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- Úvod - 

 

 

     Archivní dokumenty, které se zachovaly z období trvání terezínského ghetta (24. 

listopad 1941 – 8. květen 1945, včetně pozdějších spisů z doby po osvobození), představují 

pouhé torzo písemností, které zde vznikly.  

 

     Jen část dokumentů, které sbírka obsahuje, lze považovat za úřední spisy, vzniklé 

z činnosti terezínské Rady starších a jednotlivých oddělení a úseků  její  samosprávy. Součástí 

této první skupiny je i poměrně bohatý soubor map, plánů a nákresů ghetta, jeho okolí, 

jednotlivých bloků a budov i různé nákresy zařízení, předmětů a konečně i nápisy.   

 

     Připojen je též menší soubor různých úředních knih – většinou hospodářského 

charakteru  (deníky a rejstříky dodávek a objednávek zboží, abecední index dodavatelů, účetní a 

skladištní deník, deník nemocných, adresář úřadů v ghettu, jmenný chronologický rejstřík 

vězňů). 

 

     Druhá obsáhlá část spisů je výsledkem osobní činnosti terezínských vězňů nebo 

určitým způsobem souvisí  s jejich každodenním životem v ghettu. Jednak jsou to písemnosti, 

které vznikly v rámci kulturní činnosti vězňů: literární tvorba  členěná na tvorbu dětí a dospělých 

((poezie, próza, překlady), deníky a památníky, hudební partitury, časopisy a různé texty 

související s touto oblastí. Dále je zde několik textů divadelních her různých typů ( velmi četný a 

oblíbený byl např. kabaret), někdy jen jejich částí. Zachovaly se i programy a přehledy 

kulturních podniků spolu s pozvánkami a vstupenkami.   

 

     Významná je i skupina osobních pozůstalostí terezínských vězňů. Obsahuje celou řadu 

písemností, které souvisely s každodenním životem nedobrovolných obyvatel ghetta. Jsou to 

např. dopisnice, které psali svým blízkým, i dopisnice od příbuzných a přátel do Terezína. 

Potvrzení o příjmu balíků, povolení k jejich zaslání a tzv. připouštěcí  známky, které v určitých  

časových  obdobích   po  jejich  udělení   konkrétním  vězňům  umožňovaly  jejich příbuzným či  

známým odeslání  balíku do ghetta. 
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     Konečně je zde celá řada různých písemností které souvisely s každodenním životem 

vězňů, s jejich prací, způsobem života a jejich pohybem v rámci  ghetta. Jsou to stravenky,   

propustky, zdravotní průkazy, terezínské bankovky a „spořitelní knížky“, různá úřední sdělení a 

povolení týkající se jednotlivých vězňů, interní korespondence v rámci ghetta, pozvání a 

vstupenky na kulturní představení  a celá řada dalších dokumentů. 

 

     Některé skupiny spisů, především  písemnosti, které jsou výsledkem osobní činnosti 

jednotlivých vězňů nebo jejich skupin, jsou v příloze inventáře zpracovány podrobněji.  Týká se 

to hlavně spisů, které vznikly v rámci  různých typů  kulturní činnosti, která byla v ghettu, ať již 

veřejně nebo poloilegálně realizována. Tyto skupiny zachovaných písemností jsou většinou 

řazeny abecedně podle jmen autorů. Totéž se týká osobních pozůstalostí.  

 

    Mezi  spisy úředního charakteru byla zařazena i skupina spisů z období příprav a 

vyhledávání místa pro soustředění protektorátních Židů na podzim 1941. Nikdo z pracovníků  

pražské   Židovské náboženské obce tehdy netušil, že toto místo bude pro většinu z nich jen 

místem dočasného pobytu. Pracovníci ŽOP!! marně doufali, že  urychlený výběr lokality a 

vybudování ghetta na území protektorátu zachrání české Židy před deportacemi na východ.  

Domnívali se též, že Židé budou pro nacisty důležitou pracovní sílou.  Navrhovali proto 

zpočátku jako místa pro tzv. soustředění protektorátních Židů lokality blízko průmyslových 

center, místa s dobrým  dopravním spojením apod. Z tohoto období se zachovaly některé z  

návrhů vypracovaných  pracovníky Židovské náboženské obce v Praze, spolu se záznamy 

z jejich jednání s představiteli  Ústředny pro židovské vystěhovalectví (Zentralstelle für jüdische 

Auswanderung), která byla hlavním koordinátorem a jejich nadřízenou institucí. 

 

   Závěr sbírky původních dokumentů tvoří  skupina spisů z období po osvobození, která 

není již řazena podle registratury z období ghetta. Jsou zde soustředěny  spisy vypovídající o 

životě v Terezíně po osvobození, o tyfové epidemii, repatriaci a dobrovolné práci bývalých 

vězňů, kteří zajišťovali chod ghetta až do jeho konečného vyklizení koncem srpna 1945. Menší 

část spisů z této skupiny byla zařazena do sbírky později z pozůstalost ing. Jiřího Vogla, který 

stál v čele terezínského ghetta po jeho osvobození. 

 

    Ke sbírce byly přiřazeny i vzpomínky bývalých terezínských vězňů, které vznikly po 

skončení 2. světové války a  přibližují  život v ghettu jejich očima. I tato skupina spisů je řazena 

abecedně podle jmen autorů vzpomínek. Některé z nich jsou souvislým vyprávěním o osobních 
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zážitcích jednotlivců, často i širším vylíčením života a poměrů v ghettu v jeho jednotlivých 

etapách. Jiné jsou pouze stručnou informací, která byla pořízena  krátce po válce pro potřeby  

dokumentační akce.  

 

    Archivní sbírka Terezín, kterou nelze s ohledem na značnou část spisů, které nevznikly 

z úřední činnosti považovat v pravém slova smyslu za archivní fond, byla uspořádána a 

zinventarizována v letech  1969/1970.  Vzhledem  k  postupnému   velkému   nárůstu spisů,  

který si postupně vynutil i vznik nových věcných skupin byla sbírka neustále doplňována a 

postupně i reinventarizována.  V závěru byl vypracován její nový inventář, jehož součástí je i 

jmenný rejstřík. 

 

    Mezi písemnostmi sbírky jsou jak původní dokumenty, tak  částečně i jejich opisy. 

 

    První transport Ak (Aufbaukommando – pracovní komando) odjel do terezínského 

ghetta 

24. listopadu 1941 z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Spolu s ním odjel ještě 

v Praze ustavený  štáb prvního terezínského staršího Dr. Jakuba Edelsteina. Postupně pak 

pravidelně do ghetta přijížděly další transporty z celého protektorátu. Terezínem prošla převážná 

většina protektorátních Židů – více než 73 000 osob. Od června 1942 přijížděli do terezínského 

ghetta i němečtí a rakouští Židé, později  následují transporty z Holandska, Dánska a ze 

Slovenska.  

 

     Představa, že urychlené vybudování ghetta zachrání české Židy před deportacemi na 

východ, byla  mylná. Již 9. ledna 1942 zahájil transport s 1000 terezínskými vězni do Rigy 

deportace na východ a od té doby  postupně odjížděly z ghetta další transporty až do 28. října 

1944. Celkem bylo do terezínského ghetta deportováno takřka 140 000 osob, z Terezína na 

východ téměř 87 000, z nichž přežilo jen nepatrné procento. 

 

     Ghetto Terezín mělo mezi ostatními  židovskými ghetty zřízenými nacisty na území  

okupované Evropy zvláštní postavení. Bylo  vydáváno  za útočiště starých  německých  Židů. 

Ve skutečnosti se však stalo obrovským sběrným táborem a „přestupní stanicí“ na cestě 

do vyhlazovacích táborů na východě. Současně později terezínské ghetto posloužilo i  

k oklamání světové veřejnosti  kdy bylo vydáváno za místo, kde se jeho obyvatelům daří dobře a 

odkud žádné transporty na jiná místa neodjíždějí. Z těchto důvodů byla povolena jeho návštěva 
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komisí Mezinárodního červeného kříže. Předcházely jí mnohaměsíční přípravy četných úprav 

(Stadtverschönerung – „zkrášlení města“) , zejména trasy, která byla pečlivě vybrána a návštěvě 

pak předvedena. Mimo jiné byl název  ghetto změněn na židovské sídliště, ulice dostaly 

normální názvy, v parku na náměstí, kam  vězni normálně nesměli ani vstoupit, byl vybudován 

hudební pavilon atd.  

 

    Komise MČK přijela do ghetta  23. 6. 1944 a její zpráva nacistům vyhovovala. Bylo 

v ní konstatováno, že v  Terezíně se  jeho obyvatelům daří dobře a žádné transporty odtud 

neodjíždějí. Přitom měsíc před příjezdem komise bylo posláno do Osvětimi 7500 vězňů, mezi 

nimi hodně starých lidí,  nemocných a sirotků. Terezín nemohl být představen jako přeplněné 

město s mnoha ubohými lidmi.  

 

     Po odjezdu komise byly   předchozí úpravy  využity k natáčení propagačního filmu a  

v září 1944 byly opět zahájeny  deportace do Osvětimi. 

 

     Terezínské ghetto plnilo  tři základní funkce: l/  funkci vyhlazovací – přímo 

v Terezíně zemřela čtvrtina jeho vězňů,  2/  funkci  průchozího tábora, tj. místa dočasného 

pobytu    - většina vězňů byla deportována dále na východ, 3/ funkci propagační, která měla 

oklamat světovou veřejnost  - návštěva MČK. 

   

     V čele ghetta stála po celou dobu jeho trvání Židovská rada starších, fiktivní 

samosprávný orgán, zcela závislý na vůli a rozhodnutích SS komandatury.  Po již jmenovaném 

Jakubu Edelsteinovi (listopad 1941 – leden 1943, zastřelen v červnu 1944 v Osvětimi), byl do 

čela samosprávy zvolen Dr. Paul Eppstein  (leden 1943 – září 1944, zastřelen  ……1944 na Malé 

pevnosti Terezín), posledním byl Dr. Benjamin Murmelstein, který perzekuci přežil.  

 

     Rovněž v čele terezínské  SS komandatury (služebny pražské Zentralstelle für 

jüdische Auswanderung – Ústředna pro židovské vystěhovalectví, později Zentralamt für 

Regelung der Judenfrage – Centrální úřad pro řízení židovské  otázky) se vystřídali tři velitelé: 

Dr. Siegfried Seidl (listopad 1941 – červenec 1943, popraven po válce v Rakousku), Anton 

Burger (do února 1944, nebyl dopaden) a poslední  Karl Rahm (po skončení války popraven  

v Litoměřicích dne 30. 4. 1947).      
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     Výkonným orgánem Rady starších byl rozsáhlý  byrokratický aparát  s  řadou 

oddělení, členěných do mnoha dalších referátů. O reorganizacích nacházíme zprávy v Denních 

rozkazech (Tagesbefehle, později Mitteilungen der jüdischen Selbstverwaltung –Zprávy 

židovské samosprávy), které Rada starších vydávala.  Denní rozkazy jsou velmi důležitým 

archivním pramenem, který zachycuje mnoho informací o událostech v ghettu, činnosti a 

organizačních změnách v samosprávě, o příjezdech a odjezdech transportů  či o běžném denním 

životě vězňů.  

      

     V počátcích ghetta byla jeho správa rozdělena do dvou hlavních oddělení – Všeobecná 

zpráva (Allgemeineverwaltung) a Správa budov (Gebaudeverwaltung), obě s  dalšími  

pododděleními. 

 

     Postupně byla zřizována další oddělení a jejich úseky. Od počátku roku 1942 např. 

oddělení Evidence a statistiky a oddělení Ústředí práce. Po odchodu původního civilního 

obyvatelstva z města v červnu 1942  bylo zřízeno oddělení Bezpečnostní služba. 

 

     Zachované archivní dokumenty Sbírky Terezín byly zpracovány podle  schématu 

terezínské samosprávy z roku 1944, která měla  devět hlavních oddělení, z nichž se zachovalo 

různé množství  původních spisů: 

 

- Vedení   (Leitung) 

     - Ústředí práce   (Arbeitszentrale) 

     - Oddělení pro vnitřní správu   (Abteilung für innere Verwaltung) 

     -  Hospodářské oddělení   (Wirtschaftsabteilung) 

     -  Technické oddělení   (Technische Abteilung) 

     -  Finanční oddělení   (Financ Abteilung) 

     -  Zdravotnictví a péče   (Gesundheitswesen und Fürsorge) 

     -  Péče o mládež   (Jugendfürsorge) 

     -  Kulturní oddělení   (Freizeitgestaltung) 
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     VEDENÍ 

      

      Hlavními odděleními Vedení byl úsek židovského staršího a jeho zástupců,  

bezpečnostní služba (Sicherheitswesen), ústřední evidence, banka židovské samosprávy a 

ústřední sekretariát. 

 

     Bezpečnostní služba byla členěna na složky: „Stráž ghetta“, známou Ghettowache 

(v určitých obdobích též Gemeindewache a Ordnerwache), dále Detektivní oddělení (též 

Kriminalpolizei,  Kripo, Krminalwache ), Požární a protiletecká ochrana a Hospodářský dozor 

(Wirtschftsüberwachungsstelle). 

 

     Ústřední evidence s řadou oddělení se zabývala personálními záležitostmi vězňů a 

stavem ghetta. Shromažďovala hlášení a statistické přehledy o stavu obyvatelstva a jejich životě, 

vypracovávala statistiky  pro SS komandaturu. Byly zde ukládány transportní listiny a měla 

k dispozici ústřední a rodinnou kartotéku. 

 

     Banka židovské samosprávy byla orgánem sloužícím nacistické propagandě. 

Zpracovávala  fiktivní mzdové a výplatní listiny. Na jaře 1943 byla vydána série peněz – 

Ghettogeld, v nichž byly i „vypláceny“ mzdy. Každý vězeň dostal „vkladní knížku“. 

 

     Ústřední sekretariát byl  významnou součástí židovské samosprávy. Byl výkonným 

orgánem židovského staršího a byla mu podřízena ostatní oddělení Vedení i hlavní oddělení 

dalších odvětví samosprávy. Do jeho podatelny přicházela korespondence pro židovského 

staršího . Jeho rozmnožovna vyhotovovala Denní rozkazy. Bylo zde i oddělení stížností, 

personální kancelář a archiv.   Významné bylo transportní oddělení (Transportabteilung), kde 

byly uloženy spisy týkající se transportů a podle pokynů SS komandatury sestavovány transporty 

na východ. 

 

     

      ÚSTŘEDÍ  PRÁCE 
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      Toto oddělení se staralo především o zařazení vězňů do pracovního procesu. 

(pracovní povinnost byla od 16 do 60 let, ale  pracovaly i děti od  14 let a vězni do 65 let.) Byla 

tu vedena evidence práceschopných vězňů, dělená na pracovní nasazení stálé a mobilní. 

Oddělení  zajišťovalo i  péči o pracující ( např. zvláštní příděly potravin, pracovní obleky aj.) 

Vězni vykonávali práce nutné k udržení ghetta, ale i práce pro SS komandaturu, četnictvo, 

Wehrmacht a některé německé firmy. 

 

 

      ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

Oddělení mělo kromě svého vedení šest úseků: právní oddělení, jehož součástí byl 

trestní referát, trestní soud, pracovní a služební soud, smírčí soud, referát pro pozůstalosti a 

referát poručenský. Pro život vězňů bylo významné oddělení bytového hospodářství 

(Raumwirtschaft), které mělo přehled o ubytovacích a dalších prostorech s právem  jejich 

přidělování a vedlo statistické přehledy. Dále oddělení Správa budov (Gebäudeverwaltung či 

Gebäudeleitung), která se mj. starala o úklid, pomáhala starým a nemocným vězňům, vyřizovala 

stížnosti. Toto oddělení mělo řadu poboček v jednotlivých objektech.  

      

     Do oddělení vnitřní správy patřilo i oddělení Matriky a pohřbívání. Dále zde byla 

vedena kartotéka stavu obyvatel ghetta, pošta a doprava (Post und Verkehr) a Vedení transportů 

(Transportleitung), které zajišťovalo přepravu osob a nákladů uvnitř ghetta a pomoc při 

příjezdech a odjezdech transportů. 

 

  

      HOSPODÁŘSKÉ  ODDĚLENÍ 

 

     Toto oddělení bylo organizačně nejrozsáhlejším oddělením samosprávy. Kromě 

Vedení tu byla Ústřední proviantura, která prostřednictvím devíti proviantur rozdělovala a 

přidělovala potraviny vězňům.  Patřil sem mj. referát pro brambory či loupárna, oddělení mělo i 

vlastní výrobní podniky, např. pekárnu.  

 

     Ústřední správa materiálu a inventáře (Zentralmaterial und Inventarverwaltung) 

spravovala potřeby pro jednotlivé objekty. Měla několik podskupin. 
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     Oddělení produkce (Wirtschaftsabteilung Produktion) mělo komplikované členění s 

mnoha pododděleními. Mělo vlastní sekretariát, technologickou laboratoř, administrativu. 

Dalším oddělením bylo Vedení podniků dělené na odvětví podle druhů činnosti a Oddělení 

zemědělství (Landwirtschaft). Byly  zde i sklady a  řemeslnické dílny. Samostatným oddělením 

bylo Zasilatelství (Spedition). 

 

 

     TECHNICKÉ  ODDĚLENÍ 

 

     Technické oddělení zajišťovalo různé stavební a technické práce v ghettu. Patřilo 

k němu Stavební oddělení zajišťující menší přestavby, oddělení veřejných prací, které řídilo 

např. stavbu železniční vlečky z Bohušovic do Terezína  a stavby silnic. Dostatečný příkon 

elektrického proudu a vody zajišťovalo Oddělení veřejných podniků spolu s péčí o kanalizaci. 

Další skupinou byla Ústředna údržby budov. V rámci Technického oddělení bylo i oddělení 

grafiky a reprodukce, kde byly vyhotovovány různé rysy a nákresy a v němž pracovala řada 

známých terezínských výtvarníků. 

 

   

     FINANČNÍ  ODDĚLENÍ 

 

     Poměrně malé oddělení s jednoduchou organizační strukturou, které se především 

zabývalo finančními úkony pro ostatní oddělení. Jeho činnost byla vyžadována, ale byla 

v podstatě bezúčelná. 

 

 

     ZDRAVOTNICTVÍ  A  PÉČE 

 

     Toto oddělení mělo velký význam pro život terezínských vězňů a vykonalo pro ně ve 

složitých podmínkách ghetta maximum, které bylo v jejich silách. V ghettu se soustředilo mnoho 

vynikajících a obětavých lékařů i dalšího zdravotního personálu. 

 

     Mezi odděleními Zdravotnictví a péče bylo Vedení a administrativa, do jehož 

kompetence spadala vědecká zařízení – ústřední knihovna, přednášky, vzdělávání a personální 

evidence. Oddělení Péče o nemocné (Krankenbetreuung) podléhala zdravotnická zařízení 
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(nemocnice, ambulance), skupina nosičů nemocných, lékárna a infekční prádelny. Oddělení 

Laboratoře a pomocné podniky zahrnovalo úsek ústředního zubního technika, prosekturu a 

ústřední referát pro prádlo a lůžkoviny. 

     Významným oddělením bylo Sanitární zařízení. Mělo na starosti hygienu a dezinfekci. 

Oddělení bylo členěno na řadu úseků. Součástí sanitárních zařízení byla i pro život a zdraví 

vězňů nesmírně důležitá skupina Entwesung (odhmyzování).  

 

     Úsek Úředního lékaře řešil zásadní záležitosti terezínského zdravotnictví, především 

otázky hygieny. Byla zde vedena i zdravotnická statistika, evidence očkování, zdravotnická 

prevence a hygiena potravin.  

 

    Jsou zde uloženy i pitevní protokoly, které se zachovaly takřka pro celé období trvání 

ghetta a jsou zajímavým pramenem při vyhledávání osudů řady vězňů.  

 

     Dalším oddělením, které tvořilo druhou, do značné míry samostatnou složku oddělení   

Zdravotnictví a péče, byla Péče (Fürsorge). Mělo vlastní vedení s kanceláří, personální evidencí 

a dalšími referáty. Pečovalo o přestárlé vězně a o tělesně či mentálně postižené. Mělo skupinu 

deseti zařízení (Fürsorgestelle). 

 

 

     PÉČE  O  MLÁDEŽ 

 

     Oddělení Péče o mládež se staralo o mladé terezínské vězně. Vedle zdravotnictví to 

bylo další odvětví s velkým významem pro život vězňů. Jeho práce ulehčovala v rámci daných 

možností dětem a mládeži nucený pobyt v ghettu. Pracovala tu řada vynikajících a obětavých 

vychovatelů. 

 

     Organizačně byla Péče o mládež členěna do čtyř oddělení. Vedení a Kancelář 

zajišťovaly mzdy, evidenci dětí a mládeže a různé úřední záležitosti. Technický referát se staral  

o ubytování, personální evidenci, organizační záležitosti a kontrolu. Oddělení Péče o výchovu 

(Erziehungsbetreuung) se skládalo z výchovné rady, skupiny pracovní výchovy, denního 

zaměstnání a kulturní péče. Tento referát měl na starosti i knihovny, čítárny a různé kulturní 

podniky pro děti. Referát  Sociální péče (Sozialbetreuung) se staral o hmotné zabezpečení 

mládeže. Sociální administrativa (Sozialadministrative) pečovala o pracující mládež a k ní patřil 
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i úsek Výživa (Ernährung) zabezpečující příděly potravin a další zabezpečení mladých vězňů. 

Významný byl referát Skupina domovů (Heime, Heimbetreuung), v nichž žily děti a mládež a 

kde se o ně starali opatrovníci – vychovatelé. Do této skupiny patřil i domov pro těžko 

vychovatelné děti a učňovský domov. 

 

     Ke spisům oddělení Péče o mládež byly přičleněny i písemnosti, které vznikly mimo 

úřadovny terezínské samosprávy. Jsou výsledkem dobrovolné a nadšené práce terezínských 

vězňů – opatrovníků mládeže, učitelů a řady terezínských osobností a týkaly se zejména ilegální 

výuky. Jsou to úlohy dětí, klasifikace vyučujících, čítanka a řada dalších pomůcek při výuce 

vyrobených vězni v ghettu. Jsou zde i zprávy o činnosti jednotlivých domovů, dětské časopisy a 

další. 

 

 

     KULTURNÍ  ODDĚLENÍ 

      

     Bylo rovněž členěno na řadu úseků. Kromě oddělení Vedení a administrativa 

s vlastním sekretariátem a pododdělením pro přípravu programů a Technické služby tu byla i 

oddělení podle druhu kulturní činnosti. 

 

     Oddělení Divadlo mělo uměleckou radu a několik referátů (divadlo české, německé, 

jidiš, kabaret, představení na blocích). Dalším úsekem byla Hudba, členěná podle náplně činnosti 

(opera, orchestrální skladby aj.), patřil sem i program v kavárně a správa hudebních nástrojů. 

O bohatou přednáškovou činnost se staral referát Přednášky. Samostatnou částí byla Ústřední 

knihovna, kde bylo shromážděno množství  odborné literatury i beletrie, která byla do Terezína 

svezena z řady zrušených Židovských náboženských obcí, židovských institucí i ze soukromých 

zdrojů. Kromě studovny zajišťovala knihovna i putovní knihovnu a knihovnu pro děti a mládež. 

Pod Kulturní oddělení spadalo i oddělení Sportovní podniky, dále sem patřilo Kontrolní oddělení 

(Kontrol und Aussendienst) a úsek Správy zařízení sálů. 

 

     Kromě úředních spisů jsou zde i programy různých kulturních pořadů a vstupenky, 

texty divadelních her (většinou jen zlomky), partitury hudebních skladeb, seznamy přednášek a 

některé jejich texty, deníky a památníky a literární tvorba dětí, mládeže i dospělých. 
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     Množství spisů zachovaných z jednotlivých oddělení samosprávy je různé. Nejvíce  

zachovaných spisů, především objednávek, dodacích listů a účtů, se zachovalo z hospodářského 

oddělení. Nepatrný je zlomek spisů finančního a  technického oddělení.   

     Výčet činnosti jednotlivých hlavních oddělení terezínské samosprávy a jejich četných 

referátů v ghettu může budit dojem, že Terezín byl normálním městem, kde žilo určité 

společenství lidí stejně jako v kterémkoliv jiném svobodném městě. Terezín ale nebyl otevřeným 

městem, jeho obyvatelé odtud nemohli odejít a většina z nich byla po kratším či delším pobytu 

odvezena na „východ“, odkud se jich vrátilo jen  nepatrné procento. Celý byrokratický aparát 

ghetta byl jen pouhou fikcí. Přestože jeho pracovníci pilně pracovali, mohli vězňům zajistit jen 

velmi omezené podmínky života, a v žádném případě jim nemohli poskytnout svobodu ani jejich 

životy zachránit.  

 

      Terezínská Rada starších spolu se svým mnohočetným úředním aparátem se stala 

velkým byrokratickým úřadem. Práce v něm byla ale vyhledávána, protože do určité doby 

chránila její zaměstnance a jejich rodinné příslušníky před deportací na východ. 

 

      Vlastní pravomoc samosprávy byla ve skutečnosti velmi omezená. Týkala se jen 

některých vnitřních záležitostí  v rámci předem určeném komandaturou (např. ubytování vězňů, 

rozdělení přidělených potravin mezi jednotlivé kategorie obyvatel ghetta). Pravomoci 

židovského staršího byly zdánlivě poměrně rozsáhlé, ale opět pouze v oblasti vymezené SS 

komandaturou. Každý den měl povinnost podávat SS komandatuře hlášení a přijímal její 

příkazy. Veškerá jednání byla pouze ústní a teprve po jejich skončení si Rada starších pořizovala 

dodatečný záznam (Aktenvermerk).   

        

     Až na malé výjimky prošla terezínským ghettem převážná většina českých a 

moravských Židů z území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Pouze účastníci sedmi 

transportů a malá skupina pracovníků pražské Židovské obce byli deportováni přímo na východ 

(Lodž, Minsk, Ujazdow, Osvětim). Z Německa a Rakouska přijížděli do terezínského ghetta 

především starší Židé a menší skupiny tzv. prominentů, dále nositelé válených vyznamenání a 

invalidé z 1. světové války.  



14 

 

Inventární soupis 

 

inv.č. věc       léta  č. knihy kart. 

 

I. – KNIHY  

 

 

1. Adresář institucí a úřadů v ghettu   b.d.  1  1 

 (Merkbuch) 

 

2. Deník ústředí práce (bez pův. názvu –  1945  2 

uvádí jména a transportní čísla –  

pravděpodobně pracovní nasazení?) 

 

3. Deník dodávek zboží (Lieferscheine)  1944  3 

 

4. Deník dodávek zboží a záznamů – ústřední   1944-1945 4 

 sklady, ústřední sklad léčiv (Lieferscheine 

 des Zentral Material Lagers Brennstoff 

 Referates – Eingangs Meldung – Zentral 

 Heilmittellagers – Leitungs Vermerke) 

 

5. Deník dodávek zboží (Eingangs Meldung,  1944-1945 5 

 Freistellung) 

 

6. Deník dodávek zboží – ústřední proviantura, 1944-1945 6 

 produkce (Eingangs Meldung Zentral Proviant, 

 Freistelungsscheine Production, Übernahme 

 Anzeige) 

 

7. Deník záznamů dodávek a účetní a jiné   1944-1945 7  2 

 korespondence s dodavateli – ústřední  

 proviantura, produkce (Vermerke  

 Zentralproviantur – Production) 
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inv.č. věc       léta  č. knihy kart. 

 

8. Deník záznamů dodávek a účetní a jiné   1944, 1945 8  2 

 korespondence s dodavateli – ústřední sklady,  

 ústřední proviantura, produkce (Vermerke) 

 

9. Deník záznamů dodávek a účetní a jiné  1944-1945 9 

 korespondence s dodavateli (Vermerke)   

 

10. Rejstřík dodávek a přebírání dřeva   1943-1945 10 

  

11. Rejstřík dodávek zboží (Saldo Konto -   1942  11 

 podle jednotlivých ubikací a pracovišť) 

 

12. Abecední index dodavatelů     b.d.  12 

 (Saldo Konto Index) 

 

13. dtto       b.d. (?1944) 13 

 

14. Deník vypraveného zboží (bedny; svazky -   1943-1944 14  3 

 bez pův. názvu) 

 

15. Deník vybaveného zboží (Waren Ausgang)  1944-1945 15 

 

16. Deník příjmu mouky a vypravení chleba  1944  16 

 (bez pův. názvu) 

 

17. Deník příjezdu vlaků se zbožím   1941-1945 17 

 (Waggon Eingang) 

 

18. Skladištní kniha (Schnittmaterial Lagerbuch- 1941-1945 18 

 připojena evidence, Waggon Evidenz a přílohy) 
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inv.č. věc       léta  č. knihy kart. 

 

19. Skladištní deník (Lager Journal)   1945  19  3 

 

20. Účetní rejstřík za práce jednotlivých úseků   1944-1945 20  4 

 ghetta pro různá služební místa 

  

21. Deník objednávek a předání vyhotovených  1944-1945 21 

 matric  

    

22.  dtto       1945  22 

 

23. Deník nemocných     1945  23 

 

24. Jmenný chronologický rejstřík vězňů  b.d.  24 

    

     x x x 

 

25. Účetní kniha za dodané zboží   1945-1945 25  desky 

 (Rechnungsbuch)         č. 1 

 

26. Kniha objednávek zboží (Bestellungen)  1944  26   

 

27. Přehledné tabulky o výrobě slídy   1945  27 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

II.- SPISY 

 

A) – z období okupace 

 

 

Přípravy k uskutečnění plánu „Konečného řešení židovské otázky“ 

v Protektorátu Čechy a Morava. 

 

   

Úvahy o zřízení ghetta pro Židy v Protektorátu Čechy a Morava 

     

28. Statistika židovských žen ve věku 20-45 let    1941  5 

 

29. Návrhy na zřízení ghetta – uvažovaná místa v Čechách    1941  

a na Moravě 

 

30. Návrh na ghettoizaci Židů      1941 

 

31. Popis Terezína před zřízením ghetta     1941 

 

32. Prováděcí plán ghettoizace      b.d. 

 

33. Statut ghetta        b.d. 

 

 Zprávy o prvních jednáních, týkajících se terezínského ghetta a právní ustanovení 

 

34. Záznamy o jednání u SS Seidla o zřízení ghetta Terezín  1941 

 a o sestavení a materiálním vybavení transportů AK  

 

35. Záznam o jednání u SS Seidla a SS Günthera o odjezdu   1941 

Dr. Edelsteina a jeho štábu do Terezína a některá  

 ustanovení, týkající se činnosti  v ghettu 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

36a Sbírka zákonů a nařízení říšského protektora – zřízení  1942  5 

 uzavřených židovských sídlišť 

 

36b Táborový řád vydaný SS velitelem S. Seidlem   1942 

 

Ghetto Terezín – Vedení židovské samosprávy (Leitung – L) 

 

Administrativní členění židovské samosprávy: 

 

37. Návrh na členění židovské samosprávy v Terezíně   1941  6 

 

38. Administrativní členění židovské samosprávy   1944, b.d. 

 

39. Členění židovské samosprávy a jména osob zodpovědných  b.d. 

 za jednotlivé úseky 

 

40. Lokační přehled umístění jednotlivých složek samosprávy  b.d. 

 

41. Seznam používaných formulářů     b.d. 

 

42. Seznam pohybových značek pro jednotlivé druhy práce  1943 

- popis prací     

 

43. Tabulka značek používaných k označení pásek    b.d. 

 pro jednotlivé funkce 

 

 Židovská Rada starších v Terezíně a její činnost 

 

44. Návrh jednacího řádu       1942  7 

 

45. Statut         1943 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

46. První sdělení vedení       1941  7 

 

47. Pozvání na zasedání Rady starších     1944 

 

48. Záznam z jednání Rady starších     1944  

 

49a Výtah ze správy o činnosti Rady starších za měsíc září 1942 1942 

 

49b Přípisy související se změnami v terezínské Radě starších  1943 

 (Jakub Edelstein „Všem členům Rady starších“ – změny 

 v souvislosti s jmenováním Desidera Friedmanna  

 zástupcem židovského staršího, 4.1. 1943; Josef Porges  

- návrh židovskému staršímu Pavlu Eppsteinovi na změny 

a zlepšení činnosti samosprávy, 13.2. 1943) 

 

49c Sdělení Bezpečnostní policie a SD o příjezdu nacistických  1943 

 představitelů a zástupců Červeného kříže do ghetta 

 

50a Eppsteinův přípis o „Zkrášlovací akci“    1944 

 

50b Dopis Rady starších Joelu Brandovi o Terezíně   1944 

(připojen dopis předsedy ŽNO témuž) 

 

51. Přípis „Hausältestů“ vedení o situaci v ghettu   1944 

 

52. Záznam o hmotné situaci v ghettu     1944 

 

53.  Jednání o novelizaci trestního řádu ghetta    1945 

 

54. „Právo ghetta“       1944 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

55.  Úřední činnost židovské samosprávy – rozpis nákladů  1944-1945 7 

 a počtu spotřebovaných formulářů podle jednotlivých 

 složek 

 

Bezpečnostní služba (Sicherheitswesen) 

 

56. Josef Klaber: Zpráva o výstavbě bezpečnostní služby  1942 (?) 8 

 (Ein Jahr Theresienstadt) 

 

57. Jmenný seznamy různých složek bezpečnostní služby  b.d. 

 

58. Návrh činnosti bezpečnostní služby     b.d. 

 

59. Náplň činnosti a rozmístění pracovišť    b.d.   

 

60. Požadavky na personál a na ubikace pro bezpečnostní   1942 

službu 

 

61. Úkoly a organizační rozdělení     1942, b.d. 

 

62. Povinnosti a úkoly pořádkové služby    b.d. 

 (Ordnungsdienst) 

 

 Bezpečnostní služba – Ghettowache (též Ordnerwache) 

 

63. Návrh náplně činnosti a stavu GW     1942 

 

64. Organizační a služební řád      b.d. 

 

65. Vnitřní služební řád       b.d. 

 

66. Vnitřní a disciplinární řád      b.d. 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

67. Systemizace Ghettowache      1942  8 

 

68. Organizační členění a personální obsazení    1942 

 

69. Úřední záznamy a hlášení stavu     1942   

 

70. Rozdělení služeb a časový rozvrh obchůzek    1942, b.d. 

 (přiložen plánek) 

 

71a Popravy v ghettu       1942 

 

71b Seznamy zatčených vězňů v ghettu     1941-1942 

 

72. Vyšetřování a trestné postihy jednotlivých vězňů   1943, b.d.  

 

73. Sdělení vedoucího bezpečnostní služby o přestupku  b.d. 

 příslušníka Ghettowache 

 

74. Ghettowache – různé       1942-1943 

 

 Bezpečnostní služba – Detektivní oddělení 

(Detektivabteilung, Kriminalwache – KW, Kriminalpolizei – Kripo) 

 

75. Hlášení o stavu Kriminalwache komandatuře   1942 

 

76. Návrh reorganizace předávaní balíkové pošty   1943 

 

77. Spisy o krádeži kufru s léky (Lövenstein, Munk,   1943 

 Edelstein, Reinisch – korespondence) 

 

78. Hlášení o kontrole objektů      1944 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

79. Vyšetřování různých případů      1943-1945 8 

  

Požární a protiletecká obrana – B.S. (Feuerwerk, Luftschutz) 

 

80. Požární řád – záznam o přidělení hasicího přístroje   1942   

 

81. Protiletecká obrana – pokyny pro případ náletu   b.d. 

 

 Ústřední evidence – statistika 

 

82. Prochnikova statistika „Židé v Terezíně“    1941-1945 9 

             zprac. v červenci 1945 

 

83. „Sčítání lidu“ v bohušovické kotlině     1943, listopad 

 

84. Instrukce pro vedoucí bloků       1944-1945  

 (útěky, sčítání, tresty) 

 

85. Centrální evidence stavu – různé spisy    1942, 1945 

 

 Statistiky 

 Celková hlášení o pohybu a stavu obyvatelstva 

 

86. Denní stav obyvatelstva, ghetta     1941-1945 

 Počet denně zemřelých osob v ghettu    (velký formát) 

 

87. Průměrný počet obyvatelstva v Terezíně    1942-1944  

 

88. Současný stav obyvatelstva v Terezíně    1941-1942 

 

89. Rozdělení obyvatelstva podle národností k 22.5. 1944  1944 

 



23 

 

90. Pohyb obyvatelstva       1943  9 

 

91. Měsíční pohyb stavu obyvatelstva     1943   

 

92. Statistika obyvatelstva podle míst odjezdu    1942-1945 

 a celkový stav obyvatelstva 

 

93. Hlášení SS Standartenführera Weinmanna K.H. Frankovi  1943 

 o stavu Židů v ghettu ke dni 31.1. 1943 (fotokopie) 

 

94. Hustota obyvatelstva – měsíční statistiky    1942-1944 

 

 Úmrtnost 

 

95. Počet obyvatelstva a případy úmrtí – měsíční statistiky  1943-1944 

 

96. Relativní úmrtnost na 1.000 obyvatel    1941-1943 

 

97. Počet úmrtí – přehledy úmrtnosti     1941-1943 

 

98. Průměrný věk zemřelých      b.d. 

 

99. Věkové členění zemřelých      1942-1944 

 

100. Příčiny nejčastějších úmrtí      1943-1944 

 

 Příchody a odchody obyvatelstva 

 

101. Celkový přehled obyvatelstva podle národnosti    b.d.  10 

 a začlenění do transportů 

 

102. Příchod do ghetta       1941-1942 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

103. Odchod z ghetta       1942  10 

 

104. Přehled transportů do Terezína     1945 

 

105. Přehled osob, které přišly nebo odešly transportem   b.d. 

 nebo zemřely a přehled přestupků 

 

 Věkové členění obyvatelstva: 

 

106. Statistické výkazy pro delší časová období    1941-1943 

 

107. Měsíční statistiky       1942-1944 

 

108. Rozdělení starých osob v ghettu     1942 

 (příloha – plánek) 

 

Pracovní síly a nasazení 

 

109. Pracující a práce neschopní      1942-1943 

 

110. Úmrtnost a nasazení práce schopných    1944 

 

111. Pracovní nasazení – měsíční statistiky    1942-1943 

 

112. Mladí „Geltungs Juden“ z transportů od 31.1.    1945 

do 20.2. 1945 

 

113. Pracovní nasazení obyvatel ghetta – stavy pracujících,  b.d. 

 počty pracovních hodin 
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Zásobování potravinami 

 

114. Zásobování obyvatel ghetta potravinami    1942  10 

 - průřez v gramech a kaloriích - 

 

115. Příděly potravin pro jednotlivé kategorie obyvatel    1944, b.d. 

 ghetta – statistické přehledy, poznámky 

 

116. Zvláštní příděly potravin      b.d. 

 

117. Porovnání přídělů potravin v Protektorátu a ghettu   b.d. 

 

 Zdravotnictví 

 

118. Zdravotní stav v ghettu – měsíční statistiky    1942-1944 

 

119. Statistické tabulky hygienických zařízení    1942-1943 

 

120. Frekvence na ambulancích a přehled     1943 

 infekčních onemocnění 

 

 Odhmyzování (Entwesung) 

 

121. Sanitární desinfekce, odvšivování     b.d. 

- grafické znázornění 

 

 Zařízení 

 

122. Zařízení péče o obyvatelstvo v jednotlivých objektech  1942 

 

123. Přehled osob používajících vodu     1942  

(projekt stavby vodovodu) 
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124. Různé neurčené zlomky statistik     b.d.  10 

 

Banka Židovské samosprávy 

 

125. Instrukce o vyplácení peněz      1943, b.d. 11 

 

126. Přehledy peněz uložených v bance a výkazy    1943-1945 

 o vyplácení peněz 

 

127. Přehledy bankovních kont, interní korespondence   1944-1945 

 

128. Série peněz (Ghettogeld)      -  

 

129. Poukázky na peníze, kontrolní karty, vkladní knížky  b.d. 

 

130. Varia         1943-1945 

 

Transportní oddělení 

 

131a Schéma postupu zařazování nově příchozího   1941 

 transportu do ghetta 

 

131b Přehledy transportů do a z Terezína     1941-1945 

 

132. Statistické přehledy účastníků transportů     1945 

 AE-1, AE-3, AE-5 z protektorátu 

 

133. Statistické přehledy účastníků transportů z Říše,   1945 

 Sudet a Rakouska /I/122, II/33, II/34, II/35, IV/15e, 

 V/II, VI/10, VIII/5, X/5, XI/5, XII/10, XIII/6, XIII/7,  

 XVI/5, XVI/6, XIX/8, XIX/9, XIX/10, XIX/11, 

 XIX/12, XIX/5/. 
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134. Zprávy o transportech, které přišly do Terezína   1945  11 

 

135. Peníze a svršky zabavené transportům    1945 

 

136a Transportní listiny transportů H, J, L, M, N, V,   1941, 1942 12 

 W, X, Y, Z, AAf, AAt z protektorátu, XXVI/4   1945 

ze Slovenska, neoznačený - do Terezína. 

Poválečný seznam účastníků transportu AAb 

z Kolína do Terezína 

 

136b Transportní listiny transportů Dx, Eh, Eg, Ej z Terezína  1944 

 

137. Číselné přehledy pracovníků, kteří odjeli prosincovými   1943  13 

transporty v roce 1943, podle jejich pracovního zařazení 

v ghettu 

 

138. Transport Ew z Terezína do Švýcarska (předvolání,   1945, b.d.  

 korespondence) a seznam řemeslníků, kteří odjeli   (1969) 

 tímto transportem 

 

139. Zlomek seznamu dánských Židů, zařazených    1945 

 do transportu do Švédska 

 

140. Žádost oddělení Péče o mládež o vyreklamování   b.d. 

spolupracovníků z transportu 

 

141. Oznámení o příjezdu transportu, předvolání do transportu,   1941, 1945 

 transportní čísla, pokyny pro transport Ak 1 do Terezína  b.d. 

Pokyny postupu při předvolání do transportu AE do terezínského  

 ghetta (židovští partneři ze smíšených manželství) 
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142a Transportní listina zářijového transportu v roce 1943  1943 (6. září)  13 

 z Terezína do Osvětimi a pokyny k nástupu jeho účastníků  

 

142b Transport do Švýcarska (předvolání, korespondence)  1945 (1969) 

  

Denní rozkazy a Zprávy židovské samosprávy 

 (Tagesbefehle, Mitteilungen der jüdischen Selbstverwaltung) 

 

143. Denní rozkazy – zlomek řady původních cyklostylovaných 1941-1944 14 

 exemplářů nebo strojopisů a oznámení starším budov   

 (přiložen věcný index k TB vyhotovený po válce) 

 

144. Denní rozkazy – opisy, oznámení starším budov 

č. 1 – 89      1941, XII. 15 

- 1942, III. 

   č. 90 – 162      1942  16 

          IV.-VI. 

   č. 163 – 306      1942, VII. 17

           - 1943, III.

  

č. 307 – 396    1943  18

    IV.-XII. 

   č. 397 - 432      1944   

          I.-IV. 

 

145 Zprávy židovské samosprávy      1944, IV. 19 

 (zlomek, opisy i originály) č. 3 – 68     - 1945, IV. 
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Úřední záznamy – (Aktenvermerke) 

 

146 Úřední záznamy o jednáních Židovské rady starších  1944-1945 20 

 na SS komandatuře a o předané poště - hospodářské 

 oddělení – 1) řada W: č. W 720 – 927       

        2) bez čísel 

 

147 Úřední záznamy o jednáních Židovské rady starších  1943-1945 21 

 na SS komandatuře – vedení  

- 1) řada L: L 46, 636 – 638, 640 – 643 

- 2) bez čísel 

- 3) zlomky  

 

 148. a 149 Zrušeno  * 

 

150 Oběžníky         1941-1945 22 

 

151 Vyhlášky a nařízení; příkazy a zákazy      1942, 1944 

          1945, b.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 

*Inventární čísla 148 a 149 zrušena – spisy byly vřazeny pod jiná stávající inventární čísla  

  při reinventarizaci sbírky Terezín 
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 Ústředí práce (Arbeitszentrale) 

 

 Vedení 

 

152 Oběžníky        1944  23 

 

153 Seznam některých zvláštních pracovišť a přehled   1943, b.d. 

 obyvatelstva podle věkových skupin 

 

 Evidence pracujících 

 

154. Zlomky kartoték       --- 

 

 Pracovní nasazení (Arbeitseinsatz) 

 

 

155. Přehledy o členění pracovního nasazení    1943-1945 

 

156. Pracovní nasazení podle různých oborů    1944-1945 

 nebo skupin obyvatelstva       b.d. 

 

157.  Denní hlášení o nasazení do práce (na zadní straně   1942-1944 

dok. počty prominentů v jednotlivých odvětvích) 

 

158.  Zařazení do práce (týká se jednotlivých osob)   1943-1945 

 

159a  Pojednání: Pracující žena v Terezíně    b.d. 

 

159b     Život žen v Terezíně       b.d. 
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Péče o pracující 

 

160. Zvláštní příděly potravin      1943-1944,  23 

          b.d. 

           

 Evidence pracovního výkonu a stavu pracovních sil 

 

161. Pracovní výkazy pro ústředí práce     1943-1944 

 

162. Výkazy pracovních hodin a mezd – zlomky    1943-1944 

 (příloha: mzdová tabulka) 

 

163. Hlášení o odpracovaných hodinách mimo ghetto   1944-1945 

 

164. Hlášení o stavu pracovních sil v jednotlivých odděleních  1944 

 

165. Snížení počtu pracovních sil způsobené     1944 

odchodem transportů 

 

166. Varia         1943-1945 

          b.d. 
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Oddělení vnitřní správy (Abteilung für innere Verwaltung) 

 

 Právní oddělení (soudy) 

 

167a Centrální evidence – seznam pracovníků jednotlivých oddělení b.d. 

 

167b Návrhy úprav právního řádu      1944  24 

 

168. Pracovní soud        1944-1945 

 

169. Poručenský soud       1943-1945 

 

170. Trestní soud        1942, 1944 

- 1945 

 

171. Měsíční statistiky projednaných soudních případů   1945, b.d. 

 

 Bytové hospodářství (Raumwirtschaft) 

 

172. Zprávy o ubytování       1943-1944 

 

173. Přehledy o možnostech ubytování a obytné plochy,   1942-1945, 

 stěhování uvnitř ghetta, plánky     b.d. 

 

174. Ubytování mladistvých      1943-1944 

 

175. Rozdělení ubytovací plochy v jednotlivých objektech  1944 

 

176. Varia (ubytování, objednávky, zařízení, žádosti)   1942-1944 
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Správa budov (Gebäudeleitung) 

 

177. Rozdělení terezínských bloků     b.d.  24 

 

178a Různé směrnice pro činnost vedoucích budov   1942-1945 

 a bloků (kontroly stavu, výdej jídla, vedení  

 evidence, ubytování apod.). Hlášení o předvolání 

 a nástupu do transportu 

 

178b „1 Jahr Hamburger Kaserne“ (zprávy jednotlivých oddělení 1943 

 správy kasáren u příležitosti 1. výročí činnosti)  

 

178c Jmenování vedoucího bloku a jeho zástupce v Sudetských  1941 

 kasárnách a výzva  k přísné disciplině v objektu 

 

 Pošta a doprava (Post und Verkehr)  

 

179. Žádost o vydání balíků po odtransportovaných   1945  25 

 

180. „Záznamy“ (Verzeichnise) č. 30, 32, 35, týkající se   1944 

došlých zásilek 

 

181. Sdělení o přidělení připouštěcích známek na balíky,  1944-1945, 

 podací lístky na balíky do Terezína     b.d. 

 

182. Připouštěcí známka (5 ks., orig., 1 vyplněný formulář)  1944, b.d. 

 

183. 2 dopisnice s návrhy na terezínskou známku (orig.)   b.d. 

 

184. Poštovní styk prostřednictvím Červeného kříže   1945, b.d. 
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185. Korespondence do a z Terezína (popsané i prázdné)  1942-1944, 25 

 Předpisy pro poštovní styk s ghettem    b.d. 

 Pokyny týkající se poštovního styku s Terezínem 

 

186. Varia         1943-1944, 

          b.d. 

 

 Vedení transportů (Transportleitung) 

 

187a Jmenné seznamy zaměstnanců     b.d.  26 

 

187b Výroční zpráva oddělení Transportleitung za léta 1941/42  1942 

 

188. Mezinárodní červený kříž v Terezíně     1942-1945 

(návštěva komise, převzetí ghetta, zpráva, dokumenty)  (1948) 

   

189.  Filmování v Terezíně      1944 
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 Hospodářské oddělení (Wirtschaftsabteilung) 

 

 Vedení 

 

190. Evidence        1943-1945 27 

 

191. Účtárna        1943-1945 

 

 Ústřední proviantura 

 

192. Rozdělování a příprava potravin     1942-1945, 

          b.d. 

 

193. Hospodaření s brambory (stavy skladů, dodávky   1943-1945 

 Brambor, výroba bramborové moučky apod.) 

 

194. Dodávky ústřední proviantuře     1943-1945 

 

195. Nákupy potravin       1943-1945 

 

196. Pekárna        1945 

 

197. Zvláštní příděly potravin – deputáty     1943-1945 

 

198. Zaměstnanci kuchyně a proviantury (vč. zlomku   1944, b.d. 28 

 kartotéky týkající se zaměstnanců) 

 

199. Splavové mlýny - výroba mouky, dodávky pytlů   1942-1945, 

          b.d. 

 

200. Přehledy o stavu a spotřebě potravin (přehledy,   1942-1945 

 zprávy o úsporách, jídelníčky aj.) 
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201. Zlomky kartotéky (potraviny)     ---  28 

 

202. Poukázky na potraviny      b.d. 

 

203. Inventurní zprávy       1942-1945 

 

204. Varia         1942, 1944, 

          b.d. 

 

Ústřední správa materiálu a inventáře 

 

205. Referát pro otop       1944-1945 29 

 

206. Stav materiálu (záznamy, přehledy, nákresy    1942, 1945, 

 a popisy zařízení a vybavení)      b.d. 

 

207. Hospodaření s materiálem (různé spisy, dispozice   1944-1945, 

 s materiálem, denní spotřeba)     b.d. 

 

208. Objednávky        1944-1945 

 

209. Příděly Hanoverským kasárnám      1942  30 

 

210. Dodávky materiálu pro stavbu baráků v pracovním   1944 

 táboře Wulkov/Zossen 

 

 Produkce  

 

211. Organizační schéma produkce – tabulky    b.d.  31 

 

212. Výrobní objednávky       1943-1944 
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213. Dílny (krejčovská, kartonážní, různé žádanky,   1942-1945 31 

 potvrzení, přehledy apod.) 

 

214. Různé spisy, týkající se výroby (stavy materiálu, opravy,  1942-1945, 

 výroba, obrat, pohledávky, stavební program apod.)  b.d. 

 

215. Zakázky, výkony a dodávky produkce pro SS   1944-1945  

 

 Zemědělství  

 

216. Zlomky, varia        1945, b.d. 

 

 Ústřední sklady  

 

217. Výroční zprávy       1942-1944 32 

 

218. Hlášení o stavu materiálu a potřeb (zlomky různých spisů)  1943-1945 

 

219. Abecední rejstřík zboží      b.d. 

 

220. Ústřední sklad léčiv (objednávky a dodávky zboží)   1944-1945 33 

 

221. Ústřední sklad materiálu – stavebniny     1945 

 (zlomky různých spisů) 

 

222. Ústřední sklad materiálu – železo     1943-1945 

 (zlomky různých spisů) 

 

223. Ústřední skald materiálu – papír     1943-1944 
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224. Ústřední sklad dřeva       1942-1945 34 

a) různé spisy (stavy materiálu, dodávky, výdej,     

přehledy apod.) 

 b)   části kartotéky        

 c)   bloky dodacích listů, návratek a stavu skladů     

 

225. Ústřední sklad šatstva a obuvi (Kleiderkammer),   1945, b.d. 35 

 poukázky 

 

226. Obalové materiály (soupisy, pohyb, různé spisy)   1944-1945, 

          b.d. 

 

227. Dodávky z ghetta       1944-1945 

 

228. Příjem zboží        1944-1945 

 

229. Přehledy dodávek       b.d. 

a) podle firem 

b) podle druhů zboží 

 

230. Dodávky zboží       1942-1945 

 

231. Bloky objednávek a přídělů       1943  36 

 

 Zasilatelství (Spedition)  

 

232. Soupisy dodaných nákladů      1944-1945 

 

233. Kontrola došlých zásilek      1944-1945 

 

234. Různé spisy        1944-1945 
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 Účetní spisy (převážně německého velení) 

  

 Vyúčtování dodaného zboží  

 

235. Podle dodavatelů A – B      -  37 

    Baťa, Baumann, C, D, E   -  38 

    F – Ger     -  39 

    Ges – Ko     -  40 

    Kof – Kra     -  41 

    M – O, Fa. Podrábský    -  42 

    P, Rieker, Röedl    -  43 

    R, S, jatka     -  44 

    V, W, Z, mlýny    -  45 

    Zemědělské sklady     -  46 

    a družstvo v Roudnici n.L. 

 

236. Objednávky zboží      1944, I.-VI.  47 

         1944, VII. - VIII. 48 

         1944, XI.-XII., 49 

         a firmy A-Z 

         1944, XI.-XII., 50 

         1945, V. 

 

237. Záznamy o vyřizování objednávek      1944, VIII.-IX. 51 

a dodávek zboží       1944, X.-XI.  52 

         1944, XII.,  53 

         podle firem 

         1945, I.-IV.  54 

 

238. Nákladní listy a účty      1944-1945  55-57 

 

239. Dodavatelské firmy - potvrzení objednávek   1943-1945       58, 59 
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240. Různá účetní korespondence, dodávky,     1943-1945 60 

 dodací listy 

 

241. Kartotéka účtů       ---   61 

 

242. Styky s českou bankou Union     1944-1945  

 

243. Styky s městskou spořitelnou v Roudnici n.L.   1945 

 

244. Psinec         1944-1945 

 

245. Rozpočty        1945 

 

246. Soupis firem        b.d. 

 

247. Smlouva s Kralupolem      1943 

 

248. Varia          b.d. 
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 Technické oddělení 

 

249. Výroční zpráva, výkazy o činnosti dílen    1942, 1944, 62 

 a spotřebě materiálu       b.d. 

 

250. Různé spisy týkající se stavebních záležitostí   1942-1944, 

 a činnosti oddělení, plány      b.d. 

 

251a Stavební povolení       1943-1945 

 

251b Plány detailů různých staveb      1943-1945 

 

252. Hlášení spotřeby materiálu      1944-1945 

 

253. Údržba budov        1943-1944 

 

254. Planografie        b.d. 

 

255a Blok dodacích listů       1944 

 

255b Vlečka Terezín – Bohušovice     1941-1945 63 

 

 

 

 

 Finanční oddělení 

 

256. Různé zlomky úřední agendy      1944-1945 63 
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Zdravotnictví a péče (Gesundheitswesen und Fürsorge) 

 

 Vedení 

 

257. Lístkový katalog knihovny zdravotního oddělení   ---  64 

 

258. Vědecký výbor zdravotnictví      1943   

 

259. Vědecká činnost a přednášky      1943-1944, 

 (viz též Jan Pick, T inv.č. 327)     b.d. 

 

 Administrativa – organizace 

 

260. Oběžníky        1943, 1945 65 

 

261. Inspekce ve zdravotnických zařízeních, seznam   1943-1944 

 vedoucích lékařů, zdravotnická osvěta 

 

262. Seznamy lékařů a zdravotnických zařízení    1945 

 v osvobozeném ghettu 

 

263. Rozdělení budov do lékařských obvodů a ordinační   b.d. 

 hodiny ambulancí 

 

264. Návrh vedoucího oddělení zdravotnictví a péče,   1944 

 MUDr. Ericha Munka, na reorganizaci oddělení 

 

265. Měsíční zpráva šéflékaře E I. na červenec 1943   1943 

 

266. Dobrovolná organizace pro zlepšení péče o nemocné -  1942 

 návrh činnosti 
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267. Přehledy a statistiky úmrtí v ghettu, příčiny smrti,   1941-1945, 65 

 věkové členění zesnulých      b.d. 

 

268. Přídavky potravin pro pracovníky oddělení    1944-1945 

 zdravotnictví 

 

269a Zajištění zdravotní péče pro pracovní komando   1942 

 Terezínských žen na Křivoklátě 

 

269b Personální záležitosti zaměstnanců a varia    1942, 1945 

 

 Péče o nemocné 

 

270. Přehled o infekčních onemocněních      1943-1944 66 

 

271a Různé lékařské záznamy      b.d. 

 

271b Zpráva MUDr. Julie Pollakové o zdravotní péči   b.d. 

 v Drážďanských kasárnách 

 

272. Zprávy a pokyny, týkající se různých chorob v ghettu  1943-1945, 

          b.d. 

 

273.     Skladiště léčiv, lékárna      1944-1945 

               b.d. 

 

 Laboratoř a pomocné podniky 

 

274. Laboratorní rozbory a přehledy o složení přídělů   1943-1944 

 potravin 
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275. Chemické rozbory – vyšetřování nemocných   1944, b.d. 66 

 

276. Seznam chemiků       b.d. 

 

277. Rozbory potravin, vody apod.     1943-1945, 

          b.d. 

 

278. Různé chemické rozbory a návrhy postupu prací   1945, b.d. 

 

279. Roční a měsíční zprávy      1942-1943, 

          1945 

 

280. Regenerace baterií do kapesních svítilen    1944 

 

281a Prosektura:        1941-1945 

 - měsíční a další zprávy, statistiky o počtu a     b.d. 

příčinách úmrtí, odborné studie, varia 

 

281b - pitevní protokoly       1941-1945 67-71 

 - deníky pitevny       1945 

 - histologické nálezy       1943-1945 

 

 Odhmyzování (Entwesung) 

 

282. Návrh výstavby odhmyzovací stanice v Terezíně   1942  72 

 vypracovaná ŽNO v Praze – přiloženy plány 

 a nákresy 

 

283. Odborná pojednání o odhmyzování     1942-1943, 

          b.d. 
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284. Směrnice a pokyny, týkající se boje proti hmyzu   1942-1945, 72 

 a infekci        b.d. 

 

285. Úřední výnosy a publikace o odhmyzování    (1936), 1941 

- 1942 

 

286. Provoz odhmyzovací stanice (pracovní programy,   1943-1945, 

 korespondence s ostatními odděleními samosprávy,   b.d. 

 pokyny aj.) 

 

287. Používané dezinfekční prostředky     1943, 1945, 

          b.d. 

 

288. Zprávy o činnosti odhmyzovací stanice    1941-1944 

 

289. Opatření proti šíření skvrnitého tyfu     1943, 1944, 

          b.d. 

 

290. Úmrtí a zdravotní potíže jako následek odhmyzování  1943-1944, 

 (poskytování první pomoci, vyšetřování)    b.d. 

 

291. Desinfekce na Malé pevnosti Terezín    1944 

 

292. Varia         1943, b.d. 

  

293. „AMSI“ – Třídící stanice (Amtsärztliche Sichtungsdienst)  1943-1944 73 

 

 Úřední lékař 

 

294. Zřízení úřadu        1943, b.d.  
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295. Zdravotnická statistika      1944 

 

296. Referát pro hygienu potravin a avitaminóza,    b.d. 

 veterinární služba 

 

 Sociální péče (Fürsorge) 

 

297. Zprávy sociální péče       1942, 1943, 

          b.d. 

 

298. Starobinec v bloku AII (Jägerkaserne)    1943 

 

299. Varia         1942-1945, 

          b.d. 
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 Péče o mládež (Jugendfürsorge) 

 

 Úřední agenda a zprávy  

 

300. Různé spisy týkající se úřední činnosti oddělení    1943-1944 74 

 Péče o mládež 

 

301. Zpráva o pomoci starým lidem     b.d. 

 

302. Louis Löwy: Výchovná práce v Terezíně    1944 

 

303a Roční zpráva za l. 1943-1944     1944 

 

303b Rezoluce výchovné komise „Weida des Hechaluc Achid  1944 

 Theresienstadt“ 

 

 Činnost jednotlivých domovů  

 

Chlapecký domov L 417 

 

304/1 Zprávy k 1. výročí založení domova     1943 

 

304/2 Portréty chlapců domova IX      b.d. 

  

Chlapecký domov L 414 

 

305. Programy a pozvánky na slavnost v domově   1943  75a 

 L 414 v září 1943 

 

306. Dětské časopisy       1942-1944,  75a,  

 (viz příloha)         b. d.  75b, 

76 
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inv.č. věc         léta  kart. 

 

 Výchovná činnost - vyučování 

 

307. Úkoly dětí, klasifikační přehledy učitelů,    1943-1944, 77 

 varia         b.d. 

 

308a Čítanka „Sluníčko“ (díl 1., 2.)     --- 

 

308b Texty ze slabikáře       --- 

 

309a „Poupata“, titulní list       --- 

 

309b Texty k výuce českého jazyka     --- 

 

310. Učebnice hebrejštiny       --- 

 

311a Časování hebrejských sloves      --- 

 

311b Učební texty k výuce matematiky     --- 

 

312. Mapa Palestiny       --- 

 

313. Karty s hebrejskými písmeny a slovíčky    ---  78 

 (část s obrázky) 

 

314. Učební texty k výuce matematiky     --- 

 

315a Obrázková leporela s texty a různé obrázky pro děti  ---  79 

           (+ velké 

formáty) 

 

315b Terezínská dětská hra „Šmelina“     ---  80 
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315c Resoluce výchovné komise „Weiss Hechaluc   1944  80

  Achid Theresienstadt“ 

 

        

 Kulturní oddělení (Freizeitgestaltung) 

 

Organizační činnost 

 

316a  Seznam jednotlivých úseků kulturního oddělení   b.d.  81 

316b Různé organizační záležitosti, úřední a personální   1943-1945, 

 spisy, seznamy účinkujících      b.d. 

316c Zpráva o kulturní činnosti v ghettu     1943 

316d Protokol ze zasedání referentů kulturního oddělení   1944 

 

Programy, vstupenky a pozvánky 

 

317a  Programy různých kulturních a sportovních podniků  1945 

317b Programy koncertů a divadel      1943-1944, 

          b.d. 

317c Programy přednášek       1944 

317d Vstupenky na kulturní podniky a přednášky    1945, b.d. 

317e Pozvánky        b.d. 

 

Divadlo a kabaret 

 

318 Texty her, náčrtky k výpravě, texty písní, programy  b. d.  82 

 pozvánky (viz příloha) 
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Hudba 

 

319a Partitury hudebních skladeb terezínských    (1937-1939), 83 

 komponistů (viz příloha)      1942-1944,  

          b.d. 

319b Hudební kritiky       1944, b.d. 84 

319c Kavárna (vstupenky, poukázky)     1943-1945, 

          b.d. 

 

319d Různé týkající se hudby      1943, b.d. 

 

Přednášky 

 

320a Zpráva Dr. Emila Utitze o přednáškové činnosti   1945  85 

320b Přednáškové řady (seznamy)      1942-1944 

320c Jednotlivé přednášky (texty)      b.d. 

 

Ústřední knihovna 

 

321a Zpráva o činnosti ústřední knihovny za celé období   1945  86 

 jejího trvání (17.11. 1942 – 31.7. 1945 – prof. 

 Dr. Emil Utitz) 

321b Zpráva o činnosti ústřední knihovny za období   1943 

 od 17.11. 1942 – 17.11. 1943 (připojena kresba 

 studovny knihovny) 

321c Pamětní spis „Úkoly ústřední knihovny v Terezíně“  1945   

321d Zpráva dr. Otto Munelese: Knihovnická práce    1945 

 v Terezíně 

321e Různá úřední agenda knihovny (přehledy, poznámky,  1943-1944, 

 koncepty)        b.d. 
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321f Partitury hudebních skladeb (tisky) z terezínské knihovny  --- 

 

inv.č. věc         léta  kart. 

 

Sport 

 

322a Ligová tabulka       b.d.  86 

322b Sportovní diplom       1944 

 

323.  Různé kulturní akce       1943, b.d. 

 

 

Deníky a památníky, časopis (zlomek)  

 

324a Deníky a památníky mládeže i dospělých    1942-1945, 87-95 

 (viz příloha)        b. d. 

 

324b Šalom na pátek (kopie části humoristického časopisu)  1943  96 

324c Program sionisticko-socialistického souručenství   1943 

 v terezínském ghettu 

 

Literární produkce 

 

325. Dětská literární produkce      (1942-1945), 97-98 

(viz příloha)        b.d. 

 

326. Literární produkce dospělých – původní rukopisy   (1942-1945), 

  a opisy (viz příloha):       b.d.  

  A – Fl          99-100 

  Karel Fleischmann        101-

102 

  Fl – Z (a neznámí autoři)       103-

106 
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327. Osobní pozůstalosti 

(viz příloha) 

   

A – Blo         107 

  Blum          108 

  Bo – Be         109 

  C – Fl          110 

  Fr – G          111 

  Ha – He         112 

  Hi – Ka         113 

  Ke – Ku         114 

  L – Ma          115 

  Me – Pi         116 

  Po          117 

  R – Sch         118 

  So – Š          119 

  Web          120 

  Weigert Rudolf        121 

  Weil – Z (varia beze jména)       122

  

 

             

328. Varia – židovské kalendáře a luach z ghetta,    1942-1945 123 

   terezínský kalendář, blahopřání, zlomky   b.d. 

   spisů a spisy blíže neidentifikované, svazek 

   nacistických písní aj. 
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329a  Prázdné formuláře                 124-130 

 

Vedení 

Ústředí práce 

  Oddělení vnitřní správy 

  Technické oddělení 

  Finanční oddělení 

  Zdravotnictví a péče 

  Péče o mládež 

  Kulturní oddělení 

  Hospodářské oddělení 

  Hospodářské oddělení – bloky 

  Věcné skupiny         

  Varia 
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  B – z období po osvobození 

 

329b Zápisy z jednání Rady starších a pracovního výboru  1945  131 

 ve dnech těsně před osvobozením 

 

330a Záznamy z jednáních předsedy židovské samosprávy  1945 

 ing. Vogela se sovětským vedením 

 

330b Česká pomocná akce, vyhlášky, zprávy o činnosti   1945 

 

330c Činnost ing. Jiřího Vogela      1945, b.d. 

 

331. Oběžníky, vyhlášky, oznámení     1945, b.d. 

 

332. Terezínské zpravodajství a přehledy rozhlasových zpráv  1945 

 

333. Repatriace z Terezína       1945, b.d. 132 

 

334. Boj proti epidemii skvrnitého tyfu     1945 

 

335. Úprava telefonního styku      1945 

 

336a Banka v Terezíně       1945 

 

336b Text úvodu k publikaci se seznamem jmen vězňů   1945 

 osvobozených v terezínském ghettu, s průvodní 

korespondencí (ing. Jiří Vogel)  

 

Dobrovolná práce po osvobození 

 

337. Členění pracovního nasazení pracujících v ghettu   1945   
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338. Seznamy dobrovolných spolupracovníků    1945 

 

339. Personální spisy pracovníků      1945 

 

340. Potvrzení o práci a výplatě mezd 

č. 1-700       1945  133-

134 

č. 701-1363        

 

341. Různé skupiny spisů       1945  135 

 

342a Prázdné formuláře a dotazníky (Potvrzení o zdravotním  1945 

 stavu, dotazníky pro repatriaci, povolení k opuštění  

 Terezína aj.) 

 

342b Zpráva o stavu podstaty bývalého koncentračního   1945-1949 

 tábora v Terezíně a spisy ministerstva Sociální péče ČSR 

 týkající se likvidace terezínského ghetta  

 z majetkoprávního hlediska 

 

Pozůstalost ing. Jiřího Vogela 

(spisy z období po vyklizení Terezína) 

 

342c Terezínská památková komise při Radě židovských   1946-1948, 136 

obcí (zprávy ze schůzí s průvodní korespondencí,    b.d. 

 týkající se především hřbitova a dalších pietních 

 míst v Terezíně) 

 

342d Terezínský hřbitov       1947, b.d. 

 (dějiny, zprávy o stavu, korespondence) 

 

342e Historie města a ghetta Terezín     b.d. 
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342f Posudky rukopisů připravovaných publikací    1946-1947  

 o terezínském ghettu a židovském odboji     b.d. 

 

342g Činnost MUDr. Rašky v Terezíně     1947 

 

342h Proces s Karlem Rahmem      1947 

 

342i Proces se Siegfriedem Seidlem bývalým komandantem  1945-1946, 

 terezínského ghetta a svědectví proti Karlu Berglovi  1964-1965, b.d. 

 

342j Tisky         1945-1946 

 

342k Varia 

Dopisnice k 50. výročí vzniku ghetta v Terezíně a návštěvě 1991 

 izraelského prezidenta Chaima Herzoga v Terezíně v říjnu 1991  
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III. – Vzpomínky, odborná a umělecká tvorba o Terezíně 

 

343. Vzpomínky, odborná a umělecká tvorba vzniklá  

po osvobození (viz příloha)  

  A –G          137 

  H – L          138 

  M – O          139 

  P – S          140 

  Štampach         141 

  Š – Z a neznámí autoři       142 

  

344. Dějiny města a ghetta Terezín     1939, 1943 143 

 (viz příloha) 
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IV. – Plány – nápisy a technické nákresy  

 

345. Soubory plánů terezínského ghetta: 

  a) plány podlaží jednotlivých bloků     Kniha č. 1 

  b) plán Terezína (Lager Plan) a jeho okolí,    Kniha č. 2 

      plány okresů a bloků domů v ghettu 

 

346a-f   Plány terezínského ghetta a jeho okolí, 

   Hospodářské plány  

 

347a-e  Plány objektů v ghettu a „baráků“ 

  

348a-k  Technické plány a rysy 

 

349a-f  Nápisy a informace z období ghetta a po osvobození 

 

350. Technické nákresy k provozní a výrobní činnosti v ghettu 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

* Pásky na rukávy, uložené původně pod inv.č. 350, jsou uloženy ve sbírce textilu 

sbírkového oddělení Židovského muzea v Praze pod inv.č. 177612 – 177634 
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V. -  Kartotéky 

 

351. Kartotéka paliva (dle druhu paliva a příjemců)     144 

    

352. Abecední kartotéka dodaného zboží 

 B – K, Q, S 

 (7 dřevěných krabic s kartotéčními lístky) 

 

353. Věcná kartotéka stavu skladiště (neúplná řada)             145-146 


