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(Pozůstalost J. Schovanec, Praha)

Předmluva

Publikace přibližuje doposud jen velmi málo známé osudy Čechů vyslaných v letech druhé
světové války na nucené pracovní nasazení do Norska, kde se v náročných severských podmínkách museli podílet na výstavbě opevnění, železnic, cest a dalších zařízení, sloužících
nacistickým okupantům.
Texty doprovází množství dobových fotografií, většinou z pozůstalostí po nuceně nasazených českých dělnících. Zcela unikátní snímky představují jedinečné a dosud neznámé záběry
krás drsné severské přírody stejně jako reálií života v Norsku pod německou okupací. Fotografie dokumentují nacistickou zvůli, zacházení s podmaněnými národy, prostředí a podmínky
nucené a otrocké práce, ale také hledání způsobů přežití a každodenního přizpůsobení, projevy pasivního odporu i prostou lidskou zvědavost a vůli k životu. Fotografie, deníky, zápisky,
vzpomínky, dokumenty, průkazy, osobní korespondence a upomínkové předměty získané od
potomků nuceně nasazených naznačují velký potenciál propojování archivního výzkumu
a práce s rodinnou a osobní pamětí.
Publikace vznikla v rámci mezinárodního výzkumného projektu Česko-norská memorabilia,
probíhajícího ve spolupráci s oddělením skandinavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a Ústavu moderních sociálních dějin Norské technické a přírodovědecké univerzity v Trondheimu (Institutt for moderne samfunnshistorie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).
Spolupráce českých a norských odborníků názorně ukazuje, jak inspirativní může být společné promýšlení jednoho tématu, nazíraného z různých úhlů a z perspektiv různých národních
narativů. A především dokumentuje prolínání „velkých dějin“ a „historie zdola“, tedy perspektivy jedince v soukolí vrcholných politických událostí.
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(Národní archiv, Oslo)
(Pozůstalost J. Schovanec, Praha)

Úvod

Nacistický systém nucené práce (známý také jako Totaleinsatz) za války postihl přibližně půl
milionu Čechů. Většina z nich pracovala ve zbrojovkách a muničních továrnách v Německu,
v okupovaném pohraničí nebo na území protektorátu, mnozí ale byli posláni do dalších
okupovaných zemí, například do Francie, Belgie, Nizozemska – a také na daleký sever, do
Norska, kde pracovali zvláště na stavbě opevnění a vojenských zařízení, silnic a železnic. Byli
rozřazováni na různá pracoviště podle aktuálních potřeb, přičemž mnozí z nich se dostali až
za polární kruh. Zažili válečné útrapy, na vlastní kůži poznali mašinerii nucené práce a zvůli
nacistů, a zároveň se stali aktéry neobyčejného cestování napříč severní Evropou. Na jedné
straně nemohli zapomenout na příkoří, ponížení a těžkou a nebezpečnou práci, na druhé straně
jim ale drsné podnebí, krása arktické krajiny, jakož i přátelské vztahy s norskými obyvateli
přinesly nevšední zážitky, které se jim otiskly do paměti na celý život.
Po válce se scházeli a nazývali se „Noráci“. Mnozí si památky na Norsko uchovávali až
do smrti – ať již šlo o jednotlivé předměty, dokumenty, fotografie a celá fotoalba, dopisy
nebo zápisky. Někteří si ponechali i deníky, v nichž zaznamenávali celou svoji anabázi, od
povolání na nucené práce přes odjezd do Německa a průchod různými tranzitními tábory,
dobrodružné a zároveň nebezpečné plavby po moři, práci na stavbách až po konec války
a návrat domů.
Právě tyto památky osobní povahy se staly jedním z hlavních pramenů výzkumu tématu
nucené práce českých dělníků v Norsku. Autoři je získávali v rodinných pozůstalostech díky
ochotě a porozumění potomků a příbuzných nuceně nasazených. Pouze díky nim se podařilo
povznést předchozí archivní výzkum v českých a norských archivech a dalších institucích na
novou úroveň a vzájemným propojením podrobněji zrekonstruovat příběh Čechů na Severu.
Čtenáři tak můžou poprvé získat ucelenější vhled do problematiky nucené práce v jedné
z okupovaných zemí, do kterých nacisté transportovali tisíce zahraničních dělníků.
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Publikace je rozdělena do několika oddílů. První z nich ve dvou krátkých kapitolách představuje
obecné souvislosti a dobový kontext, a následně popisuje cestu českých nuceně odvedených
dělníků na Sever. Stěžejní částí knihy je druhý oddíl věnovaný přímo okolnostem pracovního
nasazení v Norsku. V několika kapitolách jsou zde nastíněny klíčové fenomény – místa, na
která se Češi dostali, firmy, u kterých pracovali, pracovní a životní podmínky, interakce
s Němci i místním obyvatelstvem a také formy rezistence a pokusy o únik. Třetí oddíl zachycuje
období po skončení války, především prožitek osvobození a složitý návrat domů. Na samý závěr je zařazeno svědectví o „dlouhé stopě“ nuceného nasazení v paměti aktérů a způsoby a obtíže komemorace této kapitoly českých dějin. Kapitoly jsou koncipovány jako kombinace základního stručného textu a bohatého ilustračního, především fotografického doprovodu.
Text je prokládán výňatky z pamětí a deníkových záznamů, které jsou jedinečným mostem
k dobovému aktuálnímu prožitku přímých aktérů.
Kniha by nemohla vzniknout bez přispění celé řady institucí a jednotlivců, mezi nimiž náleží
zvláštní místo rodinám pamětníků. Zvláště jim patří naše poděkování.
Autoři
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ČEŠI
V SOUKOLÍ
NUCENÉ
PRÁCE
Nuceně nasazení pracovali
v mnoha oborech, v průmyslu,
v zemědělství, podíleli se na budování
dopravní a energetické infrastruktury,
a také například na stavbě opevnění.
Do soukolí nacistické nucené práce
se dostali příslušníci prakticky všech
porobených evropských národů.
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(Pozůstalost J. Ševčík, Nový Bor)

Během první poloviny druhé světové války nacisté obsadili či jinak ovládli
téměř celou Evropu. Potenciál okupovaných zemí pak využívali k posílení vlastní
válečné ekonomiky. Nejednalo se pouze o zbrojovky či jiné výrobní závody, ale
celkově o veškerý průmysl, nerostné bohatství a zemědělství, a také o lidské
zdroje, tedy především o pracovní sílu, která měla nahradit německé muže, povolané k vojenské službě, a umožnit masivní rozvoj zvláště zbrojního průmyslu.
Právě pracovní síla se postupně v průběhu války stala jednou z nejdůležitějších
strategických komodit.
Jak se konflikt postupně rozrůstal, zaváděli nacisté systém tzv. nuceného pracovního nasazení, kdy důsledně evidovali veškeré obyvatele a posléze s nimi direktivně disponovali podle
dlouhodobých i aktuálních potřeb. Kromě civilního obyvatelstva byli na nucenou práci posíláni i váleční zajatci, vězni koncentračních táborů a trestanci. Uvádí se, že přímo v hranicích
Německé říše nebo na jiných okupovaných územích muselo za války takto pracovat na dvacet milionů lidí různých národností z většiny evropských zemí.

Počty zahraničních pracovníků
v Německu dosáhly již v roce
1941 značné výše a v dalších
letech strmě stoupaly.
(Národní archiv, Praha)

Nuceně nasazení pracovali v mnoha oborech, v průmyslu, v zemědělství, podíleli se na
budování dopravní a energetické infrastruktury, a také například na stavbě opevnění. Do
soukolí nacistické nucené práce se dostali příslušníci prakticky všech porobených evropských národů. Životní podmínky některých z nich byly zvláště otřesné, k jiným nacisté
přistupovali o něco lépe, tak, jak to odpovídalo rasovým předsudkům i celé řadě dalších
okolností. Pravděpodobně nejhoršího zacházení se dostalo sovětským válečným zajatcům,
kteří se stali prakticky bezprávnými bytostmi, podobně jako Židé, Romové a někteří další.
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Kmenový zaměstnanec
ORGANIZACE TODT
Josef Hofman z Černčic u Nového Města nad
Metují byl povolán na podzim roku 1942.
Zprvu se jeho cesta nelišila od ostatních.
V Berlíně však byl spolu s několika desítkami
krejčích vyčleněn, a celá skupina odjela do
Norska samostatně. Po krátkém pobytu v táboře u vsi Klein Warchlin (dnes Warchlinko
v Polsku) pluli ze Štětína na starém parníčku
s/s Per Brahe do Osla. Zde se po několika
dnech opět setkali s ostatními Čechy, než se
jejich cesty zase rozdělily:
„Kantina byla plná Čechů. Dnes jich přijelo
800. Jsou to ti, co byli v Berlíně. Po večeři rozkaz k odjezdu. Měl jsem asi smůlu.
S pěti kluky jedu do Skipagurry. Je to nej
severnější místo Norska!“
Josef Hofman se stal příslušníkem OT-Eigenes Personal, tedy personálu, který zajišťoval chod organizace a nebyl odesílán
k jednotlivým kontraktním firmám. Z Osla
s ním odešlo dalších pět českých krejčích,
a žádný z nich není uveden v kartotéce českých dělníků Organizace Todt. Nešlo přitom
o výjimku – kromě 1 366 osob, které kartotéka
českých dělníků Organizace Todt v Norsku
eviduje, se dosud podařilo doložit téměř čtyři
stovky dalších.

(Pozůstalost J. Hofman, Praha)
24
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(Pozůstalost M. Poledna, Křelov;
Z. Opl, Praha)

NUCENÁ
PRÁCE
V NORSKU
V roce 1942
požádala skandinávská pobočka
Organizace Todt centrálu v Berlíně
o poskytnutí velkého počtu
zahraničních pracovníků. Do Norska
tehdy zamířily i stovky
českých dělníků.

(Městský archiv Trondheim)

Festung Norwegen
Na začátku druhé světové války skandinávské státy doufaly, že stejně jako za
minulého konfliktu zůstanou po celou dobu neutrální. Dánsko a Norsko však
měly pro německé zájmy příliš strategickou polohu, a tak Němci obě země
během dvou jarních měsíců roku 1940 obsadily.
Norsko mělo v německých plánech na budování Nové Evropy výjimečné postavení. Samotný Adolf Hitler se v lednu 1942 vyjádřil, že Norsko považuje pro osud celé války za klíčové
místo. Díky svojí geografické poloze mělo chránit Říši před námořní blokádou, a naopak
sloužit jako základna pro operace německého námořnictva a letectva v Severním moři
a v Arktidě a pro další průnik do Atlantického oceánu. Významně se proto rozšiřovaly kapacity přístavů, aby mohly pojmout i ty největší válečné lodě německé Kriegsmarine, uvnitř
přístavů pak vyrůstaly mohutné bunkry, bezpečně chránící ponorky před nálety bombardérů.
Ve vnitrozemí Němci stavěli nová a vylepšovali stávající letiště, odkud mohly bombardéry
Luftwaffe doletět až nad Británii. Podle představ nacistů měly mít tyto základny zásadní vliv

Německé jednotky na rekvírovaných norských automobilech pod pevností Akershus v Oslu dne 9. dubna 1940. Dánsko a Norsko
nacisté přepadli bez vypovězení války. Norská armáda ani společnost na agresi nebyly připraveny. (Národní knihovna, Oslo)
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na průběh války, a proto je současně bylo potřeba dobře chránit před leteckými a námořními
útoky. S postupem války se nacisté také obávali, že by Spojenci mohli v Norsku podniknout
i větší invazi a pokusit se dobýt zemi zpět. Kromě vysloveně ofenzivních základen proto vznikala také zařízení obranná, která měla odolat i nejtěžším zbraním. Obranná linie budovaná
na pobřeží měla vést od jihu Norska až daleko za polární kruh na sever k finským hranicím.
Ovšem norské pobřeží, členěné do tisíce nepřehledných fjordů, ostrůvků a zátok, měří přes
25 tisíc kilometrů. Na všech vojensky významných místech vznikala palebná postavení baterií
pobřežních děl všech ráží, chráněná systémy bunkrů, zákopů a ženijních překážek. Celému
mohutnému komplexu se dostalo pojmenování Festung Norwegen.
Plán všestranného využití Norska a jeho hospodářského, vojenského i společenského začlenění do nacistické Nové Evropy osobně podporoval i Adolf Hitler. Ústřední místo v jeho představách zaujal přístav Trondheim, kde mělo vzniknout nové velkolepé město, zamýšlené jako
hlavní metropole severní Evropy se čtvrt milionem obyvatel. Model Nového Drontheimu, jak
městu Němci říkali, si Hitler dokonce nechal vystavit ve své pracovně.

Hluboké norské fjordy skýtaly ochranu i těm nejtěžším německým válečným plavidlům, včetně největší bitevní lodi Tirpitz.
(Historická společnost a Muzeum Åsen)
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Po celé délce norského pobřeží Němci budovali dělostřelecká postavení. Mohutná baterie v Austråttu měla chránit
přístupy k Trondheimu. (Muzeum ozbrojených sil, Oslo)

Druhým strategickým plánem Němců bylo
vybudovat Severní a Polární železnici podél
pobřeží z Trondheimu do Narviku a dále na
sever až do Kirkenesu ve Finnmarce. Do
Narviku proudila ze Švédska kvalitní železná
ruda, potřebná pro válečný průmysl, a spojení

Porada v Hitlerově pracovně o plánech na rozvoj Trondheimu.
Ve svých plánech Adolf Hitler přisuzoval Norsku významnou
úlohu. (Národní archiv, Oslo)

dále na sever mělo zásobovat polární základny a také zabezpečit německý útok na přístav
Murmansk. O prodloužení stávajících tratí
z Trondheimu se sice pokoušeli sami Norové
již před válkou, ovšem extrémně náročná stavba byla pro ekonomické a technické možnos
ti tehdy ještě chudé země tvrdým oříškem.
Do roku 1940 se Norům podařilo dosáhnout
Mosjøenu, ležícímu méně než v polovině
vzdálenosti z Trondheimu do Narviku. Tradiční lodní spojení bylo v těchto podmínkách
mnohem efektivnější a levnější, za války se
však mohlo stát snadným cílem spojeneckých
námořních a leteckých útoků. Proto Němci
k výstavbě železnice na sever přikročili ještě
29

Stavba mostu v nejsevernějších částech norské Finnmarky (též Finnmark). Ambiciózní projekt Polární dráhy měl značnou
prioritu a Organizace Todt na něj vyčlenila ohromné technické prostředky i lidské zdroje, přesto ho nacisté nestačili dokončit.
(Národní archiv, Oslo)

v průběhu bojů o kontrolu nad Norskem v roce
1940. Během tří let se jim podařilo prodloužit trať
o téměř tři sta kilometrů až na úroveň přístavu
Bodø. Od podzimu 1942 byli na stavbu nasazeni
váleční zajatci, kteří položili základy Polární trati, vedoucí do Narviku. Zvláště budování tohoto

Nejtěžší práce museli v Norsku vykonávat především sovětští váleční
zajatci. Německé stráže je přísně hlídaly a mimo jiné i striktně oddělovaly od ostatních nuceně nasazených. (Norské železniční muzeum)

V Norsku Němci postupně soustředili přes
300 000 vojáků. (Nadace Domkirkeodden)
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CESTA
NA SEVER

Přestože nuceně nasazení Češi se
do Norska dostávali ve větších
či menších skupinách prakticky po celé
období mezi lety 1941 a 1944,
nejvíce z nich dorazilo během pouhých
tří měsíců mezi listopadem 1942
a lednem 1943.

(Pozůstalost L. Moravec)

Skupina českých pracovníků na přesunu
do místa určení v severním Norsku.
Oblečeni jsou v kořistních uniformách,
s páskami Organizace Todt na pažích.
(Pozůstalost V. Bayer, Bernartice nad
Odrou)

lodí Drachtdijk dále na sever, do přístavu Narvik. Po několika dnech v Narviku byli někteří
Češi z transportu ponecháni na práci zde a ostatní pluli dále norskou civilní lodí Vøringen
do přístavního města Harstadt, kam jsem se dostal i já.“ (Karel JIRGL st., Polička. Hlas revoluce.)
„6. 11. 1942 jsme odjeli transportem do Berlína, firma Karl Ebel Düsseldorf, a tam nás ubytovali v lágru Schlachtensee a zde jsme pracovali na letišti u Berlína asi měsíc. Na Štědrý den
dojeli jsme do Polska a odtud do přístavu Gdaňsk, potom do Finska, zde jsme opět žili v lágru.
Za nějakou dobu nás odvezli vlakem do Rovaniemi, Finsko, zase do lágru a po čase autobusem po dálnici za polární kruh na pracoviště Elvenes v Norsku.“

(Pozůstalost M. Poledna, Křelov)

52

(Josef K.: Vzpomínky)

(Sør-Troms Museum, Norsko)

PŘÍJEZDY ČECHŮ DO NORSKA
(zpracováno podle údajů kartotéky OT)

rok		období 		
1941					
1942		leden – srpen 1942
		září 1942		
		konec října 1942
		listopad 1942
		prosinec 1942		
1943		leden 1943		

počet
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Loď RIGEL

113
45
95
160
521

Motorová loď MS Rigel byla menším norským
obchodním plavidlem o výtlaku 3 828 BRT,
postaveným v roce 1924. Po německé okupaci ji nacisté rekvírovali a používali především
pro transport nuceně nasazených dělníků,
německých vojáků a válečných zajatců. V listopadu 1944 loď napadly a potopily letouny
britského válečného námořnictva. Britští letci
netušili, že se na palubě nachází několik tisíc
válečných zajatců. Celkem zahynulo 2 571 osob,
především právě z řad zajatců. Polopotopený
vrak zůstal na pobřeží až do roku 1969. Potopení lodi Rigel je dodnes jednou z největších
námořních katastrof, k nimž došlo v norských
vodách.

		únor 1943		
		březen 1943		
		duben – srpen 1943
		září – prosinec 1943

57
29
78
96
32

1944					

51

Celkem				

(Pozůstalost M. Poledna, Křelov)

1290

53

Hammerfest
Skiippagurra

ALTA

Okselva

NORDREISA

TROMSØ

Sappen
Skibotn

HARSTAD

Karasjok

Trondenes

Moen

NARVIK

ENGELØYA
Tømmerneset
Fauske

BODØ

Lønsdal

MO I RANA

Mosjøen
Hattfjelldal

Hemne
Brettingen
Kristiansund

TRONDHEIM

Åndalsnes

OSLO

Tønsberg

ŠTĚTÍN
FALKENBURG

KIRKENES

MÍSTA

Po příjezdu do Norska
byli zahraniční dělníci rozesláni
do různých míst podle požadavků
příslušných regionálních štábů
Todtovy organizace.

(Foto J. Malý, Praha)

Po příjezdu do Norska byli zahraniční dělníci rozesláni do různých míst podle
požadavků příslušných regionálních štábů Todtovy organizace, vycházejících
z aktuálních potřeb pracovních sil na jednotlivých rozestavěných či plánovaných stavbách. Dostali je k dispozici jednotlivé firmy, které měly v rámci svých
subdodavatelských kontraktů na starosti příslušné dílčí práce. Většinu z nuceně
nasazených Čechů ale k firmám zařadili po skupinách, což mimo jiné usnadňovalo vzájemnou komunikaci, a tím i organizaci práce. Celkovou osobní evidenci
ovšem vedla Todtova organizace, která byla hlavním disponentem dostupné
pracovní síly.
Stavělo se ve velkých městech stejně jako v zapadlých, liduprázdných místech na pobřeží
či v hlubokém vnitrozemí, ať již šlo o budování opevnění, palebných stanovišť, vojenských
letišť, přístavních zařízení nebo o ohromný projekt výstavby železniční trati přes celé severní
Norsko až k finským hranicím.
Poté, co firmy na stavbách dokončily své úkoly, byli přidělení pracovníci posíláni na jiné
lokality, ať už v rámci stejné firmy nebo v novém přidělení. Někteří čeští dělníci tak zůstali
po celou dobu svého pobytu v Norsku na stejném místě, zdá se však, že většina se alespoň
jednou, spíše vícekrát stěhovala. Ne vždy ovšem byly všechny tyto pohyby správně zaznamenány v centrální kartotéce Todtovy organizace. Je tedy obtížné přesně specifikovat, kolik Čechů
pracovalo v kterých místech. Je však jisté, že nuceně nasazení Češi se v menším či větším
počtu objevili v evidenci téměř všech oblastních velitelství Todtovy organizace. Působili na
mnoha místech prakticky po celém území Norska, včetně arktických oblastí daleko na severu.
Přesto lze určit několik regionů, kde byli čeští dělníci nasazeni v největších počtech.

Kufr, v němž měli povolanci svoje osobní věci,
představoval po další měsíce a roky jedinou
připomínku domova. Stal se doslova symbolem
cesty i pobytu v Norsku. (Pozůstalost F. Vaněk,
Višňová, foto J. a J. Ondráčkovi)
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OSLO
Norské hlavní město Oslo se pro většinu nuceně nasazených Čechů stalo prvním místem,
kde vkročili na norskou půdu. Do Osla totiž mířily lodní transporty, vypravované ze Štětína
či některého z dánských přístavů. Ve městě se pracovníci často většinou zdrželi jen krátce
a po několika dnech pokračovali vlakem nebo lodí do Trondheimu nebo na jiná místa konkrétního pracovního zařazení v podřízenosti jednotlivých firem. V Oslu zůstali delší dobu jen
jednotlivci. Opakovaně ho však navštěvovali i ostatní nuceně nasazení dělníci – Oslo se stalo
průchozím místem při jejich cestách na dovolenou do protektorátu a zpět, z Osla také po válce
odjížděly hlavní transporty repatriantů.
Vzhledem ke své poloze a významu se stalo Oslo přirozenou branou pro styk země s Německem a potažmo i se zeměmi střední Evropy. Během okupace zde sídlily nejvyšší okupační správní úřady včetně Říšského komisariátu Norsko či vojenských a policejních velitelství.
V Oslu se také nacházela centrála Todtovy organizace pro celé Norsko, Dánsko a severní část
Finska (Einsatzgruppe Wiking). V Oslu jsou dnes uloženy bohatě dochované materiály norských poboček Todtovy organizace, které představují jednu z hlavních pramenných základen
výzkumu problematiky nuceného nasazení českých dělníků v Norsku.
V evidenci Todtovy organizace je u pouhých deseti osob poznámka, že byli zařazeni do
podřízenosti pobočky v Oslu. Všichni působili u kontraktní firmy A. F. Malchow AG, zabývající
se výrobou a pokládáním asfaltových a dehtových krytin.

Přístavní molo, kde Češi vystoupili na břeh.
(Pozůstalost J. Kadlec, Boskovice)
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Oslo mělo na svou dobu moderní hromadnou dopravu.
(Pozůstalost J. Malý, Praha)

V Oslu Češi oceňovali čistotu a moderní architekturu. Na
snímku jeden z družstevních obytných domů.
(Pozůstalost F. Hejda, Soběslav)
Skupina Čechů krátce po příjezdu do Norska
dne 22. února 1943 před budovou Verdensteatret v Oslu.
(Pozůstalost J. Kadlec, Boskovice)

Pohled na přístav v Oslu.
(Pozůstalost J. Lébl, Černolice)
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TRONDHEIM
Trondheim představoval v historii Čechů nuceně
nasazených v Norsku klíčové místo. Právě zde byla
většina z nich přidělena k jednotlivým firmám. Část
pak odjela dále na sever, mnozí ale zůstali na místě
a pracovali přímo v Trondheimu a jeho okolí.
Trondheim je po Oslu a Bergenu třetím největším
norským městem, čemuž vždy odpovídal i jeho hospodářský, politický a náboženský význam. Geografická
poloha určila jeho strategickou důležitost, umocněnou
ještě v kontextu reálií druhé světové války. Hluboký
a bezpečný širomořský přístav se měl stát východištěm v boji proti britskému loďstvu a klíčovou základnou německého válečného námořnictva. Jedněmi
z největších dokončených či rozpracovaných projektů se staly obří bunkr pro ponorky (DORA I), systém
dělostřeleckých baterií v okolí města a také rozšíření místního letiště. Trondheim hrál důležitou roli
i v nacistické ideologii a plánech na „Novou Evropu“

V historickém jádru Trondheimu čeští dělníci
obdivovali mohutnou katedrálu Nidaros,
staré přístavní domy i další památky.
(Pozůstalost J. Řehoř, Finsko)

V době příjezdu Čechů byl Trondheim pulzujícím městem,
kterému Němci přisuzovali větší důležitost, než hlavnímu
městu Oslu. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)
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FAUSKE
Fauske se nachází vysoko nad polárním kruhem, v nejužší části Norska, necelých 200 km
vzdušnou čarou jižně od Narviku a 60 km východně od přístavu Bodø. Město mělo velký
význam v rámci stavby tzv. Polarbahn, strategické železnice, která měla na severu sahat až
k finské hranici. Právě Fauske se totiž stalo místem, kam až se Němcům do konce války podařilo trať skutečně dostavět.
Výstavbu arktické železnice měla na starosti výlučně pověřena Todtova organizace. Práce
v okolí řídilo její místní centrum (Oberbauleitung Fauske), podřízené pobočce v Tromsø
(Einsatz Nordnorwegen). Podle evidence Todtovy organizace bylo pod pravomoc centra ve
Fauske přiděleno celkem 90 Čechů.

Malá obec Fauske se měla
stát významnou křižovatkou
tratí, mířících z Trondheimu
do Narviku a do Bodø.
Stavba železnice v arktické
oblasti představovala pro
nuceně nasazené jednu
z nejnáročnějších prací.
(Pozůstalost J. Toman,
Český Krumlov)

Češi v civilních oblecích před ubikací ve Fauske. Malá obec mohla
nabídnout jen skromný cíl pro vycházky, a většinu volného času trávili
spolu přímo v pracovním táboře nebo v blízkém okolí.
(Archiv Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu)
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Hlavní překladiště železné rudy
v narvickém přístavu po celou
válku neslo viditelné stopy
bojů z jara 1940. (Pozůstalost
E. Tůma, Nová Paka)

Fotografie zachycující momentky z bojů o město na jaře 1940
byly mezi nuceně nasazenými
hledaným artiklem. (Pozůstalost
J. Kadlec, Boskovice)

FIRMY

Logisticky největším
a nejdražším budovatelským počinem
ve válečném Norsku se stala stavba
Severní a Polární železnice.
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(Pozůstalost L. Moravec, Borohrádek)

Norsko se za druhé světové války stalo jedním z důležitých stavenišť Evropy.
Vzhledem k rozsáhlé členitosti pobřeží, chatrné dopravní síti a nevýznamné
místní ekonomice museli však němečtí okupanti vynaložit značné zdroje, aby
mohli strategického postavení této severské země využít. Zatímco průmyslovou
a hospodářskou infrastrukturu ekonomicky vyspělého Protektorátu Čechy a Morava Němci naplno zapojili do svého válečného úsilí a odčerpávali odtud místní
lidské i materiální zdroje, v Norsku potřebnou infrastrukturu teprve museli
budovat.
Okupační správa v tomto ohledu nespoléhala jen na omezené možnosti Norska, ale zabezpečila realizaci rozsáhlých stavebních plánů vlastními prostředky. Z Německa i z okupovaných
zemí povolala stovky stavebních firem, zajistila odbornou i manuální pracovní sílu a dopravila do Norska potřebné stroje a stavební materiál. Kontrakty v Norsku byly v té době pro
německé stavební podniky výhodné, zvláště s ohledem na domácí stagnaci tohoto odvětví.
Zajišťovaly jim ekonomický profit a příležitost k dalšímu rozvoji, a navíc se němečtí zaměstnanci vyhnuli vojenské službě a nasazení na frontě.

V okupovaném Norsku Němci zahájili nespočet velkých stavebních projektů. (Národní archiv, Oslo)
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Logisticky největším a nejdražším budovatelským počinem ve válečném Norsku se stala
stavba Severní a Polární železnice. Rozsáhlý projekt rozdělila Organizace Todt mezi desítky
firem – mimo jiné Polensky & Zöllner, Philipp Holzmann, Funke & Co. – zodpovědných za
stavbu určitého úseku. Firma Funke & Co. ze saského Freitalu, která budovala železnici v okolí
Fauske, měla současně na starosti různé stavby v rakouském Salcburku a ruském Brjansku,
odkud si do Norska dovezla část českých dělníků. Podmínky na stavbě železnice byly drsné
nejen kvůli fyzicky náročné práci, ale i kvůli brutálnímu zacházení Němců se sovětskými zajatci.
Dokonce i pro české dělníky se tamní podmínky pohybovaly na samé hranici snesitelnosti,
o čemž vypovídá i velký podíl útěků z této firmy.

Mezi nejvýznamnější projekty
patřilo rozšiřování přístavních kapacit.
(Národní archiv, Oslo)
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Značný počet německých podniků v Norsku tvořily firmy drobných německých živnostníků, kontraktovaných do Norska na menší pracovní zakázky. Přivezli si pouze hrstku svých
zaměstnanců, a většinu jejich pracovníků tak tvořili nasazení dělníci. Zmínit lze elektrikářskou firmu Georga Wendela či firmu malířského mistra Hanse Hemmera se Sárska s místem
působení v Trondheimu a v provincii Trøndelag. Podmínky v těchto firmách se zdály o něco
příznivější než na velkých staveništích.
Pro vnějšího pozorovatele bylo stavební odvětví v okupovaném Norsku nepřehledné. Nasazení Češi posuzovali firmy nikoliv podle jejich velikosti a typu určené práce, ale především
podle umístění. Největší obavy budila geograficky vzdálenější pracoviště. Příznačné pro nucené nasazení bylo, že pracovníci nemohli ovlivnit, k jaké firmě budou přiděleni či jakou
práci mají vykonávat. Nařízení z května 1942, které poskytlo právní základ pro totální nasazení obyvatel protektorátu, nicméně deklarovalo, že pracovníci by měli vykonávat takovou
práci, která dle možností odpovídá jejich znalostem a schopnostem. Většina českých povolanců absolvovala dříve odborné vzdělání s výučním listem, ovšem Organizace Todt je vedla
jako pomocné stavební dělníky. Při rozřazování do firem zohledňovala vzdělání a kvalifikaci
nasazených pracovníků jen dle svých potřeb, přičemž brala zřetel především na kvalifikace
potřebné ve stavebnictví. Určení odbornosti sice ovlivňovalo výši mzdového tarifu, nicméně
se nezdá, že by šlo o hlavní kritérium při určování pracovní pozice. Stavební firmy v Norsku
potřebovaly pomocnou manuální sílu, ale projevovaly velký zájem také o kvalifikované dělníky.
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Tam, kde byl přístup zaměstnavatelů
lidštější, zbýval i čas na odpočinek.
(Pozůstalost E. Mynář, Brno)

Nestala se tedy tak ma
sově rozšířeným fenoménem
jako v případě české mlá
deže. Dánští pracovníci byli
rekrutováni od roku 1940
dobrovolně jako námezdní
dělníci. Obdrželi pracovní
smlouvu a mohli se z ní po
jejím skončení vyvázat. To většina Dánů také učinila. Dánové pracovali pro Němce hlavně
v Trondheimu, kde se s nimi Češi setkávali na různých pracovištích.
Početnou skupinu tvořili civilní dělníci ze západní a východní Evropy, kteří sem byli přiděleni v rámci povinnosti nucené práce. Ze západní Evropy sem Němci přemístili především
Francouze, Belgičany a Nizozemce. Ze skupiny nuceně nasazených dělníků měli příznivější
pracovní a životní podmínky. Německé firmy jim vyplácely vyšší tarifní mzdu, dostalo se jim
jisté minimální zdravotní péče a po půl roce práce měli nárok na dovolenou ve vlasti. Češi

Mechanizaci museli v arktických podmínkách nahrazovat lidé.
(Pozůstalost J. Ševčík, Nový Bor)
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vedení jako protektorátní pracovníci měli podobné podmínky jako příslušníci západních národů.
Coby civilní dělníci nebyli na pracovištích střeženi a po splnění pracovní doby mohli trávit
volný čas dle svého uvážení. Mohli se stýkat s místními obyvateli, chodit do měst a pohybovat
se po okolí, navštěvovat kulturní podniky. V případě nemoci či úrazu mohli vyhledat lékařskou
pomoc. Neměli ale možnost jakkoli se vyvázat z pracovní povinnosti, která jim byla přikázána
po celou dobu války. Nemohli se podílet na výběru typu a místa práce ani ovlivnit ubytování,
stravu či složení pracovního kolektivu. V úředních jednáních byli odkázáni na vůli německého
personálu. Omezený přístup k informacím a neznalost konkrétních nařízení a předpisů držely
dělníky v podřízeném a bezmocném postavení.

Vyučení a studenti většinou v Norsku vykonávali pomocné
manuální práce. (Pozůstalost F. Šac, Rýmařov)

Bez ohledu na jejich vzdělání zařadila
Organizace Todt většinu nuceně nasazených
podle svých potřeb, většinou jako pomocné
dělníky. (Národní archiv, Oslo)
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Přístup okupantů k zahraničním pracovníkům odrážel nacistický systém kastovnictví. (Archiv Česko-německého fondu
budoucnosti, nadačního fondu)

PRÁCE

„O půl šesté ráno
ozvalo se poprvé do temnoty
,Halb sechs – aufstehen‘…“
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Svářečské práce v trondheimském přístavu. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)

Pracovní podmínky nastavené Organizací Todt platily pro všechny firmy, jejich
pracovníky i nasazené dělníky jednotně. Civilní němečtí zaměstnanci jednotlivých firem řídili samotnou pracovní činnost a němečtí příslušníci Organizace
Todt přitom měli na starosti dozor nad zahraničními dělníky. Stanovený pracovní režim byl v rámci jednotlivých firem a v závislosti na lokálních podmínkách
dodržován různou měrou.
Rozmanitost pracovišť, typu práce a vztahů s nadřízenými reflektovali i samotní dělníci.
Deníkové záznamy dokumentují v tomto ohledu velkou míru variability situací, které ovlivňovaly pracovní dobu, výkon i pracovní morálku. Pracovní režim kromě termínů a nároků
německých pracovníků ovlivňovala rovněž nepřízeň počasí či nedostatečná výbava a chybějící
materiál. Nuceně nasazení nevyvíjeli vlastní iniciativu k urychlení prací, pouze nepříliš ochotně
plnili zadaný objem práce a úkoly.
Na základě srovnání deníkových záznamů s archivními dokumenty je možné zrekonstruovat
pracovní podmínky ve třech různě velkých firmách, a to na staveništi ponorkového bunkru
řízeného firmou Sager & Woerner, na stavbě pobřežních bunkrů řízené středně velkou firmou Arge Stallmann a u malé řemeslné firmy Georga Wendela.

Zvláště v odlehlých oblastech byly pracovní i ubytovací podmínky tristní. Stavba továrny na dřevěné brikety u obce Hattfjelldal
nedaleko švédské hranice. (Pozůstalost Z. Opl, Praha)
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Stavební velkopodnik: SAGER & WOERNER
Obecně platilo, že čím větší firma, tím náročnější podmínky dělníci zažívali. Tyto zkušenosti
popisují Češi, kteří se ocitli na stavbě ponorkové základny v Trondheimu, kde se soustředily
stovky pracovníků různých národností. Vládl zde typický pracovní chaos a neosobnost velkého
pracoviště, které dělníky degradovalo na holou pracovní sílu.
Stavební podnik Sager & Woerner se do Norska dostal díky osobním vazbám s nacistickým
ministrem zbrojního průmyslu Fritzem Todtem. Ten před válkou řídil jeho technické oddělení,
které projektovalo úspěšnou stavbu německých dálnic. Firma působila v Norsku dokonce ještě
dříve, než Organizace Todt zformovala svou severskou divizi Einsatz Wiking. Mezi ostatními německými podniky měl proto Sager & Woerner výjimečné postavení. Firma již tehdy
v mnohém předjímala koordinační a logistickou úlohu Organizace Todt. Realizovala velké
stavební zakázky, na kterých zaměstnávala desítky subdodavatelských firem a tisíce pracovníků.
V Trondheimu byla firma zodpovědná za stavbu velkokapacitního ponorkového bunkru
Dora představujícího hlavní součást ponorkové základny, kterou si německá Kriegsmarine
v Trondheimu budovala pro operace v Severním moři i Arktidě. Ohromná budova s rozlohou 153 m×105 m, chráněná tři metry silnými železobetonovými zdmi a čtyři metry silným
stropem, ukrývala doky pro šestnáct ponorek, které do bunkru vplouvaly přímo z Trondheimského fjordu. První bunkr, nazvaný Dora I, měl být zprovozněn v září 1942.

Velkou část prací v Norsku představovaly betonáže opevnění
a přístavních zařízení. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)
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Ovšem v době příjezdu Čechů, o půl roku později, byla stavba pro neustálé zpožďování
dodávek materiálů ve značném skluzu. Pracovaly zde tisíce dělníků. Kromě dobrovolných kontraktních pracovníků šlo především o velké množství nuceně nasazených zahraničních dělníků
a také sovětských válečných zajatců.

Nákres staveniště ponorkového bunkru Dora I v Trondheimu. (Pozůstalost Z. Opl, Praha)

Ponorková základna se stavěla na nepevném mořském podloží. Z obavy, aby nedošlo k sesuvu celé stavby do moře, budovala se na přelomu let 1942 a 1943 podmořská betonová
brána, která měla podloží zpevnit. Hloubení mořského dna patřilo k nejnáročnějším pracím,
s jakými se Češi v Norsku setkali. Podmořské práce realizovala specializovaná firma Ericha
Paprotha, která k tomu účelu vyvinula ponorný železný box s umělým vyrovnáváním tlaku,
tzv. pneumatický keson. V kesonu se dělníci spouštěli ke dnu, kde hloubili a betonovali podloží brány.
„Do kesonu, železné báně rozměrů 10 × 12 metrů, jsme lezli po žebříku a pouštěli tam stlačený vzduch, který musel vyrovnat tlak vody na keson v hloubce 23 m. Keson klesal svou
vahou pod vodu podle toho, jak jsme vybírali materiál z mořského dna, místa budoucí ponorkové základny. Mělo se dosáhnout toho, aby mohly ponorky pod vodou veplout až do
přístavu. V prostředí se stlačeným vzduchem to byla těžká, vysilující práce.“
(Jan ŠEFL: Za války v Norsku)
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V elektrikářské dílně
v Trodheimu
Čtvrtek 17. srpna 1944: Počasí mizerné
po celý den. Stav mého žaludku je totožný
s počasím: velmi špatný. Práce: dobrá. Celodenní výkon – vyvrtání síta na vzduchové
vedení – 30 min. práce. Šéf se objevil odpoledne jen na krátký čas, jeho odjezd je signálem
ke generálnímu odpočinku. Znovu musím, deníku, psáti na Tvé linky, že poměry u nás
jsou neudržitelné a že horší než to, co píši, je
skutečnost. Ale snad už páni Němci vědí, že ta
jejich hra na pány je na nakloněné rovině,
a otáčejí. Kdyby pracovaly všechny podniky
tak jako firma Wendel, pak osud Nové Evropy se horentním tempem naplní. Spát jdu
již v 9 h.
Oběd: nové brambory (málo, ale přece),
omáčka s masem
Večeře: margarín, salám
Pátek 18. srpna 1944: Dopoledne za pěkného počasí se věnuji odpočinku a nákupu
limonád pro mě a osazenstvo podniků. Se
starým to dnes válím jedna nula. Odpoledne mám změnu. Jezdím s Dánem Knutem
a koněm do doků, elektrárny. Příjemná změna se zašpiněným Dánem, který je stále
usměvavý, mně vynesla roztřesení té části
těla, které používám při sezení, díky nerovné městské dlažbě. Před samým odchodem
z dílny dostávám úkol, který smrdí prací –
stříhat plechy. Až zítra! Večer jsem zklamán
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v Arbeidsforeningen Gunbransenovým ka
baretem. V lágru jsem ve ¼ na 1 h. a o něco
později na lůžku.
Oběd: nové brambory s omáčkou a hráškem (velmi chutné)
Večeře: chléb, karbanátek, margarín
Sobota 19. srpna 1944: Ráno jsem byl nucen šéfovým příjezdem se pustit do plechů. Po
jeho odjezdu se však dostávám do normálních
kolejí… Tempo podržuji až do 4 h., kdy je
„padla“. Po mytí a odpočinku do Filmtheateru
na „Věčný ton“. Jemný film o lásce houslařů.
Návrat o půl dvanácté, vo půlnoci zhasínám.
Oběd: nové brambory s omáčkou a masem,
krupková polévka
(Josef LÉBL: Deník O. T. Manna, 4)

Nasazené dělníky dozorovali tři němečtí políři, kteří s Čechy vycházeli relativně dobře.
Pracovní režim a náplň práce se odvíjely podle aktuálních zakázek. Češi vytvořili největší
skupinu ve firmě, a získali tak určitý prostor k ovlivňování pracovního tempa a drobného
vyjednávání pracovních podmínek.
Hierarchie pracoviště byla lehce srozumitelná. Majitel Georg Wendel si zakázkami pro
Organizaci Todt zajišťoval dobré výdělky,
a patrně se tímto způsobem chtěl i vyhýbat
službě v armádě. Do dílny či na montáže docházel nepravidelně, víc se zdržoval v kanceláři v centru města. Jako drobný dodavatel
Organizace Todt byl v podřízeném postavení
a naopak vůči skupině nasazených dělníků
stál jako vůdčí autorita. Musel dohlížet jak
na činnost svých německých zaměstnanců,
U malé firmy Wendel, kde se lidé navzájem znali, byly pracovní podmínky snesitelnější než u obřích velkopodniků.
(Pozůstalost J. Lébl, Černolice)

tak na kázeň nasazených dělníků, ovšem měl
k tomu omezené časové možnosti, a navíc se
zdá, že se v tomto směru ani příliš angažovat
nechtěl. Firma měla řadu zakázek na různých
místech, což vyžadovalo určitou samostatnost
pracovníků, a tak někteří z Čechů přebírali
úkony jako pochůzky, nákupy, převoz materiálu, při nichž se samostatně pohybovali mezi
jednotlivými pracovišti. Totéž platilo i v dílnách, kde se neškolení pracovníci pouštěli
do sváření, obrábění kovů a jiných odbornějších prací. Tyto pokusy s sebou logicky přinášely vedle dočasných úspěchů i pracovní
úrazy.

Firma dělníkům proplácela i cesty tramvají do práce
v trondheimském přístavu. (Národní archiv, Oslo)
Tramvajový lístek uchovaný jako vzpomínka na nucené
nasazení v Trondheimu. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)
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Majitel si uvědomoval značný užitek z přidělených dělníků a sám jim v ledasčem vycházel vstříc. O Vánocích je například obdaroval
basou piva:
„Boží hod s námi prožil na světnici náš pan
šéf, který jest sice přísný, ale hodný pán“

(Jan PTÁK: Dopis z Trondheimu).

Již v březnu 1943 jako první uvolnil svoje
pracovníky na dovolenou (poté Organizace Todt nastolila pravidlo dovolené až po
odpracování šesti měsíců). Čeští dělníci se na
dovolené vystřídali za svůj pobyt dvakrát, což
u jiných firem nebylo možné. Několika z nich
dokonce vyjednal propuštění z nuceného na
sazení nebo zvláštní dovolenou ze zdravotních či rodinných důvodů.
Zdá se, že firma disponovala více pracovníky, než reálně potřebovala, a tak pracoviště
Různé odborné práce, včetně svářečství, se nuceně nasazení učili za chodu, bez potřebného vyškolení.
(Pozůstalost J. Lébl, Černolice)

nabízelo prostor pro vyjednávání pracovního
rytmu. Tolerovala se i občasná zahálka. Osobní vazby a lidský přístup nadřízených přinášely českým dělníkům jednoznačně výhody.
Není divu, že pracovníci u Wendela projevovali jistou vervu a větší životní energii.
Nadmíru například využívali možností kulturního vyžití v Trondheimu. Ze záznamů
víme, že pravidelně docházeli do místního
biografu, vyráželi na výlety a stýkali se s místní mládeží, zvláště pak s norskými dívkami.
I když dochované deníky Josefa Lébla na
jednu stranu odkrývají mladistvou vzpouru
vůči autoritě a dobrodružnou povahu autora,

Předvánoční posezení pracovníků firmy Wendel, 18. prosince
1943. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)

zároveň potvrzují, že jeho pracoviště nabízelo
značný prostor pro osobní život nasazených
dělníků.
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PODMÍNKY

„Fasovali jsme 1,2 kg chleba.
Oběd a večeři jsme dostávali po
pracovní době, která byla devítihodinová.
Tomu dennímu jídlu k obědu jsme říkávali
‚prasečí šlichta‘.“
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(Pozůstalost Fr. Šac, Rýmařov)

Životní podmínky nuceně nasazených v Norsku byly většinou velmi tvrdé. Žili
v dočasných pracovních táborech vybudovaných poblíž jednotlivých stavenišť
ze standardizovaných, narychlo smontovaných dřevěných baráků. Soukromí zde
takřka neexistovalo, v jedné spartánsky vybavené místnosti se na palandách
tísnily i tři desítky osob. Malá kamínka místnost v zimě sotva vytopila. Kromě
několika nocleháren tábor obvykle disponoval také vývařovnou, jídelnou, skladištěm a výdejnou pracovních oděvů a náčiní. Největší pracovní tábor poznali
nasazení v Trondheimu. Na vzdálenějších pracovištích naopak dělníci přespávali i v rekvírovaných usedlostech nebo ve vojenských válcovitých ubikacích z vlnitého plechu. V nejsevernějších oblastech provizorně bydleli i v sámských chýších.
Poměry v pracovních táborech byly náročné, neboť ubytování nedávalo dělníkům dostatečný prostor pro odpočinek, natož pro načerpání nových sil. Sdílené ložnice sloužily pro
celý pracovní kolektiv i jako odpočívárny a společenské místnosti.
Málo prostoru neumožnovalo např. usušit si mokré oblečení:
„Tolik místa na světnici v lágru jsme neměli, abychom mohli šaty pěkně rozvěsit a usušit.
A tak do další šichty nastupovalo se vždycky v zavlhlých šatech a mokrých botech.“
(Zdeněk OPL: Vzpomínky)

Pracovníci si museli místnosti sami vytápět. Severské počasí bylo v tomto ohledu nemilosrdné a noční vytápění bylo v dřevěných domech bez izolace nutné.
Organizace Todt poskytovala svým dělníkům výstroj a pracovní oděv. Ten se skládal z ukořistěných vojenských uniforem a hrubých pracovních obleků, často doplňovaných vlastními
svetry, šálami a prádlem. Vyfasovanou výbavu úředníci zaznamenávali do pracovních knížek.
Zcela nedostatečná byla obuv.
„Do práce jsme chodili v botech, co jsme měli z domova, a ve sněhu nás zábly nohy. Stěžovali jsme si a pak nám dali prý zimní, vyteplené dřeváky. To byly boty z hrubé látky, uvnitř
filc a dole místo podrážek tvrdé dřevo, od kterého zábla noha ještě víc.“
(Jan ŠEFL: Za války v Norsku)
Jednou za čtyři týdny měli pracovníci volnou neděli, určenou k praní prádla a k výměně
pracovní výstroje. Pro mnohé to bylo poprvé, co se museli takto o sebe postarat.

Dřevěné ubikace pro zahraniční pracovníky Organizace Todt v Narviku (Pozůstalost J. Buchtík, Tábor)

Kóje na spaní byla jediným osobním prostorem pracovníků.
(Pozůstalost Fr. Šac, Rýmařov)

Pracovníci v ubikaci na ostrově Engeløya. (Pozůstalost
E. Tůma, Nová Paka)

Společné ubytovny sloužily jako ložnice, místo odpočinku
i prostor k přípravě topiva. (Pozůstalost F. Hejda, Soběslav)

Ve stísněných podmínkách dělníci jedli, odpočívali i spali.
(Pozůstalost J. Knap, Vrdy)
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Pracovní tábor Strinda
Na okraji Trondheimu postavila firma Sager
& Woerner pracovní tábor pro zahraniční
dělníky s kapacitou až 4 000 osob. Nacházel
se několik kilometrů od ponorkové základny,
kam docházela většina pracovníků. Tábor se
skládal z dvanácti menších jednotek, z nichž
jedna fungovala jako dočasná, „průchozí“ ubytovna pro dělníky směřující na jiná pracoviště
(Durchgangslager). Každá táborová jednotka
se skládala z kuchyně s jídelnou a čtyř dřevěných baráků s řadou menších ložnic s palandami. Čeští dělníci určení přímo do Trondheimu
bydleli v táborech č. III, X a XI, zatímco pracovníci směřující dál na sever v „průchozím“
táboře č. VIII. Po válce byl tábor používán
k ubytování repatriantů a bývalých sovětských zajatců. Později ho úřady zbouraly.
V současnosti stojí na jeho místě rezidenční
čtvrť Strindheim.

(Pozůstalost O. Svoboda, Adamov)

Fasování a výměna výstroje
a pracovních pomůcek.
(Pozůstalost J. Malý, Praha)
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Potravinové příděly určené Organizací Todt pro německé, zahraniční pracovníky a válečné zajatce. (Národní archiv, Oslo)

(Pozůstalost B. Šíma, Tábor)

Organizace Todt v Norsku neměla dlouho jasno, do jaké kategorie zařadit protektorátní
121
pracovníky. Zpočátku Češi na řadě pracovišť čerpali podobné příděly jídla jako německý
personál. (Národní archiv, Oslo)

Peníze z nasazení
Nasazení dostávali za práci tarifní mzdu, kterou v protektorátu stanovily pracovní úřady
a která byla dokonce uvedena na povolávacích rozkazech. Délku pracovní doby – až 12 hodin
včetně víkendů – se dozvídali až na pracovištích. Základní mzdovou sazbu určila Organizace
Todt na desetihodinovou pracovní dobu, za přesčasové hodiny včetně nedělní práce se vyplácela vyšší sazba. Přesčasy a nedělní práce byly povinné. V případě ženatých pracovníků se
k hrubé mzdě připočítávaly příplatky za manželku a vyživované děti. Z hrubé mzdy odváděl
zaměstnavatel daň a poplatky za zdravotní a sociální pojištění a další dílčí poplatky (např.
náboženskou daň) ve výši kolem 30 %.
Ze mzdy se dělníkům nestrhávaly poplatky za bydlení, jídlo ani dopravu, jak bylo obvyklé
na řadě pracovišť v Říši. Tyto výdaje pokrývala Organizace Todt a odvíjely se od interních
směrnic a opatření podléhajících rasové a národnostní hierarchii. Dělníci však museli dané
podmínky bydlení a stravy přijmout.
Mzda byla Čechům zasílána na vázané účty do protektorátu, přímo v Norsku dostávali
skromné kapesné. Firmy totiž přijímaly platby za zakázky v Norsku na své účty v Německu
a mzdy svým dělníkům rozesílaly poštou na jejich domovské adresy do protektorátu. Systém vypovídal o tom, že finanční toky mezi
Organizací Todt a sjednanými firmami probíhaly v rámci německého hospodářství. Transakce znamenaly pro dělníky řadu úskalí.
Neměli totiž přehled, zda a kdy se platby dostaly domů k rodinám.
V korespondenci museli tyto informace složitě zjišťovat a případně reklamovat u své firmy. Pracovníci v důsledku tohoto režimu
neměli nad svými výdělky kontrolu a museli spoléhat na libovůli
firem, zda mzdu včas a řádně vyplatily.
Rodiny v protektorátu část peněz používaly pro vlastní potřebu
a pořizovaly rovněž potraviny a někdy i kuřivo, které pak v balíčcích posílaly do Norska. Ovšem přídělový systém v protektorátu
Poukázka měsíční mzdy delegovaná rodině nasazeného do protektorátu.
(Archiv Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu)
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Pracovníci dostávali v norských korunách skromné kapesné.
(Pozůstalost F. Vaněk, Jindřichův Hradec)

Volný čas
Nové zážitky získávali nasazení i během cestování do Norska. Setkání s mořem, první plavba,
jakož i pozorování nových míst, krajiny a lidí představovaly zásadní zážitky a zkušenosti,
které si hojně dokumentovali – ať v deníkových zápisech, vzpomínkách, na fotografiích či zakoupením pohlednic nebo dalších suvenýrů. K poznávání okolí využívali čas nuceně strávený
na přestupních stanicích (v Berlíně, Štětíně, Oslu i Trondheimu).

Nasazení ve volném čase docházeli do kina zřízeného Organizací Todt, kde se většinou uváděly propagandistické filmy.
(Pozůstalost J. Lébl, Černolice)

Norsko vzhledem ke své rozsáhlosti a omezené dostupnosti bylo německými úřady
vnímáno jako bezpečný prostor pro pohyb
civilních dělníků. Z deníkových záznamů ne
evidujeme zákazy opouštění pracovních lágrů

Projížďka po fjordu ve chvilce volna. (Pozůstalost A. Šutera,
Korouhev)

ani omezení pohybu ve volném čase. Nuceně
nasazení sice bydleli v táborech, ale po práci
měli volno. Trávit ho mohli podle svého uvážení, ale nejčastěji zůstávali ve svém kolektivu.
Po dlouhých směnách mnoho energie k dalším aktivitám nezbývalo. Jednu neděli v měsíci mívali pracovníci volnou, a tu využívali
k poznávání okolí. Ve městech jako Trondheim, Mosjøen a Narvik se účastnili městského života a využívali i kulturní nabídku.
Docházeli do biografu, na estrády a představení, které pro německé vojsko či dělníky připravovaly německé úřady. Ve městech bylo
i více příležitostí setkávat se s místními Nory
a navazovat zde úzká přátelství i milostné
vztahy s norskými dívkami. Tyto možnosti však po přesunu na izolovaná pracoviště
skončily.
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Zimní radovánky
dovolovaly mladým
lidem na chvíli
zapomenout na
tvrdé podmínky
nucené práce.
(Pozůstalost J. Kreysa,
Horní Kamenice;
H. Mareth, Norsko)

Společnost pak pracovníkům dělali pouze
čeští kamarádi, se kterými trávili volný čas
a chodili na výlety po okolí. Většinu volna
věnovali odpočinku, psaní dopisů, zábavě
a společenským hrám. Počasí v temném zimním období – od října do dubna – nabízelo
jen málo možností k venkovním aktivitám.
Výlety byly protipólem nucené práce, a stály
proto za zaznamenání jak v denících, tak ve
vzpomínkách i na fotografiích.
Každá lokalita a pracoviště nabízely jiné
vyžití; dělníci neměli k volnočasovým aktivitám stejné možnosti ani čas. Důležité momenty osobního života i koloběhu času trávili spolu
a aspoň v rámci možností se snažili náležitě
si je připomenout a oslavit. Nejdůležitějším
milníkem pro nasazené byly Vánoce.
Oslavy Vánoc byly zohledněny i německými úřady v pracovním režimu. Kromě Silvestra a Bílé soboty to byl jediný den volna.
Pracovníci dostali zvláštní příděl jídla, pití
a kuřiva. Společné trávení Vánoc daleko od

První Vánoce mimo domov
21. 12. 1942: V šest hodin máme společně
večeři, nejdřív jsme se pomodlili. Když se najedli, rozsvítili svíčky a zhaslo se světlo. Zpívali
vánoční písně, Kde domov můj, Ta naše písnička česká a dále dojímavé písně, ve kterých
jsem se rozplakal, když jsem si vzpomněl na
otce a matku doma. Více spustili slzy dále
kamarádi, co měli proslov, jeden kamarád
Miloš Chrástka dal každému malý dárek na
památku, byla to norská vlajka, kousek perníku. Jeden druhému se každý podepisovali na
sáčky, potom si další písně zpívali veselejší.
Potom se fotografovali. Na tyhle svátky nezapomenu, bylo to jako doma, jídla jsem měl
„zaplať Pánbu“. Jen není to, co doma. Bylo to
první Vánoce v roce mimo domova. Nevím,
kde budu slavit příští Vánoce.
(Josef Knap: Deník)
Štědrovečerní stůl. Smutek vzpomínek na domov si nuceně
nasazení nahrazovali vzájemnou solidaritou. Období Vánoc
významně utužilo vztahy ve skupinách. (Pozůstalost J. Malý,
Praha)

domova a blízkých bylo pro ně silným emočním zážitkem.
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Kontakt s neznámou přírodou byl jedním z častých motivů ve vyprávění. Fascinace
úchvatnými sceneriemi se mísila s prožitky nebezpečné plavby a těžké práce. Uvědomovali
si nevšední krásu severské přírody, ovšem jen část dokázala vnímat její zvláštní kouzlo:
„Procházím se po palubě, je krásné slunečné počasí. Nejlíp se mi líbí na zádi. Krásný západ
slunce, které stojí nízko nad obzorem, zlatá zář v moři, zasněžené ostrůvky Dánska, černé
lesy, pobřežní skály, ale nejvíc moře – moře, tolik opěvované, malované, nejkrásnější věc,
kterou jsem viděl. Všechny možné barvy a jejich odstíny, od bílé až po kovově černou, za
lodním šroubem smaragdově zelené, šumící jak šampaňské (také tak opíjí), bouřící, samá
pěna a dvacet metrů dál zase klidné jak beránek, mlčící, záhadné – moře.“ (Oldřich SVOBODA:
Vzpomínky 1942)

Jakmile se ovšem kulisy přírody staly součástí každodenních starostí a těžké práce,
ztrácely na zajímavosti: „Všude kolem hezké
ostrůvky a fjordy, ale hlad nedovolil se jim
věnovat.“ (Jan ŠEFL: Za války v Norsku)
Na krásu přírody upozorňovaly pohlednice a leporela, které posílali svým blízkým do
vlasti či si je schovávali na památku a přivezli
si je domů. Idealizované krajinky a nevšední
severská příroda na pohlednicích navozovaly
pocit, že v Norsku se jim dařilo dobře. Těžko
uvěřit, že v tak v krásném prostředí naopak
zažívali krušné chvíle.
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Malůvka polární krajiny věnovaná kamarádovi. (Pozůstalost
O. Svoboda, Adamov)
Mnozí pracovníci poprvé zkusili v nejsevernějším krajích
i lyžování. (Pozůstalost: A. Ševčík, Okrouhlá)

Památeční fotografie z Norska
Zatímco někteří si s sebou do nasazení vzali hudební nástroje, vášniví amatérští fotografové si
vzali své fotoaparáty. Obě skupiny se zasloužily o to, že kamarádům pomohly přečkat dlouhé chvíle
a dávaly jim naději do budoucna. Z pobytu na severu vznikly tisíce snímků. Kromě strategických
vojenských pracovišť, kde byl přísný zákaz fotografování, mohli Češi v Norsku fotoaparát používat.
Zdokumentovali tak život v Norsku z pohledu nuceně nasazených zahraničních dělníků. Fotili krajinu a neznámá místa zároveň zachycovali místa, kde se pohybovali, a lidi, s kterými trávili čas.
Kdo vlastnil v Norsku fotoaparát, stal se dvorním fotografem dané pracovní skupiny. U místních fotografů si Češi nechávali vyvolávat své negativy a nazvětšovat snímky a někteří se nechali také
vyfotografovat ve skupinách. Fotografie z Norska se staly kultovní záležitostí a rozšiřovaly se v rámci
celé skupiny v mnoha kopiích, posílaly se rodinám a přátelům domů a rovněž vyměňovaly s místními Nory. Kamarádi si pak na snímky psali věnování.
Dochované snímky ze života nasazených v Norsku působí mnohdy jako momentky z dovolené
v severské destinaci, neboť dokumentují především popracovní život. Snímky zachycují žertovné pózy
v úchvatné přírodě a výrazně se liší od zažité představy o životě nuceně nasazeného dělníka v arktickém klimatu. Češi si chtěli z Norska odvézt především hezké vzpomínky, proto dramatické okamžiky
nucené práce a těžkého života na snímcích zaznamenávali jen sporadicky.
Z dochovaných pozůstalostí víme o řadě nasazených, kteří zanechali bohatou fotografickou
sbírku. Jaroslav Malý byl jedním z nich. Byl vášnivým a nadaným fotografem, své negativy a snímky
si v improvizované fotokomoře vyvolával sám. Jeho nadání využila i pobočka Organizace Todt
v Narviku, která ho v několika pracovních táborech v provincii Finnmark pověřila pořízením průkazových fotografií nasazených dělníků. Během této cesty Jaroslav Malý pořídil stovky snímků přírody,
krajiny, německých nadřízených a také místních Sámů. Snímky vznikaly v létě 1944, tedy krátce
předtím, než německá armáda sever Norska srovnala se zemí, obyvatele evakuovala a před postupující sovětskou armádou vše použitelné zničila. Fotografie tak mají i jedinečnou dokumentární
hodnotu.

(Pozůstalost
L. Moravec, Borohrádek;
F. Hejda, Soběslav;
J. Buchtík, Tábor)
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VZTAHY
(Pozůstalost L. Moravec, Borohrádek)

Norové projevovali vůči Čechům
sympatie. Jejich solidární přístup
se projevil hned po příjezdu Čechů.
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Nuceně nasazení dělníci se během svého pobytu v Norsku dostali do kontaktu
s mnoha cizinci z celé řady národnostních, etnických a jazykových skupin. Zatímco stavba ponorkového doku v Trondheimu se stala skutečně mezinárodním
staveništěm s pracovníky z mnoha zemí, kteří zastávali různé funkce a měli v rámci nacistické hierarchie různý statut, v jiných místech se Češi setkávali pouze
s německými nadřízenými, případně jen s jednou skupinou zahraničních dělníků.
Intenzitu a frekvenci vzájemných kontaktů ovlivňovalo mnoho faktorů. Zatímco
kontakt s Němci probíhal na formální úrovni, v asymetrickém vztahu jednostranné podřízenosti, s dělníky z Dánska, Belgie, Francie nebo Polska spojovala Čechy
solidarita ve společném osudu. S norským obyvatelstvem si vztahy budovali postupně, od náhodných setkání během volného času se v průběhu týdnů a měsíců
vzájemné sympatie přetavily v blízká přátelství. Známosti s norskými dívkami
přerůstaly i do skutečně vážných partnerských vztahů.
Rozvoji užších kontaktů všeho druhu bránila jazyková bariéra. Němečtí nadřízení drželi
jednotlivé národní skupiny odděleně, což zvláště platilo pro válečné zajatce. Nejintenzivnější vztahy proto čeští nuceně nasazení rozvíjeli v rámci své vlastní národnostní skupiny.
Ke koncentraci více národností na pracovištích docházelo spíše náhodně, v důsledku momentální disponibility pracovních sil, než nějakým cíleným rozhodnutím německých úřadů.

Společný zážitek. Nad nevšedním úlovkem se společně podivují němečtí vojáci, místní Norové i zahraniční dělníci. Všichni se
najednou ocitli ve stejné roli zvědavých diváků. (Pozůstalost L. Hajný, České Budějovice)
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Organizace Todt se při rozdělování zahraničních pracovníků řídila aktuálními potřebami
jednotlivých německých firem, které nahlašovaly svoje požadavky na pracovní sílu. Nezdá
se, že by při rozřazování civilních dělníků hrála národnost zvláštní roli. Každá národnost sice
měla v nacistické hierarchii své místo a právní statut, z nichž se pak odvíjely životní a pracovní
podmínky jako výše mzdy nebo stravovací kvóty, zdá se však, že v mašinerii válečného hospodářství v Norsku se tyto aspekty řešily až druhotně. Firmy si tedy národnost dělníků zpravidla
vybírat nemohly, na druhou stranu mohly ale například ovlivnit, zda kromě zahraničních dělníků dostanou také válečné zajatce.

Všichni nuceně nasazení podléhali nacistickému systému
rasové selekce. Od toho se odvíjely i životní a pracovní podmínky. Polští dělníci je měli mnohem těžší než Češi. (John-Henrik Johansen, Oslo)

Někteří odvážnější vzali nucené nasazení v Norsku jako
výzvu. Společný výlet s norskými přáteli. (Pozůstalost
A. Ševčík, Okrouhlá)

Zvláště během Vánoc měl kontakt s domovem pro nuceně nasazené obzvláštní význam. (Pozůstalost J. Lébl, Černolice)
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Na staveništích pracovali dělníci různých
národností často spolu, samotné pracovní kolektivy se však formovaly podle národnostního klíče, což platilo jak pro vnitřní organizaci
skupin, tak zvláště pro ubytování.
Dělení pracovníků podle národností se
Němcům osvědčilo. Mohli tak podle okolností přizpůsobovat svoje nátlaková opatření.
Z každé národnostní skupiny si Němci vybrali německy hovořícího zástupce, který fungoval v roli tlumočníka a prostředníka mezi
německými nadřízenými a pracovní skupinou.

Oslava Vánoc
nasazených dělníků

Mnozí dělníci se útlaku bránili tak, že si od
německých nadřízených udržovali naprostý
odstup a plně se uzavřeli do své národnostní

„Ke třem dlouhým stolům posadili se k jedno
mu Dánové, k druhému Holanďané a k třetímu my. Po proslovu Lagerfíry, který nám
mimo jiné přál brzký návrat domů, nevím,
zda upřímně, možná že to přál více sobě než
komu jinému, byli jsme první, kteří jako nováčkové v tomto prostředí, s duší plnou vzpomínek a lítosti se zvedli a za naprostého ticha
zazpívali naši krásnou hymnu. Nemusím snad
podotýkat, že nebylo oka, který by nebylo
alespoň oroseno. Vždyť to byly opravdu okamžiky, jakých je v životě málo. Z každého
tónu hymny bylo cítit polibek každého z nás
těm našim milým doma, kteří na nás jistě
tolik vzpomínali, těm, kteří od nás vzdálení
jest dva tisíce km. Našeho příkladu následovali hned Dánové a Holanďané. […] Byla
sváteční večeře a horký punch rozvázal na-

skupiny. V pospolitosti krajanů lépe snášeli

konec přeci jen jazyky a v družné zábavě
a dohovořováni se s našimi přáteli z Dánska a Holandska, vyprávění všelikých zážitků
a poznatků z cizích zemí.“

„Celé dopoledne trávím na autě. Přístav,

(Zdeněk OPL: Vzpomínky na Norsko)

Oslavy Nového roku 1943 v kruhu přátel. (Pozůstalost
Jan Hammer, Krásné Loučky)

náročné pracovní i životní podmínky.
Kontakt s cizinci představoval pro mnohé
dělníky velkou výzvu. Mnozí by se za normální situace sotva vydali dále než do okolí
svého bydliště, a náhle se ocitli v daleké, neznámé zemi, v neznámém prostředí. Někteří
se uzavřeli v kolektivu krajanů, jiní hledali
cesty, jak se v novém prostředí zorientovat,
osvojit si jazyk a bez ohledu na tíživé okolnosti poznat nové lidi a prostředí. Každý situaci řešil po svém. Někteří pouze čekali, až
se budou moci vrátit domů, jiní se snažili
využít nechtěné příležitosti a osvojit si nové
znalosti.

plynárna, Hommelvik (pro traverzy), doky
a opět přístav. Všude si musím vše vyřizovat, ať již norsky či německy. Baví mne to,
získávám tím na zkušenosti v jednání s lidmi a myslím, že mi to přijde ještě kdy vhod
a k dobru.“ (Josef LÉBL: Deník O. T. Manna, 4)
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Němečtí nadřízení
Většina Čechů pracovala v Norsku v nejnižších pozicích pomocných dělníků. V rámci Organizace Todt se stali pouhými odosobněnými čísly. Zažívali nedostatek, nouzi a pocit bezbrannosti vůči německým nadřízeným a německým úřadům. Němci pro ně byli především nepřátelé,
kteří svoji autoritu zakládali na síle a moci.V malých firmách se však němečtí mistři a nadřízení
často chovali lidštěji, z čehož plynul i jistý vzájemný respekt a vůle ke spolupráci.

Německý personál Organizace Todt měl od počátku nadřazené postavení. (Pozůstalost B. Daněk, Žlutava)

Každý Němec coby příslušník domněle nad
řazeného národa se musel rozhodnout, jak
se bude k nasazeným dělníkům chovat. Češi
zažívali trpké zkušenosti, kdy s nimi Němci jednali s údajně povinnou, rasově odůvodněnou chladností a nesmlouvavostí. To byl
zvláště případ velkých pracovišť a často i tranzitních táborů v Německu. V táboře ve Falkenburgu Češi poprvé poznali brutalitu a tvrdost
Odstup mezi německým nadřízeným a „prostými“ zahraničními dělníky byl většinou jasně definován. (Pozůstalost
L. Moravec, Borohrádek)
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nacistů, když byl v táborové jídelně poničen
obraz Hitlera:

Setkání se Sámy
V oblasti norské Finnmarky se Češi setkali
s původními obyvateli – Sámy (dříve nazývaní Laponci). Jejich životní styl i kroje budily
zvláštní pozornost. Tomu napovídají mnohé
pohlednice a dobové vyobrazení tohoto ark-

I mezi Sámy si Češi
brzy našli přátele.
(Pozůstalost J. Malý,
Praha)

tického národa, které si Češi kupovali a vlepovali do svých deníků a do památečních fotoalb.
Osobní setkání se poštěstilo jen několika málo
z nich. „Potkáváme [Laponce] na saních tažených sobím i psím spřežením. Jest to krásné,
ale co platné, kručí nám v žaludku. Ale přesto za tím krásným sobím spřežením se ohlížíme.“ (Miroslav F.: Píše se rok 1942)
Sámové coby negermánský národ byli perzekvováni více ze strany norských fašistů než
okupantů. Němci k nim spíše vzhlíželi a obdivovali jejich schopnost přežití v arktickém
klimatu, kterou chtěli v rámci dobývání Arktidy využít. Sámové – výteční znalci krajiny –
se však osvědčili i jako zdatní převaděči útěkářů přes švédskou hranici. V důsledku evakuace
Finnmarky a totálního zničení infrastruktury přišli severní Sámové na konci války o své
domovy a skromná hospodářství.

Neznámá
komunita
Sámů česk
svojí exoti
é dělníky
kou. (Pozů
uchvátila
stalost J.
Kadlec, B
oskovice)
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(Pozůstalost V. Partl, Praha)

ÚTĚKY
ZA SVOBODOU

„Sekretářka–písařka
mne našla čekajícího na chodbě.
A na co Vy čekáte? Vyměnil bych
4 kg sádla se zapečeným vepřovým
za dovolenku do protektorátu…“

Josef X. byl po roce pracovního nasazení u Narviku
v lednu 1944 propuštěn, aby mohl dokončit studium
a složit maturitní zkoušku. Jednalo se o naprostou
výjimku, protože pokud už některé pracovníky
Němci propustili, pak převážně ze zdravotních důvodů, například po úrazu nebo v důsledku omrzlin.
(Archiv Česko-německého fondu budoucnosti,
nadačního fondu)
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Těžká práce, tvrdé klimatické podmínky, špatné zabezpečení a nechuť sloužit
Němcům vedly řadu nuceně nasazených k myšlenkám na útěk. Legální cestou,
tedy ze zdravotních důvodů, se propuštění dočkali jen jednotlivci. Další se odhodlali k dezerci. Několik desítek využilo k útěku dovolené, kterou nuceně nasazení
dostávali většinou po půl roce práce. Kartotéka českých pracovníků Organizace
Todt obsahuje evidenci 46 osob, které se „nevrátily z dovolené“, dokumentována
je však řada dalších případů. Odpočinek u rodiny, známé prostředí a bezpečné
zázemí domova v dovolenkářích podnítily nechuť k návratu do Norska. Některým
se podařilo vyjednat si na pracovních úřadech jinou práci, jiní simulovali vážné
zdravotní potíže.

Potvrzení o odjezdu na dovolenou. Během pobytu doma se mnozí nuceně nasazení rozhodli, že se do Norska již nevrátí.
Dezertérům však hrozily drakonické tresty. (Národní archiv, Oslo)

Zdeněk Opl během těžké práce v arktických mrazech vážně
onemocněl a v listopadu 1944 byl odeslán domů na zdravotní dovolenou. (Národní archiv, Oslo)

Karel Nápravník odjel na dovolenou v červenci 1943 a zpět
do Norska se již nevrátil. (Norský národní archiv, Oslo)
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OSVOBOZENÍ
„Jsou právě tři odpoledne,
když k nám na světnici přináší
radostnou novinu dánský kuchař,
že v zemi norské německé vojsko
kapitulovalo.“
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Oslava státního svátku 17. května 1945 v Narviku.
(Pozůstalost J. Malý, Praha)

Po vylodění Spojenců v Normandii se Norsko stalo spíše periferním prostorem
druhé světové války. I přesto si Němci na území Norska udržovali početné vojenské uskupení, které čítalo přes 300 tisíc vojáků, rozmístěných po celé zemi. Přímé
frontové boje ovšem postihly jen nejsevernější oblasti Norska – kraje Finnmark
a Troms, kam na podzim 1944 postoupila Rudá armáda přes severní území Finska.
Německé vojsko tuto oblast vyklidilo v rámci operace Nordlicht (Polární záře)
a během ústupu zcela zničilo veškerou místní infrastrukturu. Místní obyvatelstvo – Norové i kočovní Sámové – bylo nuceně evakuováno. Zkáze neušly přístavy, veřejné a civilní objekty, zemědělské usedlosti ani kostely. V Kirkenesu,
který byl v průběhu roku 1944 postižen silným bombardováním, zůstalo na konci války stát jen několik domů. Symbolem válečné zkázy se stala obec Berlevåg
(40 km severně od Kirkenesu), která byla prakticky srovnána se zemí. Podobně
dopadla i další severonorská města jako Hammerfest, Honningsvåg a desítky
menších obcí.
Nucená evakuace z Finnmarky postihla nejen místní obyvatelstvo a německé vojsko, ale
i válečné zajatce a zahraniční dělníky. Stovka Čechů pracujících v těchto oblastech byla v polovině roku 1944 přesunuta do západní a střední části Norska.

Během ústupu ze severního Norska Němci uplatnili taktiku tzv. spálené země. Z místních osad zůstaly jen ruiny. V obci
Berlevåg se nezachoval ani jediný dům, z 1 600 obyvatel zde těsně po válce žilo jen 70. (Národní archiv, Oslo)
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Konec války
Kapitulace německých okupačních orgánů v Norsku proběhla klidně, bez dramatických konfliktů a beze ztrát na životech na jedné či druhé straně.
Na pracovištích řízených Orga
nizací Todt a německými kontraktovanými firmami se pracovalo až do posledních válečných
dnů. Nasazení zahraniční dělníci,
i když tušili blížící se konec války,
museli dál plnit své pracovní povinnosti na stavbách a v pracovních táborech. Zprávy o kapitulaci
k nim pronikly zprostředkovaně,
většinou od jiných nasazených
dělníků.
O tom, jak se dozvěděl o kapitulaci na pracovišti Organizace
Německé tanky a jiná těžká výzbroj byly po kapitulaci uloženy na určených
shromaždištích. (Pozůstalost J. Fajkus ve sbírce Tomáše Jambora, Brno)

Todt ve městě Kristiansund, napsal ve svém deníku Jan Pták:

„Jsou právě tři odpoledne, když k nám na světnici přináší radostnou novinu dánský kuchař,
že v zemi norské německé vojsko kapitulovalo. Byla to pro nás všechny ta nejradostnější
chvíle, na kterou jsme dva a půl, někteří tři roky toužebně čekali. Všade se objevují norské
prapory a domácí fronta ve zbrani. Všade je slyšet norská hymna a kolem dokola vidět
rozradostnělé, opravdu poctivé a šlechetné norské obyvatelstvo.“
(Jan PTÁK: Zážitky z mé cesty z Norska)

Obyvatele zničeného severního Norska
Němci ponechali napospas osudu.
(Národní archiv, Oslo)
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Většina Čechů prožila kapitulaci na svém pracovišti v klidu a prakticky bez zvláštních reakcí
Němců. Jsou ale známy i jiné případy. Josef Hofman, původem z Černčic, pracoval jako krejčí u německé jednotky v řídce obydleném polárním kraji Nordreisa. Nordreisa se nacházela
v blízkosti lyngenské obranné linie, za kterou se na přelomu let 1944/45 stáhla německá armáda.
Němci z Hofmanova pracoviště se obávali, že by se po kapitulaci mohli dostat do rukou Sovětů.
Rozhodli se proto uniknout na jihozápad Norska, které mělo náležet pod správu západních
Spojenců. Spolu s Němci byli do evakuace zahrnuti i zahraniční pracovníci včetně několika
Čechů. Jan Hofman popsal přesun, který proběhl následující den po kapitulaci, jako dramatický ústup:
„V pondělí 7. 5. 1945 byl skorem celý den normální život. Po práci jsem sedl u kamry na
lodičku a zastavil jsem se u kluků v kuchyni. Tam jsem se dověděl novinu, na kterou jsme
všichni tak dlouho toužebně čekali. Konec války! Německo kapitulovalo! Celý večer se o ničem
jiném nemluvilo. Místo spánku jsme ještě v noci dělali pro sebe. V úterý ráno dán rozkaz
svoje věci zabalit, jinak všechno nechat a odjíždí se. Před polednem všechno hotovo a my
nastupujeme cestu domů! Tentokráte ne autama, ale koňmo. Na cestu nás slušně vypravili.
[Fasováno] bylo 100 cigaret, 4 tabáky, ½ l šnapsu a přídavek 100 cigaret. K jídlu též je
všeho. 1 konzerva, sýr, ½ kg másla, celkem jelo asi 20 povozů se zavazadlama. Před námi byla
cesta 40 km do Nordreisy. Po 10 km cesty proti nám projelo auto a hlásilo! Co nejrychleji

Zápisky Jana Hofmana z ústupu severním Norskem dokumentují chaos a strach Němců před možným zajetím
ze strany Rudé armády.
(Pozůstalost J. Hofman, Praha)
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Mezinárodní tábor v Moenu. (Pozůstalost J. Fajkus ve sbírce Tomáše
Jambora, Brno)

V soustřeďovacích táborech se život nuceně nasazených zcela změnil.
První dny a týdny po osvobození všechny ovládla euforie. (Pozůstalost
J. Fajkus ve sbírce Tomáše Jambora, Brno)

Život v cizineckém táboře v Moenu
V bývalém táboře německého válečného námořnictva u městečka Moen v malém severonorském
kraji Målselv (110 km severně od Narviku) byli soustředěni zahraniční pracovníci Organizace Todt,
nasazení dříve na práce v krajích Troms a Finnmark. V nově založeném mezinárodním cizineckém
táboře se setkali Poláci, Francouzi, Belgičané a Češi. Jan Hofman dorazil do tábora jako jeden
z prvních obyvatel dne 18. května 1945. Fungování tábora popsal v deníkovém záznamu:
„Dopoledne jsem pracoval na dříví pro kuchyni. Stále jezdí noví lidé. Dnes je nás celkem 575 lidí.
Nejvíce Poláků. Škoda, že zde nejsme opravdu samí čistí cizinci. I mezi nás se vloudili tací Češi,
kteří ještě před 14 dny nosili hákový kříž. Mezi Poláky je to také takové.“ (Jan HOFMAN: Zápisník)
Osazenstvo tábora bylo rozděleno podle národností a každá měla svůj zvolený národní výbor.
Stovka Čechů zde strávila téměř dva měsíce. Hospodařili si povětšinou sami, jídlo dostávali z německých zásob, později od norského Červeného kříže.
Tábor několikrát navštívili zástupci spojeneckých armád a v červnu 1945 i dva českoslovenští
repatriační důstojníci, kapitán Fajkus a kapitán Stein, kteří cestovali po středním a severním Norsku,
zjišťovali počet zavlečených Čechů a připravovali jejich návrat domů.
Češi si čekání zpestřovali různými volnočasovými aktivitami. Oblíbené byly fotbalové zápasy a taneční zábavy navštěvované norskou mládeží. Češi si založili vlastní kapelu, která hrála v širokém okolí
i pro místní obyvatele. Karel Jirgl z Poličky u Třebíče na pobyt v cizineckém táboře později vzpomínal:
„Jelikož jsme nemuseli celkem nic dělat, snažili jsme se co nejvíce před odjezdem dále na jih
pokochat krásami severské krajiny. V tom nám, bohudíky, nejvíce vycházelo vstříc půlnoční slunce
a ta skutečnost, že v tomto kraji trvá den půl roku! Kdo chtěl, mohl jít dočasně sloužit k Norům
v blízkém okolí.“ (Karel JIRGL: Dočasný poválečný život)
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a dobrovolných spolků a vrcholil živelným
průvodem občanů, maturantů a školních dětí,
oděných v národních krojích a mávajících norskými vlaječkami. Jelikož za války byla oslava
národního svátku včetně pověstného dětského průvodu zakázána, první poválečná oslava
17. května 1945 se stala celonárodní manifestací konce války a znovunabyté svobody.
Průvody tehdy vedle místních obyvatel sledovaly i tisíce cizinců – amerických a britských
vojáků, osvobozených válečných zajatců a za
hraničních dělníků.
Na řadě míst se oslav aktivně zúčastnili
i Češi. V Narviku nesli v průvodu československé vlajky, v Trondheimu i transparent

Návrat vyslance
V květnu 1945 přistála v Oslu britská loď, na
jejíž palubě připlula norská exilová vláda, doprovázená zahraničními diplomatickými zástupci. Mezi nimi se nacházel i Ladislav Szath
máry, roku 1941 jmenovaný československým
vyslancem u norské exilové vlády. V přístavu ho očekávali českoslovenští repatriační
důstojníci.
Veškerá repatriace československých příslušníků probíhala péčí spojeneckých vojenských orgánů, i když vyslanec Szathmáry se
snažil, aby repatriace probíhala i za součinnosti sovětských repatriačních orgánů.

s nápisem Československo. Z dobových fotografií lze vyčíst jejich radost a hrdost, že
mohli po několika letech pobytu v Norsku
veřejně reprezentovat svou vlast.

Slavnostního pochodu v den norského státního svátku
17. května 1945 se v Trondheimu účastnili i Češi.
(Pozůstalost A. Holub, Luka nad Vltavou)
Čeští dělníci v průvodu s norskými vojáky v Narviku.
(Pozůstalost ing. J. Herian, Praha)
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Nejprve měli být repatriováni
vězni koncentračních táborů,
poté váleční zajatci, a teprve po nich
dělníci zavlečení
na nucené práce.
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(Foto J. Malý, Praha)

Zahraniční dělníci Organizace Todt dostali status zavlečených osob. Po přestálých válečných útrapách si všichni přáli dostat se co nejdříve domů. Poválečná
repatriace v Evropě ovšem znamenala nutnost organizovat přesuny desítek milionů obětí a účastníků války různými směry. Přestože měla probíhat co nejrychleji, pochopitelně docházelo ke zdržením.
Repatriací pověřené vojenské a civilní úřady stanovily jasné instrukce, podle kterých měl
probíhat návrat zavlečených osob do jejich mateřských zemí. Vzhledem k ohromnému množství
postižených se připravovaly seznamy jednotlivých skupin podle přiznané priority. Nejprve
měli být repatriováni vězni koncentračních táborů, poté váleční zajatci, a teprve po nich dělníci zavlečení na nucené práce.

Ihned po německé kapitulaci rozhazovaly spojenecké letouny nad celým Norskem letáky s instrukcemi spojeneckého vrchního
velitelství. Na obou stranách letáku bylo celkem šest jazykových verzí – německá, norská, francouzská, polská, česká a ruská.
Tento leták nalezli čeští dělníci v Bardufossu v polovině května 1945. (Pozůstalost J. Malý, Praha)

Již krátce po osvobození převzala péči o zavlečené cizince spojenecká vojenská
správa. Stravovací karta tábora Strinda v Trondheimu z května 1945.
(Pozůstalost A. Holub, Luka nad Vltavou)
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června 1945. Norský Červený kříž zajišťoval
repatriantům ubytování a stravu a vojáci pak
ve spolupráci se spojeneckými orgány zjišťovali jejich počty a umístění, zřizovali jejich
soupisy, prověřovali jejich státní příslušnost,
vyjednávali povolení k repatriaci a řešili technické stránky transportu z Norska. Jejich úkol
nebyl jednoduchý, neboť Češi byli rozptýleni
po mnoha místech.
Kapitán Fajkus a kapitán Stein byli pověPříjezd repatriačních důstojníků byl pro zavlečené Čechoslováky signálem blížící se repatriace. Kapitán Jan Fajkus
v severním Norsku. (Pozůstalost J. Fajkus ve sbírce Tomáše
Jambora, Brno)

řeni evidencí Čechoslováků v nejsevernějších
částech Norska. O jejich návštěvě v cizineckém táboře v Moenu u Bardufossu v červenci 1945 vypovídá zápis v osobních denících
internovaných:

„Dne 9. července: Kolem třetí hodiny odpoledne, krátce po částečném zatmění slunce, přijeli za námi autem Tatra dva českoslovenští kapitáni zahraniční armády ve Velké Británii,
kpt. Stein a kpt. Fajkus, aby s námi tito repatriační důstojníci navázali kontakt. Moc se
divili, když za námi měli jet za polární kruh, kde vezmou kožichy, a zatím se z auta koukali,
kde by se ve vodě zchladili… Pak po fotografování a za doprovodu naší kapely odjeli dále
na sever od Tromsø, neboť jejich poslání bylo nás z celého Norska soustředit a dopravit do
vlasti, jakmile to poměry dovolí.“ (Karel JIRGL: Dočasný poválečný život)

Repatriační důstojníci objížděli jednotlivé tábory a shromaždiště Čechoslováků, rozeseté po celém severním Norsku.
Na snímku kapitáni Jan Fajkus a Arnošt Stein v doprovodu
norského a amerického důstojníka. (Pozůstalost J. Fajkus
ve sbírce Tomáše Jambora, Brno)
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„[…] navštívili nás dva vojenští českoslovenští důstojníci naší armády, jeden výchoďák
a jeden zápaďák. Mohli jsme poslat domů telegram, že jsme živi a zdrávi. Já jsem poslal
telegram přes Moskvu (rusky).“ (Jan HOFMAN: Zápisník)
Repatriační důstojníci se také zabývali složitou agendou udělování, popřípadě neudělování
repatriačních víz pro bývalé vojáky německé armády s československým občanstvím (ponejvíce německé národnosti ze Sudet a ze Slezska). Do Československa byli repatriováni i krajané,
kteří se do Norska dostali již před válkou, a také norské manželky a potomci československých
příslušníků. Jejich počet ale nebyl nijak vysoký.

Repatriace do Československa
Zavlečení dělníci stáli na repatriačním seznamu priorit dosti nízko, zvláště pak ti, kteří měli
v osvobozených zemích zajištěný bezpečný pobyt. Proto trvalo dlouho, než na ně v logistické
organizaci repatriací přišla řada. Poválečné čekání na návrat se tak Čechům v Norsku protáhlo
Léto 1945 bylo na severu Norska výjimečně slunečné, a Češi
si mohli konečně svobodně vychutnat krásy severské přírody.
(Pozůstalost J. Buchtík, Tábor)

Po mnoha měsících pracovního nasazení a odloučení od domova a rodin se čekání na repatriaci zdálo mnoha Čechům
až příliš dlouhé. (Pozůstalost J. Šefčík, Nový Bor)
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