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Na konci 18. storočia dal Jozef II. vybudovať pevnosť Terezín na počesť svojej matky, 

cisárovnej Márie Terézie. Pôvodne mala slúţiť ako vojenský komplex proti útokom 

pruskej armády, avšak na tento účel nebola nikdy naplno vyuţitá. V druhej polovici 

19. storočia plnila účel väznice, skončilo tu mnoho revolučne zmýšľajúcich a politicky 

angaţovaných osôb. 

Ţidovské geto v Terezíne vzniklo aţ 24. novembra 1941 ako súčasť plánu Reinharda 

Heydricha. Jeho zámer bol ţidovské obyvateľstvo najskôr izolovať od ostatných 

a neskôr vyslať ku konečnej likvidácií do Poľska. Vydanie Ţidovského kódexu roku 

1941 bolo začiatkom najtragickejšej kapitoly v histórií slovenských Ţidov. Ich diskri-

minácia na základe rasového princípu sa stala východiskom tzv. konečného riešenia 

ţidovskej otázky podľa nacistického vzoru. Dôsledkom boli deportácie ţidovského 

obyvateľstva do koncentračných táborov v roku 1942. 

Systém prémiových poukáţok 

v nacistických koncentračných tábo-

roch zaviedli za dobrý pracovný výkon 

a otvorili kantíny, kde si väzni mohli 

za získané poukáţky kúpiť potraviny, 

ktoré nemali vysokú nutričnú hodno-

tu. Väzni za tieto peniaze mohli naku-

povať iba podradný tovar. 

Odmeňovanie väzňov bolo zavedené 

v mimoriadne bezohľadnej podobe vo 

väčšine koncentračných táboroch. Od 

roku 1943 v dvoch ţidovských getách 

v Lodţi a Terezíne prevaţovala výrazne 

propagandistická úloha, vytvárajúca 

ilúziu normálnych pomerov v gete. Na 

oklamanie svetovej verejnosti  pro-

stredníctvom Medzinárodného Červe-

ného kríţa v terezínskom gete zaviedli 

navonok miernejší reţim. 

Poukáţky navrhol v roku 1942 český umelec, básnik a väzeň Peter Kien, ktorý zomrel 

v Osvienčime v roku 1944. Prvý návrh poukáţok Heydrich odmietol, keďţe ukazovali 

Mojţiša s príliš západnými prvkami tváre. V súlade bolo pridaných viac semitských 

prvkov (kučeravé vlasy, zahnutý nos). Na líci poukáţky je slovné označenie Quittung 

über ... (Potvrdenka na ...), za ktorým nasleduje nominálna hodnota. V spodnej časti 

je miesto, dátum a podpis Jakoba Edelsteina, ktorý bol prvý ţidovský starší 



v Terezíne. Vľavo je číselná nominálna hodnota a Dávidova hviezda, so sériovým čís-

lom 022419.  

Rub poukáţky znázorňuje vľavo v oválnom embléme figurálnu kresbu Mojţiša 

s Desatorom – desať Boţích prikázaní. Poţiadavkou Reinharda Heydricha bolo, aby 

Mojţišova ruka zakrývala piate prikázanie – Nezabiješ! V strede je veľká nominálna 

hodnota vyobrazená číselne s varovaním pred falšovaním. Na pravej strane umies-

tnená Dávidova hviezda s hodnotou poukáţky. 
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Platidlo v hodnote dvoch korún bolo možné vymeniť iba v zajateckom tábore Theresienstadt (Terezín) 
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