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Ba líč ky a ba lí ky do Te re zí na
Do zá sil ky, kte rá ne smě la ob sa ho vat za ká za né vě ci ja ko ci ga re ty, ta bák, ho din ky aj., mu sel ode sí la tel
vlo žit přes ný sou pis ob sa hu, kte rý byl ná sled ně při pře dá vá ní ba lí ku v Te re zí ně kon tro lo ván. Vy da nou
při pouště cí znám ku měl po dle po ky nů na le pit na ba lí ček ved le výplatních zná mek ne bo na obal ba lí -
ku. Zá sil ky se ode sí la ly poš tou. Poš tov né za ba líč ky a ba lí ky se ří di lo pro tek to rát ní mi poš tov ní mi sazba -
mi. Za ba líč ky či ni lo 4 ko ru ny, pro ba lí ky pla ti ly saz by po dle vá hy a vzdá le nos ti, kte ré v pro tek to rát ních
ko ru nách určo val ba lí ko vý řád z ro ku 1942 a poš tov ní řád z ro ku 1944. Ba lí ky se po dá va ly na poš tov -
ních úřa dech s poš tov ní prů vodkou pro vnitř ní pro tek to rát ní styk. Ži dov ští ode sí la te lé, kte ří od 1. 9.
1941 mu se li na ve řej nos ti no sit na odě vu pev ně na ši tou žlu tou hvěz du s ná pi sem Ju de, moh li ba lí ky
po dá vat jen u ur če ných poš tov ních úřa dů a v pev ně sta no ve ných ho di nách. Pro ostat ní ode sí la te le
žád né ome ze ní ne pla ti lo a zá sil ky po dá va li u li bo vol né ho pro tek to rát ní ho poš tov ní ho úřa du. Ad re sy ode -
sí la te le a pří jem ce se mu se ly na prů vod ce i na ba lí ku sho do vat. Na prů vodku ode sí la tel na le pil vý plat ní
znám ky. V prv ním ob do bí po za ve de ní te re zínských při pouště cích zná mek do chá ze lo ně kdy k to mu, že do
ko lon ky pro vý plat ní znám ky by la omy lem na le pe na i znám ka při pouště cí.

Na žá dost ode sí la te le poš ta za po pla tek 1 K vy sta vi la na zá sil ku po da cí lís tek. Od ode sí la te le se vy -
bí ral ta ké po pla tek za do ru če ní, kte rý či nil 1,50 K. Cel ko vý po pla tek za ba lík do vá hy 5 kg či nil po tom
na pří klad v dru hém pás mu (do 150 km včet ně) 4 K za výplatné + 1 K za po da cí lís tek + 1,50 K za do -
ručné, te dy cel kem 6,50 K. Po pla tek za po da cí lís tek se vy plá cel výplatní mi znám ka mi při le pe ný mi na
po da cí lís tek ne bo otis kem výplatní ho stro je. Vý plat ní znám ky se orá že ly po štov ním po da cím ra zít kem.
Na líst ku by lo vy zna če no, o ja kou zá sil ku jde, a to pís me nem B (v něm či ně Pkt) pro ba lík a Bk (Pn) pro
ba lí ček. Při pouště cí znám ky na le pe né na ba líč ku i ba lí ku mu se ly být ora že ny den ním ra zít kem, ale to -
to na ří ze ní se čas to ne do dr žo va lo.

Ba lí ky by ly za sí lá ny po štov ním vla ko vým kur sem do Bo hu šo vic nad Ohří. Na ná dra ží ur če ná sku pi -
na věz ňů, za měst na ná u poš ty v ghet tu, pro ved la po čet ní kon tro lu do šlých ba lí ků po dle prů vo dek.
V Te re zí ně pro běh la kon tro la ozna če ní zá si lek z pro tek to rá tu při pouště cí znám kou a zá sil ky bez ní se
ne do ru čo va ly. Vy pra co vá na by la i přes ná evi den ce všech do šlých zá si lek po dle dru hů a ze mí ode slá -
ní, kte rou poš ta pře da la ži dov ské mu star ší mu a ten ve li te li ghet ta ke kon tro le.

Evi den ce do šlých ba lí ků v ghet tu
Soupi sy ba lí ko vých a ba líčko vých zá si lek do šlých do ghet ta se do cho va ly za únor 1945 v zá pi sech
(Vermerk) vy pra co va ných po dle pod kla dů poš ty v ghet tu, kte ré pře dá val ži dov ský star ší ve li te li tá bo ra,
a v zá pi sech z jed ná ní (Aktenvermerk) ve li te le ghet ta se ži dov ským star ším. Zá pi sy z jed ná ní s ve li te lem
ghet ta pod ter mí ny „pro jed ná vá ní, jed ná ní“ apod. za krý va ly sku teč nost, že při nich ži dov ský star ší ob -
dr žel pří ka zy ve li te le ghet ta s po ky nem, jak má být kaž dá jed not li vá zá le ži tost vy ří ze na. Roz hod nu tí ve -
li te le ghet ta o všech pro jed ná va ných zá le ži tos tech, te dy i poš tov ních, by la zazna me ná vá na pí sem ně
a by la pro ži dov skou sa mo sprá vu zá vaz ná. V do cho va né do ku men ta ci se za cho va lo cel kem pět zá pi -
sů, vy pra co va ných poš tou. Tři, s čís ly L 610/2e, L 610/2g a L 610/2h, by ly da to vá ny 28. 2. 1945, dal ší
dva L 611/2a a L 611/2b 1. 3. 1945. Zá pis L 610/2e22 byl evi den cí do šlých ba lí ků s při pouště cí znám kou
v jed not li vých úno ro vých dnech. Za ten to mě síc do šlo cel kem 1 068 zá si lek se znám kou, z to ho 79 se
znám kou odpadlou či od tr že nou. V cel ko vém po č tu zá si lek by lo za hr nu to ta ké 15 ba lí ků ná klad ní ho
zbo ží (Frachtgut) s při pouště cí znám kou. Po pr vé je do lo že no ori gi nál ním pra me nem, že ved le ba líč ků
a ba lí ků moh ly do Te re zí na do chá zet i ná klad ní zá sil ky s při pouště cí znám kou. Ná klad ní zá sil ky by ly po dá -
vá ny k pře pra vě že lez ni cí s ná klad ním lis tem. Zda by ly pře bí rá ny spo lu s poš tov ní mi ba lí ko vý mi zá silka mi,
ne lze dohle dat. V pro ble ma ti ce ba lí ko vé ho, ale i lis tov ní ho sty ku s ghet tem je ješ tě mno ho ne jas né ho
a upřes ně ní by při ne sl jen dal ší pra menný ma te ri ál. Zá pis L 610/2g23 byl vý ka zem 42 do šlých zá si lek
expresní ho ná klad ní ho zbo ží (Fracht-Expressgut), a to z úze mí Ně mec ka (Altreich) 7, ze Su det 20
a z pro tek to rá tu s při pouště cí znám kou 15, z to ho ve třech pří pa dech se znám kou odpadlou.

Zá pis L 610/2h24 vy ka zo val všech ny do šlé ba lí ky za mě síc únor po dle ze mí pů vo du: z 5 675 ku sů by lo:

z říše:
Ně mec ka 848
bý va lé ho Ra kous ka 309
Su det 140
pro tek to rá tu 1 068

z ci zi ny:
Por tu gal ska 684
Dán ska 1 113
Švéd ska 1 309
Švý car ska 33
Slo ven s ka 170
Ho land ska 1
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Ně kte ré zá sil ky, kte ré do chá ze ly do Te re zí na ze Su det, ode sí la li oby va te lé pro tek to rá tu, aby obe šli
ome ze ní při pouště cí znám kou. Do klá dá to text ile gál ní ho ne da to va né ho do pi su, psa né ho v češ ti ně,
s po znám kou „N.B.: Přes Su de ty za tím ba líč ky ne za sí lejte je di ně na při pouště cí znám ku“.25

V zá pi su L 611/2a z 1. 3. 194526 ve vě ci při pouště cích zná mek na ba lí ky za únor 1945 je uve de no:
„O ba lí cích, kte ré do šly v úno ru s odtrže ný mi či od pad lý mi při pouště cí mi znám ka mi, pře dá vá me sou čas -
ně 79 do kla dů.“ Za jí ma vá by la vě ta ze zá pi su L 611/2b z té hož dne,27 že dle pří ka zu by ly v úno ru do šlé
při pouště cí znám ky na ba lí ky pře zkou má ny a kaž dých sto ku sů ozna če no po dle tří dru hů a svá zá no:

I. ne po ško ze né znám ky ................ 343
II. leh ce po ško ze né znám ky .......... 457
III. neupotře bi telné znám ky ............. 189

cel kem: ....................................... 989
Všech ny in for ma ce se ná sled ně ob je vi ly ja ko pro jed ná va né bo dy v zá pi sech z jed ná ní ve li te le ghet ta
se ži dov ským star ším. V zá pi su L 610 z 1. 3. 194528 by lo pod bo dem 2) Poš ta uve de no (v pře kla du):
„pa nu SS OSTF Rahmo vi pře dá vá me“: pod pís me nem „e) zprá vu tý ka jí cí se do šlých ba lí ků na při -
pouště cí znám ku v úno ru 1945, f) zprá vu o do šlých ba líč cích z Por tu gal ska v úno ru 1945, g) zprá vu
o do šlých ná klad ních zá silkách v úno ru 1945 a pod h) zprá vu tý ka jí cí se veš ke rých do šlých ba lí ků
v úno ru 1945“. Ze srov ná ní čí sel obou pí sem nos tí je pa tr né, že ne do cho va ný poš tov ní zá pis L 610/2f
se tý kal ba líč ků z Por tu gal ska. Ob dob ně uvá děl ná sled ný zá pis z jed ná ní L 611 z 2. 3. 194529 pod bo -
dem 2) Poš ta pře dá ní a) zprá vy tý ka jí cí se při pouště cích zná mek na ba lí ky za únor 1945, b) zprá vy tý -
ka jí cí se do kla dů o odle pe ných při pouště cích znám kách s 989 při pouště cí mi znám ka mi.

Ze svě dect ví bý va lých věz ňů, osob ních po zůsta lostí a sbí rek Ži dov ské ho mu zea v Pra ze a Pa mát ní -
ku Te re zín vy plý vá, že ba lí ky, po kud se do sta ly do ru kou adre sá tů, by ly vy dá vá ny včet ně oba lu s při -
pouště cí znám kou. Kdy a proč do šlo ke změ ně ne ní jas né. Za čát kem ro ku 1945 mo hl být zná mek ne -
do sta tek a ne po ško ze né a neora zítko va né ku sy moh ly být shro mažKo vá ny, aby by ly dá ny do obě hu ně -
ko li krát. Vel ké množ ství zná mek při chá ze lo na ba lí cích neora že no po da cím ra zít kem. Slo vo „neupotře -
bi telné“, v ori gi ná le „unbrauchba re“ ze zá pi su L 611/2b by té to hy po té ze na svěd čo va lo. Ne lze však po -
mi nout ani sku teč nost, že v té do bě mě ly při pouště cí znám ky svou sbě ra tel skou hod no tu a moh ly být
shro mažKo vá ny i pro ten to účel. V kaž dém pří pa dě se čás teč ně osvět lu je fakt, tra do va ný ve fi la te lis tic -
ké li te ra tu ře po měr ně čas to, že se v Te re zí ně na šlo po vál ce množ ství při pouště cích zná mek z ne pou ži -
tých zá sob. Moh lo jít i o tak to shro máž dě né po uži té při pouště cí znám ky.

datum počet došlých balíků s připouštěcí známkou nákladní zboží s připouštěcí známkou 

celkem - známka nalepená - známka odpadlá nalepenou odpadlou

1. 2. 67 55 12 1 -
2. 2. 68 65 3 - -
3. 2. 48 45 3 2 -
5. 2. 113 108 5 - -
6. 2. 72 69 3 3 -
7. 2. 70 62 8 - .
8. 2. 46 39 7 - -
9. 2. 32 32 - - -

10. 2. 45 44 1 - -
12. 2. 62 57 5 - -
13. 2. 31 24 7 - -
14. 2. 26 25 1 - -
15. 2. 30 27 3 - -
16. 2. 28 27 1 2 -
17. 2. 28 25 3 2 -
19. 2. 39 38 1 - -
20. 2. 48 45 3 2 -
21. 2. 16 16 - - -
22. 2. 33 33 - - -
23. 2. 29 26 3 - -
24. 2. 31 30 1 - -
26. 2. 45 45 - - -
27. 2. 38 32 6 - 3
28. 2. 23 20 3 - -
celkem 1068 989 79 12 3
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Obsílka s výzvou 
k vyzvednutí balíku. /ŽM/

Obsílka s výzvou 
k vyzvednutí balíku. /ŽM/

Přední a zadní strana formuláře oddělení pošty a dopravy pro vyřízení žádosti o výdej balíkové
zásilky adresované jinému příjemci, se stanoviskem revizního odděleni pošty a dopravy. /ŽM/



158

Žádost poště židovské samosprávy o vydání balíkové zásilky adresované jinému příjemci. /PT/

Potvrzení pošty židovské samosprávy o přijetí žádosti o vydání
zásilky adresované jinému příjemci - část formuláře. /ŽM/


