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Výjimečnost Norska ve využívání nucené práce
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Výsledky

Zdroje a prameny

Závěr

• Archivní materiály z fondů pracovní skupiny Organizace 
Todt (OT) v národním archivu Riksarkivet v Oslo. Jedná 
se především o kartotéku nuceně nasazených Čechů, 
díky které mi bylo umožněno zpracovat kompletní 
databázi. Další dokumenty informují již konkrétně o 
českých dělnících (pracovní a životní podmínky, 
stížnosti, „personální záležitosti apod.) Dále jsem měla 
k dispozici materiály týkající se stavebních firem, které 
podávají komplexní informace o organizaci nucených 
prací na území Norska. 

• Odborné články a nepublikované dizertace primárně 
norské povahy profesora Hans Otto Frølanda a doktora 
Gunnara D. Hatlehola z univerzity v Trondheimu a 
dalších autorů.

• Prameny soukromé povahy – memoáry, deníky, 
korespondence, fotografie apod. Zásadním a zcela 
unikátním pramenem pro výzkum je dobový osobní 
deník jednoho z nasazených. Některé fotografie a 
memoáry jsou poté součástí osobního archivu muže, 
který zprostředkovával srazy těchto nasazených 
„Noráků“ především v devadesátých letech.  

• Sekundární tematická literatura informující o 
historickém kontextu fenoménu nucené práce a o 
situaci v Německu a Norsku. Například katalog výstavy 
nuceného nasazení GROSSRAUM, monografie Z. 
Kokoškové či M. Spoerera. 

• Důvodem zavedení nucené práce i v Norském království se stala výstavba Atlantického valu po 
celém norském pobřeží. „Festung Norwegen“, neboli „Pevnost Norsko“, jak Němci nazývali celý 
systém opevnění, měl sehrát klíčovou roli při obraně Říše proti námořní blokádě Spojenců. Z této 
skutečnosti vyplývá, že Norsko mělo v německých plánech výjimečné postavení.

• Již v roce 1941 bylo vzhledem k nedostatku pracovních sil a odvodů na frontu rozhodnuto o 
náboru dělníků ze zahraničí, mimo jiné i z Československa. Noví zaměstnanci měli primárně zvýšit 
produktivitu práce a zajistit chod německého válečného hospodářství. 

• Následující grafy ukazují počet nasazených Čechů v Německu a ve vybraných zemích (Francie, 
Norsko, Dánsko) na konci války. Do Norského království bylo během válečných let posláno celkem 
1300 českých dělníků, přičemž na repatriaci čekalo zhruba 1000 z nich. Z grafu je patrné, že ve 
srovnání s Německem jde o téměř zanedbatelná čísla. Díky této skutečnosti je pochopitelné, že 
Norskem, potažmo Čechy v Norsku, se zabývá velice málo studií. I přes tento fakt byl význam 
Norska pro nacisty zásadní, což někdy bývá opomíjeno.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

• Bylo Norsko mezi 
okupovanými zeměmi ve 
využívání nucené práce 
výjimečné? 

• Proč byli do Norska 
posíláni i čeští dělníci?

TRADIČNÍ ODPOVĚDI
• Fenomén nucené práce je znám především ve 

spojitosti s Německou nacistickou říší. Doposud 
se výzkum a literatura zaměřovaly na organizaci 
totálního nasazení na území Německa. I přes to, 
že se Norsku věnuje méně pozornosti, patřilo 
mezi země, které měly v budování „Nové Evropy“ 
sehrát zásadní roli.

• Nucené nasazení českých dělníků na práce v 
Norsku je rovněž méně známá kapitola válečných 
nacistických dějin, v české historiografii se jedná 
takřka o nové téma. 

Tabulka 1. Odhadované počty nasazených ve vybraných okupovaných zemích ve srovnání s Německem. Tabulka 
dokazuje, že nucená práce byla skutečně nejvíce využívána na německém území. Celkem se tento fenomén týkal v Říši 

zhruba 20 milionu lidí.
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• Kontakt: kralovagab@ff.cuni.cz

Foto 4: Článek o nasazených Češích v 
Norsku 4

Země nasazení Počet nasazených

Německo 5 976 000

Polsko 1 600 000

Francie 1 500 000

Itálie 900 000

Belgie 300 – 400 000

Norsko 130 000
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Foto 2: Vzorová podoba pracovních kartiček 2
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POČET NASAZENÝCH ČECHŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH NA 
KONCI VÁLKY

Německo Francie Norsko Dánsko

• Výzkum mapuje doposud téměř neznámou kapitolu nacistických dějin, a to 
konkrétně osudy nasazených českých dělníků v rámci Organizace Todt v 
letech 1942 – 1945 na norském území. Práce nejenže umožňuje zcela nový 
pohled na fenomén nuceného nasazení, ale rovněž představuje zcela 
unikátní prameny a dokumenty osobního charakteru, které dosud nebyly 
českou historiografií zpracovány, a které jsou nenahraditelnými zdroji 
informací.
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Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za 

druhé světové války


