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Při zkoumání pramenů k nuceným 
pracím je nápadné, že se často ne
dochovaly obrazové zdroje zachycu
jící nejvíce diskriminované totálně 
nasazené dělníky. Nedisponujeme 
dostatečným počtem fotografií věz
ňů v koncentračních táborech ani 
sovětských válečných zajatců, které 
dokumentují tvrdé životní a pracovní 
podmínky před jejich osvobozením.3 
Toto zjištění platí především pro úze
mí dnešní České republiky. Bylo zde 
38 pobočných koncentračních tábo
rů, jež byly v dobách své existence 

fotograficky zdokumentovány stejně 
málo jako tábory pro sovětské váleč
né zajatce.4 Interakce mezi civilním 
obyvatelstvem a vězni v koncentrač
ních táborech i sovětskými válečnými 
zajatci byla velmi omezená. První byli 
nacistickou propagandou označováni 
za zločince, druzí za nepřátele, bol
ševiky a nebezpečné „podlidi“. Dále 
bylo jak vězňům v koncentračních 
táborech, tak sovětským zajatcům na 
rozdíl od civilních totálně nasazených 
a západních válečných zajatců přísně 
zakázáno vlastnit fotoaparáty. 

K tomu lze připočíst specifické 
faktory pro území dnešní České 
republiky: Pracovní nasazení cizin
ců probíhalo zpravidla pouze v po
hraničních oblastech, které byly 
po roce 1938 připojeny k Německé 
říši, resp. v provincii Slezsko, jejíž 
součástí se po napadení Polska stalo 
těšínské Slezsko. Čtyři pobočné kon
centrační tábory se však nacházely 
i na území tzv. Protektorátu Čechy 
a Morava – Vrchotovy Janovice (Ja
nowitz), Hradišťko (Hradischko), 
Brno (Brünn) a Panenské Břežany 

1  K Hornímu Litvínovu byly v roce 1941 připojeny obce Dolní Litvínov (Unterleutensdorf) a Záluží (Maltheuern), v roce 1943 pak ještě 
Chudeřín (Bergesgrün). Toto administrativní spojení se po osvobození v roce 1945 sice rozpadlo, ale Horní Litvínov je od roku 1949 
jádrem nově vytvořeného města Litvínov.

2  Otázka hodnoty pramenů historických fotografií se vášnivě diskutovala především v rámci „Výstavy o Wehrmachtu (Wehrmachts
ausstellung)“. Eine Ausstellung und ihre Folgen. Zur Rezeption der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 
1944“. Hamburger Edition – Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 1999; BLANK, Margot (ed.): Beutestücke. Kriegsgefan-
gene in der deutschen und sowjetischen Fotografie 1941–1945. Christoph Links Verlag, Berlin 2003.

3  O několika málo zdrojích fotografií z vyhlazovacího tábora v Osvětimi: GUTMAN, Israel – GUTTERMAN, Bella (eds.): Das Auschwitz-
-Album. Die Geschichte eines Transportes. Wallstein Verlag, Göttingen 2015; BUSCH, Christophe – HÖRDLER, Stefan – VAN PELT, Robert 
Jan (eds.): Das Höcker-Album. Auschwitz durch die Linse der SS. Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2016.

4  ADAM, Alfons: „Die Arbeiterfrage soll mit Hilfe von KZ-Häftlingen gelöst werden“. Zwangsarbeit in KZ-Außenlagern auf dem Gebiet  
der heutigen Tschechischen Republik. Metropol, Berlin 2013 (česká verze v tisku).

5  Tamtéž, s. 194–197, 209–212, 218–225. Vrchotovy Janovice, Hradišťko a Panenské Břežany byly pobočkami koncentračního tábora 
Flossenbürg, Brno pak koncentračního tábora Auschwitz.

Příjezd sovětských válečných 
zajatců do Horního Litvínova

Ve čtvrtek 9. července 1942 dorazil první transport 500 sovětských válečných 
zajatců do Horního Litvínova (Oberleutensdorf)1. V archivu petrochemické firmy 
Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW), který je uložen ve Státním oblast-
ním archivu v Litoměřicích, v oddělení Státní okresní archiv v Mostě, a obsahuje 
mimo jiné i rozsáhlou fotografickou sbírku více než 32 000 fotografií, se zachova-
lo fotoalbum, jež dokumentuje příjezd tohoto transportu. Fotoarchiv firmy STW 
a zvláště zmíněné album jsou mimořádně cennými historickými prameny, které 
zdaleka přesahují zobrazení nucených prací.2  

Alfons AdAm

Fotoalbum jako zdroj dokumentace nucených prací
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(Jungfernbreschan). Většina případ
ných tajně pořízených „momentek“ 
vězňů v koncentračních táborech a ve 
válce zajatých rudoarmějců zmizela 
po odsunu většiny německy mluví
cího obyvatelstva z Československa 
po skončení druhé světové války.6

Plány na rozšíření Říšských závodů 
Hermanna Göringa na mostecku

Vraťme se však do Horního Litvínova. 
Důvodem pro masivní využití totálně 
nasazených, a obzvláště pro využití 
válečných zajatců, byly ohromné 
zásoby hnědého uhlí v okolí Mostu 
(Brüx). Bezprostředně po mnichov
ské dohodě a vynuceném postoupe
ní československých pohraničních 
oblastí v  říjnu roku 1938 Říši se 
začaly německé podniky angažovat 
na anektovaných územích. V oblas
ti těžařství získaly Říšské závody 
Hermanna Göringa (Reichswerke 
Hermann Göring, RWHG) monopol
ní postavení při převzetí hornického 
průmyslu v československých pohra
ničních oblastech, k čemuž založily 
dceřinou společnost Sudetenländi
sche Bergbau AG (SUBAG) se sídlem 
v Mostě.7 

Plány RWHG v severních Čechách 
však sahaly ještě dále. Německá říše 
se snažila již od poloviny třicátých 
let 20. století zbavit závislosti na 
dovozu ropy. Alternativou k tomu 
měla být technicky náročná výroba 

minerálních olejů z uhlí – hydrogena
ce.8 Společnost RWHG postavila svůj 
jediný hydrogenační závod v Záluží 
(Maltheuern), které údajně mělo být 
v bezpečí před nálety, v centru seve
ročeské uhelné pánve na půli cesty 
mezi Mostem a Horním Litvínovem. 
Za tímto účelem založila další dce
řinou společnost STW, která měla 
také sídlo v Mostě. Slavnostní pokle
pání na základní kámen se odehrálo  
5. května 1939 za účasti župního 
vedoucího Konrada Henleina a pre
zidenta vládního obvodu Ústí nad 
Labem Hanse Krebse.9

Poptávka po pracovních silách 
v tomto podniku od začátku přesa
hovala nabídku v regionu. Na jeho 
staveništi pracovalo ke konci roku 
1939 již 3345 dělníků, převážně 
ještě Němců, kteří byli zaměstnáni  
u 22 stavebních firem. Nejpozději 
s vypuknutím druhé světové války 
nastal u obou mosteckých podniků 
RWHG nedostatek kvalifikovaných 
dělníků, který stále narůstal kvůli 
postupnému povolávání německého 
mužského obyvatelstva do Wehr
machtu. Na druhé straně musel být 
hydrogenační závod co nejdříve uve
den do provozu. Pro německé velitel
ství extrémně důležitý letecký benzin 
bylo možné po výpadku zámořské
ho dovozu na začátku války získat, 
zvlášť v posledních dvou letech války 
po ztrátě ropných polí v Rumunsku, 
výhradně z hydrogenačních závodů.

I přes důležitost tohoto podniku 
však chybělo stále více pracovníků 
a z důvodu nedostatku domácích 
dělníků využívala STW stejně jako 
SUBAG stále více zahraniční pracovní 
síly. V červnu 1940 dorazil do Záluží 
první transport s 2000 francouz
ských válečných zajatců. Celkový 
počet nasazených pracovních sil 
u STW vzrostl do konce roku 1940 
na 14 000, byla mezi nimi však již 
jen jedna třetina Němců. Válka proti 
Sovětskému svazu dále vyostřovala 
situaci na domácím pracovním trhu, 
a proto nastoupilo v červnu 1941 na 
staveniště 4000 italských civilních 
zaměstnanců. Vrcholu dosáhla 
stavební činnost v roce 1942. Se 
šestiměsíčním zpožděním opustil 
za přítomnosti ministra zbrojního 
a válečného průmyslu Alberta Speera 
15. prosince 1942 areál závodu první 
cisternový vlak.10 

Na konci května 1942 bylo u STW 
zaměstnáno 31 019 osob. Největší 
skupinu s 38 procenty tvořili stále 
ještě němečtí dělníci. Druhou nej
větší skupinou byli váleční zajatci, 
převážně Francouzi – celkem 7268 
osob, dále Češi – 6275 osob. V jejich 
případě se jednalo většinou o „pendle
ry“ z blízkého protektorátu. Celkový 
počet ostatních civilních zahranič
ních dělníků (především Chorvatů, 
Francouzů, Italů, Ukrajinců a Bel
gičanů) byl 5692.11 Přes probíhající 
rekrutování nových skupin totálně 

6  ADAM, Alfons – JAKSCHOVá, Viola – ROUS, Ivan – VáVROVá, Terezie: Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice/
Verlorenes Gedächtnis? Orte der NS-Zwangsarbeit in der Tschechischen Republik. Institut Terezínské iniciativy, Praha 2016.

7  GROBELNý, Andělín: Československý průmysl a nacistické Německo 1938–1945. In: GROBELNý, Andělín – PALLAS, Ladislav (eds.): 
Zájem říšskoněmeckých koncernů o československé průmyslové oblasti. Materiály z mezinárodní konference konané v Opavě ve dnech 
16.–17. října 1973. Slezský ústav ČSAV, Opava 1974, s. 69–138.

8  BüTOW, Tobias – BINDERNAGEL, Franka: Ein KZ in der Nachbarschaft. Das Magdeburger Außenlager der Brabag und der „Freundes kreis 
Himmler“. Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2003; OVERy, Richard J.: War and Economy in the Third Reich. Clarendon Press, Oxford 
2002; KARLSCH, Rainer – STOKES, Raymond G.: Faktor Öl. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859–1974. C. H. Beck Verlag,  
München 2003.

9  HOFFMAN, Jaroslav: Hospodářství sudetské župy pod tlakem prohrávané války. In: KURAL, Václav – RADVANOVSKý, Zdeněk a kol.: 
Sudety pod hákovým křížem. Albis international, Ústí nad Labem 2002, s. 209– 239.

10  MARKVART, Jaroslav: K dějinám chemických závodů v Záluží (1939–1945). In: Věstník okresního archivu Most za rok 1977. Okresní 
archiv v Mostě, Most 1977, s. 76.

11  Státní oblastní archiv v Litoměřicích, oddělení Státní okresní archiv v Mostě (dále jen SOALMost), f. Sudetenländische Treibstoffwerke, 
A. G. (dále jen STW), k. 73, inv. č. 708, Jahresbericht 1941 des Gefolgschaftsamtes des Betriebsführers; LENCOVá, Alena: Příspěvek 
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k otázce národnostního složení pracovníků Sudetenländische Treibstoffwerke. In: Sborník učitelských prací z kursů Univerzitních 
extenzí v Mostě. Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích. Univerzita Karlova, Praha 2004, s. 63‒77.

12  SOAL, f. NSDAP – Župní vedení Liberec, k. 21, inv. č. 11, Bericht des Präsidenten des Landesarbeitsamtes Sudetenland über die Ent
wicklung des Arbeitseinsatzes im Reichsgau Sudetenland im März 1942 z 8. 4. 1942.

13  SOAL-Most, f. STW, inv. č. 850–855, ev. j. 1–6.
14  Tamtéž, inv. č. 850– 855, Ley, foto č. 11.1. a 11.32, nedatováno; Frick, foto č. 346.1. až 347.12. z 9. 5. 1942. 
15  Tamtéž, foto č. 361.6. až 361.28 z 30. 5. 1942.
16  Tamtéž, foto č. 273.7. až 273.20. z 12. 1. 1942 a 273.21. až 274.36 z 16. 1. 1942. 
17  SOAL-Most, f. STW, k. 74, inv. č. 838, Album „Ankunft der 500 Russen im Lager 23, 9. 7. 1942“.
18  Tamtéž, k. 70, inv. č. 775, übersichtskarte sämtlicher Wohnlager und Heime der STW, nedatováno.

nasazených bylo v březnu 1942 na 
stavbě hydrogenačního závodu hlá
šeno 7000 volných pracovních míst.12 

fotoalbum v kartonu č. 74  
z archivu firmy sTW

Hlavní část zatím nezpracovaného 
archivního fondu firmy STW tvoří 
fotoarchiv, který se skládá z více 
než 32 000 snímků! Bezprostředně 
po začátku stavebních prací začal 
neznámý podnikový fotograf tyto 
práce dokumentovat. Fotografie se 
dochovaly v podobě negativu i jako 
papírové náhledy v několika albech. 
Jsou chronologicky seřazeny s uve
dením čísla a většinou s datováním, 
méně často s krátkým popiskem.13 
Zvláštnímu zájmu se těšily škody 
a nehody na staveništích, které 
byly dokumentovány pro zjištění 
příčin a vyřešení otázek pojištění. 
Rozsáhlá série snímků zachycuje 
zaznamenáníhodné události, jako 
například návštěvu Roberta Leye, 
vedoucího Německé pracovní fronty 
(DAF), společně s Konradem Henlei
nem v říjnu roku 1939 nebo návštěvu 
říšského ministra vnitra Wilhelma 
Fricka v květnu 1942.14

Rostoucí skupina zahraničních 
totálně nasazených dělníků v STW 
vzbudila také zájem firemního foto
grafa, resp. vedení podniku. Od zimy 
1941/42 se pravidelně objevují snímky 
civilních zaměstnanců i válečných 
zajatců na staveništích a v ubytov
nách firmy. Rostoucí multi etnicita 
osazenstva – v roce 1940 pracovali 
pro STW příslušníci 23 národností – 
měla pro fotografa nebo jeho zaměst
navatele očividně zvláštní kouzlo. Ve 

fotoarchivu nalezneme série snímků 
s totálně nasazenými různých národ
ností. Civilní zahraniční zaměstnanci 
byli v seznamech fotografií popiso
váni na základě jejich etnické, resp. 
národnostní příslušnosti jako např. 
„Haličané“, „Jihofrancouzi“ nebo 
„Bulhaři“.15   

Fyzické násilí se na snímcích obje
vuje pouze při dokumentaci bombar
dování prováděného Spojenci od roku 
1944. Formy strukturálního násilí 
však lze nalézt například v několika 
sériích fotografií, které vznikly v led
nu 1942 a dokumentují nedostatečné 
oblečení a především špatnou obuv 
pracujících, kterou částečně tvořily 
hadry.16 Totálně nasazení dělníci 
neobdrželi většinou žádné lístky na 
ošacení nebo jich měli nedostatečný 
počet a byli odkázáni na oblečení od 
podniku nebo na balíčky od členů ro
diny. Zda pořizoval fotograf, resp. ve
dení firmy tento fotografický materiál 
z šovinistických důvodů, aby zachytili 
civilizační zaostalost zahraničních 
dělníků, nebo chtěli zdokumentovat 
jejich nouzi, není jasné.

Pro zvláštní, tematicky související 
série fotografií byla vytvořena speci
ální fotoalba. Důvod tohoto postupu 
není znám. Série fotografií na filmu 
č. 388 nazvaná „Příjezd 500 Rusů do 
tábora 23, 9. 7. 1942“ dokumentuje 
transport prvních ve válce zajatých 
rudoarmějců do Horního Litvínova.17 
Jde o 27 snímků, které jsou seřaze
ny v jiném pořadí, než v jakém byly 
původně pořízeny. První fotografie  
(388.5) zachycuje průvod sovětských 
válečných zajatců v doprovodu pří
slušníků německého Wehrmachtu 
na nezpevněné silnici. Na levém 

okraji můžeme spatřit obytné domy, 
zatímco pravá strana silnice je ne
zastavěná a  je lemována loukou. 
Díky dalším fotografiím z alba lze 
s pomocí situačního plánu tábora  
č. 23 firmy STW přesně identifikovat 
místo událostí.18 Jedná se o východní 
konec dnešní ulice Žižkova (1931 až 
1945 Schlachthofstraße) v Horním 
Litvínově, která je i v současnosti za
stavěna výhradně na své severní stra
ně. Dějiště zachycených událostí se 
nachází ve čtvrti, která do roku 1945 
nesla jméno „Kaulanger“. Louka byla 
ohraničena ulicí Schlachthofstraße 
na severu, na východě jatkami, které 
fungovaly do roku 1951, na západě 
táborem č. 23 a na jihu stromy a křo
vím. Lehce se svažující jižní strana 
je dnes zčásti průmyslovou zónou 
a zčásti loukou. Pozemek, na kterém 
stál tábor č. 23, dnes není zastavěný.  

Váleční zajatci pochodovali smě
rem na západ. Přicházeli pravdě
podobně od nádraží. Následně byli 
rozděleni do skupin po přibližně  
50 mužích, které v sevřených útva
rech pochodovaly dále přes louku (fo
tografie 388.8). Poté se mohli posadit 
nebo si lehnout na louku (fotografie 
388.20). Na dalším snímku komu
nikuje poddůstojník Wehrmachtu, 
aktivní účastník války, jak dokládá 
jeho odznak raněného, s pomocí rus
kého tlumočníka se zajatci (fotografie 
388.12). Lze se domnívat, že pak byli 
rozděleni do jednotlivých ubytoven. 

Ostatní fotografie ze série jsou sku
pinové portréty čekajících zajatců. 
Rudoarmějci měli na sobě uniformy 
různých druhů vojska, částečně 
zimní oblečení a provizorní batohy. 
U některých z nich lze rozeznat ra
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zítka „SU“ značící „Sovětský svaz“ 
(Sowjetunion), která byla natištěna 
na celkem sedmi různých místech 
oděvu (fotografie 388.28). Jelikož oso
by působí relativně zdravým dojmem 
a ještě disponují tabákem nebo ciga
retami (fotografie 388.18), můžeme 
předpokládat, že se do zajetí dostali 
teprve v průběhu roku 1942. Sedící 
zajatce hlídají vojáci Wehrmachtu 
patřící do 379. praporu zemských 
střelců (Landschützen Batallion 
379), který byl od 1. ledna 1941 při
dělen do Záluží. Vojáci jsou vybaveni 
standardní zbraní německé pěcho
ty, krátkou puškou Karabiner 98. 
Neočekávaly se pokusy o útěk. Za 
zády čekajících zajatců nevidíme 
žádného vojáka Wehrmachtu.  

Scenerie vzbudila velký zájem 
místních obyvatel. Na několika fo
tografiích vidíme ženy, děti a muže 
(fotografie 388.10 a 388.13), kteří 
události sledují ze silnice. Tato sku
tečnost není překvapující, neboť se 
tábor nacházel jen několik metrů od 
silnice. Zatajování přítomnosti váleč
ných zajatců nebylo v národně socia
listickém státu nikdy plánováno. Byli 
živoucím důkazem úspěchů Wehr
machtu. Civilisté žili v nové obytné 
čtvrti, tzv. „HermannGöringStadt“ 
(dnes „Osada“), jejíž první stavební 
etapa byla dokončena na přelomu let 
1941 a 1942 v bezprostřední blízkos
ti severovýchodně od tábora č. 23. 
Vzorové obytné sídliště Říšských 
závodů Hermanna Göringa pro ně
mecké dělníky a jejich rodiny leží 
severně od jatek (fotografie 388.29). 
Z původně plánovaných 3000–4000 
obytných jednotek ve dvoupatrových 

řadových domech jich bylo do konce 
války dostavěno 1240.19    

Na některých fotografiích je v poza
dí vidět také přímo tábor č. 23 (např. 
fotografie 388.12.), který je obehnán 
ostnatým drátem a v němž měli na
konec být ubytování rudoarmějci. 
Samotné ubytování válečných zajat
ců ale není součástí série fotografií 
z 9. července 1942. Fotograf navštívil 
21. července 1942, tedy o dva týdny 
později, tábor. Vedle rozdávání jídla 
zachytil především jednotlivé oso
by. Jedná se pravděpodobně o tábor  
č. 23, protože nové fotografie pokra
čují ve fotoalbu bez vysvětlení nebo 
komentáře.20 

Další osud účastníků transportu 
z 9. července 1942 není znám. Tábor  
č. 23 měl celkovou kapacitu 1800 
osob, ty byly rozděleny do 16 obyt
ných budov. Zda byl tábor někdy ob
sazen pouze sovětskými válečnými 
zajatci, je nejasné a spíše nepravdě
podobné. Ze stavebních plánů datova
ných 5. srpna 1943 lze spíše usuzovat, 
že pouze část ze čtyř budov, které se 
nacházely na východním okraji tá
bora a byly oploceny, byla obsazena 
osobami z prvního transportu 500 
osob z 9. července.21 Stejně tak je ne
jasné, jak dlouhou dobu rudoarmějci 
v táboře strávili. Lze vycházet z toho, 
že sovětští zajatci byli brzy přeloženi 
jinam, protože na rozdíl od dalších 
táborů firmy STW pro válečné zajatce 
v případě tábora č. 23 se nedochovaly 
žádné doklady o úmrtí rudoarmějců.22

Poptávka firmy STW po sovětských 
válečných zajatcích nebyla nikdy 
zcela uspokojena. Druhý transport, 
v němž bylo 1000 mužů, dorazil do Zá

luží teprve v září 1942. Na konci roku 
1942 bylo na staveništi firmy STW 
nasazeno celkem 10 000 válečných 
zajatců, mezi nimi 3000 rudoarměj
ců. K nim můžeme připočíst dalších  
20 000 pracovních sil, také převážně 
totálně nasazených. Hydrogenační 
závod v dubnu 1944 zaměstnával již 
pouze 3803 německých dělníků.23 

Právní zpracování nucené práce 
před soudem v mostě

Před Mimořádným lidovým soudem 
v Mostě bylo v letech 1945‒–1947 vzne
seno 232 obvinění kvůli zločinům pro
ti jednotlivým osobám. Bohužel není 
známo, kolik soudních řízení kvůli 
násilnostem na totálně nasazených 
dělnících bylo zahájeno, protože 
detailnější vyhodnocení soudních 
podkladů stále chybí. Z celkového 
počtu 27 doživotních trestů a tres
tů smrti, které Mimořádný lidový 
soud v Mostě v té době vynesl, mělo 
šest případů přímou souvislost s pra
covním nasazením cizích dělníků 
a válečných zajatců v regionu. Jed
na z osob odsouzených k smrti byla 
české národnosti, ostatní byli Němci 
z českého pohraničí.  

Identity zahraničních obětí násilí 
byly soudu zcela neznámé. K žádné
mu soudnímu řízení nebyl pozván 
zahraniční svědek. Ti se z velké 
části nacházeli v okamžiku konání 
soudu již ve svých rodných zemích 
nebo emigrovali do třetí země.24 

Ediční poznámka: Článek doprovází výběr 
z dochovaných fotografií.
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21  Tamtéž, k. 70, inv. č. 775, Barackenstadt 23 Oberleutersdorf, Bauplan z 5. 8. 1943; übersichtskarte sämtlicher Wohnlager und Heime 
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