Selbstverwaltung The re sienstadt Post und Verkehr“, do kte ré ho se do tisko va lo da tum pří jmu
do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku k ode slá ní stej ně ja ko u lis tov ní zá sil ky.

Do ghet ta by lo mož né ješ tě před za ve de ním do pisni ce se stvr ze ním pří jmu ba lí ku po slat do po ru če -
nou zá sil ku - ba lí ček ne bo ba lík se zpá teč ním líst kem (ná vrat kou)21, a to i z ci zi ny. V Pro vá dě cím řá du
Svě to vé poš tov ní úmlu vy, při ja tém na kon gre su Svě to vé poš tov ní unie 23. 5. 1939, by lo v člán ku 128
„Zpá teč ní lís tek“ uve de no: 1. - Na před ní stra ně zá si lek, je jichž ode sí la tel žá dá zpá teč ní lís tek, mu sí být
vel mi ná pad né ozna če ní „Avis de ré ception“ ne bo otisk ra zít ka „A.R.“. Ze vně na zá sil ce mu sí ode sí la -
tel uda ti své jmé no a svou ad re su v la tin ském pís mu. 2. - K ta ko vým zá silkám při po jí se vzo rec pa pí ru
sil né ho ja ko do pisni ce, bar vy jas ně čer ve né a shod ný s při po je ným vzor cem C 5, ten to vzo rec vy pl ní
úřad pů vo du ne bo ně kte rý ji ný úřad, kte rý ur čí ode sí la cí sprá va, a při pev ní jej ze vně k zá sil ce. Ne do -
jde-li zpá teč ní lís tek úřa du ur če ní, po ří dí ten to úřad z mo ci úřed ní no vý zpá teč ní lís tek. Při vý poč tu
výplatné ho se k vá ze vzor ce zpá teční ho líst ku ne při hlí ží. 3. - Úřad ur če ní za šle řád ně vy pl ně ný vzo rec
C 5 zpět ode sí la te li zá sil ky ote vře ně ja ko oby čej nou zá sil ku pros tou poš tov né ho. 4. - Re kla mu je-li ode -
sí la tel zpá teč ní lís tek, jenž ho ne do šel v ná le ži té lhů tě, po stu pu je se po dle před pi sů ná sle du jí cí ho člán -
ku 129. V tom to pří pa dě se po pla tek po dru hé ne vy bí rá a úřad pů vo du při pí še v zá hla ví vzor ce C 5
poznámku: „Dupli ca ta de l’a vis de re ception, etc.“.22

Zpá teč ní líst ky mu sel, po dle plat ných pro tek to rát ních poš tov ních před pi sů a u zá si lek me zi ná rod -
ních po dle úmluv Svě to vé poš tov ní unie, stvr zo vat do ru čo va cí úřad. Ba lí ko vé zá sil ky se zpá teč ním líst -
kem by ly stvr zo vá ny na po štov ním úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří, přes kte rý zpá teč ní líst ky mu se ly
pro chá zet, i když do ru če ní zá sil ky poš tov ní úřad ne za jišKo val. Do po ru če né lis tov ní zá sil ky se zpá teč -
ním líst kem by ly po vo le ny až na ří ze ním z 27. 7. 1944. Dů vod, proč by ly před tím to da tem vra ce ny ode -
sí la te lům, když u ba lí ko vých zá si lek ta to mož nost by la, ne ní zřej mý, ba lí ko vé zá sil ky by ly pa tr ně brá ny
ja ko zá sil ky z cen ným ob sa hem a je jich stvrzo vá ní zpá teční mi líst ky ne bo po zdě ji stvrzenka mi pří jmu
by lo chá pá no ja ko nut nost.

Od zi my ro ku 1943 by lo mož né avi zo vat sou kro mou zá sil ku je jí mu pří jem ci (do lo že no pro ba lí ko vý
styk z pro tek to rá tu) a ta to mož nost pla ti la i pro avi zo vá ní sou kro mých ba lí ků z ci zi ny. Avi zo va né zá sil -
ky by ly evi do vá ny na formu lá řích od dě le ní ústřed ní evi den ce ži dov ské sa mo sprá vy pod čís lem aví za
(avi zo va né zá sil ky). Na for mu lář se do tisko va lo ra zít ko od dě le ní ústřed ní evi den ce, da tu mo vé ra zít ko a
vy pl ňo va la se jmé na ode sí la te le a pří jem ce ba lí ku. Dal ší část for mu lá ře slou ži la ja ko po tvr ze ní o vý de ji
zá sil ky ad re sá to vi ne bo jím zplno mocně né oso bě. For mu lá ře by ly cyklosty lo va né a s čís lem tis ko pi su.
Do cho val se for mu lář ze srp na 1944 s čís lem A7/358-V/7-VIII.44-5/m-160.


