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Tato slova nejsou převzata ze sovět-
ské budovatelské příručky, ale ze 
známého díla Julesa Verna Ocelové 
město. Jako by popisovala obraz, který 
se člověku naskytne při příjezdu do 
města Vorkuta v odlehlé polární oblas-
ti Republiky Komi po dvoudennní ces-
tě vlakem z Moskvy. Z nekonečných 
plání zasněžené tundry bez jediného 
stromu a známek lidské přítomnosti 
náhle vystoupí město, nad nímž se 
tyčí řada komínů chrlících hustý dým, 
který částečně dopadá na domy pod 
nimi, částečně se v ostrém kontrastu 
k bílým pláním a obloze táhne až za 
horizont. Přestože má Vorkuta léta bu-
dovatelské slávy za sebou, působí svou 
odlehlostí, industriálními stavbami 
a lidskými sídlišti monumentálním 
a zároveň tísnivým dojmem. Skličující 
pocit neprobouzí pouze všudypřítom-
né známky úpadku jednoho z motorů 
sovětské válečné mašinérie a pováleč-
ného rozvoje, rozpadající se opuštěné 
panelové čtvrti a továrny, ale i vědomí, 
že u základu tohoto „ocelového“, nebo 
spíše uhelného města stálo utrpení 

statisíců vězňů Gulagu. Jejich otroc-
ké práci vděčí za svůj rozvoj nejen 
Vorkuta, ale i celá oblast severně od 
Kotlasu s obrovskými zásobami uhlí, 
plynu a ropy.

V únoru 2016 se do těchto míst 
vydala skupina českých dokumenta-
ristů s cílem pořídit filmové záběry 
a získat fotografie a písemné zázna-
my z místních muzeí a archivů pro 
dokumentární cyklus Čechoslováci 
v Gulagu2, který vnikl ve spolupráci 
České televize a Ústavu pro studium  
totalitních režimů. Jak název na-
povídá, cílem nebylo zaznamenat 
současný život v upadajícím městě, 
ale zdokumentovat místa spojená 
s pracovními tábory Gulagu, a to 
nejen v okolí Vorkuty, ale i na dalších 
místech Republiky Komi – v Uchtě, 
Pečoře a Intě – kterými prošly statisí-
ce vězňů, Čechoslováky nevyjímaje.

Moderní historii této oblasti, která 
byla obývaná do počátku třicátých 
let 20. století takřka výhradně do-
morodými národy Komijů a Něnců, 
odstartoval objev ložiska uhlí učiněný 

geologickou expedicí pod vedením 
Georgije Černova v roce 1930. Již na 
jaře následujícího roku tu vznikla 
první pracovní kolonie Rudnik, do 
které byla umístěna skupina vězňů 
Gulagu z několika set kilometrů 
vzdáleného Ucht-Pečorského tábora. 
Pracovali zejména na šachtě č. ½, na 
levém břehu řeky Vorkuty. V druhé 
polovině třicátých let byla na dru-
hém břehu otevřena první velkoka-
pacitní šachta č. 1 „Kapitalnaja“ se 
stejnojmennou osadou (v roce 1940 
přejmenovanou na Vorkutu).

V souvislosti s celkovou mobilizací 
sovětského průmyslu koncem třicá-
tých let nejenže zde došlo k rapidní-
mu nárůstu těžby uhlí, ale urychlila 
se i výstavba železnice propojující 
jednotlivé industriální oblasti od 
Vorkuty přes Intu, Pečoru a Uchtu 
do Kotlasu, s cílem navázat na stá-
vající sovětskou železniční síť, což se 
koncem roku 1941 podařilo. Právě na 
stavbě železnice pracovala velká část 
vězňů původem z Československa. 
Pracovníkům občanského sdružení 

1 VERNE, Jules: Ocelové město. Překlad Václav Netušil. Albatros, Praha 1989, s. 43.
2 Dokument lze zhlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/porady/11127654944-cechoslovaci-v-gulagu/ (citováno k 17. 7. 2018).

Představte si planinu o rozloze sto až sto dvaceti čtverečních kilometrů, s písečnou 
půdou plnou kamení, pustou a bezútěšnou jako dno dávného moře. Pro oživení této 
pustiny, pro vznik života a pohybu neudělala tam příroda nic. Zato člověk zde rozvinul 
náhle všechnu svou energii a nesrovnatelnou životní sílu. Na nahé kamenité pláni 
vzniklo během pěti let osmnáct dělnických osad se stejnými šedivými dřevěnými 
domky. […] A uprostřed toho sídliště, na úpatí […], nevyčerpatelné hory uhlí, 
zdvihající se jako podivná, obrovská černá hmota, stálo pravidelné seskupení budov se 
symetricky uspořádanými okny, s červenými střechami a s lesem válcovitých komínů, 
které chrlily tisícerými tlamami neustálé proudy kouře a sazí.1

Vorkuta

ADAM HRADILEK

Po stopách největšího táborového komplexu v dějinách Gulagu
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Pokajanie – Pokání, se sídlem v hlav-
ním městě Republiky Komi Syktyv-
karu, se dosud podařilo identifikovat 
na základě výzkumu v archivech 
Ministerstva vnitra a Federální bez-
pečnostní služby Ruské federace přes 
500 československých občanů, kteří 
byli v této oblasti vězněni.

Podél budované trati i  v  okolí 
Vorkuty postupně vyrostlo přes sto 
táborů, spadajících již od roku 1938 
pod samostatnou táborovou správu 
Vorkutského nápravně pracovního 
tábora (Vorkutlag), který se tak 
stal jedním z největších táborových 
komplexů v celém Sovětském svazu. 
Počet vězňů se v různých obdobích 
pohyboval od patnácti do sedmdesáti 
tisíc. Zrušen byl až k 1. lednu 1960.

Rozvoj oblasti Vorkuty postupoval 
po kružnici, jejíž obvod činí padesát 
kilometrů. Jednotlivé pracovní tábo-
ry, které vznikly u uhelných šachet 
a továren a dalších industriálních 
staveb, propojila železnice a později 
i silnice, po které se přepravovalo 

jak uhlí, tak zásoby z vnitrozemí, 
produkty mezi jednotlivými továrna-
mi, vězni i civilní zaměstnanci. Dnes 
jsou na tomto okruhu kromě Vorkuty  
(58 tisíc obyvatel) trvale osídleny 
pouze osady Vorgašor (10 tisíc), Se-
vernyj (8 tisíc), Zapoljarnyj (1,5 tisíce) 
a Komsomolskij (0,6 tisíce). Ostatní 
osady byly vlivem průběžného útlumu 
těžby a odlivu obyvatelstva opuštěny 
(viz mapa na s. 78–79).

Z původních táborů Gulagu dodnes 
funguje jediný, bývalé táborové od-
dělení východně od tepelné elek-
trárny 2 (TEC-2) u osady Severnyj, 
dnes Nápravná kolonie Hlavní správy 
výkonu trestu Ministerstva sprave-
dlnosti Ruské federace č. 22. Ostatní 
tábory buď překryla výstavba osad 
v jejich blízkosti, či postupně zchát-
raly a splynuly s přírodou.

Kromě prakticky všech civilních 
a industriálních staveb, postavených 
z větší části vězni, připomínají exis-
tenci pracovních táborů chátrající 
či stále funkční šachty, které vězni 

vyhloubili a v nichž pracovali, dům 
velitele Vorkutstroje (koncernu, kte-
rý řídil produkci Vorkutlagu) či další 
zděné budovy, jako například trestní 
blok uvnitř tábora. V místech bývalých 
táborů se dosud podařilo identifikovat 
čtyřicet z celkového počtu přibližně 
šedesáti vězeňských hřbitovů. U nich, 
případně na dalších místech, se na-
chází i množství památníků vybudo-
vaných po pádu Sovětského svazu. 
Nejvíce jich je na hřbitově u osady 
Jur-Šor. Nejprve zde byli pohřbeni za-
střelení účastníci táborového povstání 
v táboře Rečlagu č. 10, potlačeného 
1. srpna 1953. Následně sloužil pro 
všechny zemřelé vězně.

V letních měsících je možné za 
pomoci místních průvodců najít mís-
ta, kde tábory stály a kde se v zemi 
ukrývají stovky kusů nádobí, nářadí 
a dalších artefaktů každodenního ži-
vota vězňů, které dosud nepodlehly 
zkáze. Jejich reprezentativní výběr se 
nachází v depozitáři již zaniklé ex-
pozice Vorkutlagu v osadě Vorgašor.

Foto: autor
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První osada v místě dnešní Vorkuty – Rudnik, 1934           Repro: ÚSTR Pokládání kolejí na trase Kožva–Vorkuta, 1940
Foto: Národní archiv Republiky Komi

Vchod do Šachty č. ½, 1936                                                          Repro: ÚSTR Jeden z táborů osady Severnyj v polovině 40. let
Foto: Národní muzeum Republiky Komi

Prvomájový průvod v osadě Rudnik, 1935 Repro: ÚSTR Stavět a udržovat v chodu železnici bylo jedním z úkolů vězňů Vor-
kutlagu, Vorkuta 1945                 Foto: Národní muzeum Republiky Komi
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Po válce byl ve Vorkutě vybudován i monumentální dřevěný stadion Dynamo, 1946  Repro: ÚSTR

V poválečném období došlo k rozvoji civilní části Vorkuty. Na snímku bulvár Vítězství, 1946 Repro: ÚSTR
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Pokládání základního kamene šachty č. 40. Uprostřed snímku řeka Vorkuta, na druhém 
břehu osada šachty č. 2, 1944                                                                                              Repro: ÚSTR

Plán tábora Rečlagu č. 10 z pera německého vězně                                                      Repro: ÚSTR

Dobová propaganda: „Vorkuta – město hrdinů“. Uhlí z Vorkuty       určené pro Leningrad v období druhé světové války. Foto: Národní muzeum Republiky Komi

Vězni Gulagu pracují na výsypce jedné z šachet Vorkutlagu Foto: Národní muzeum Republiky Komi
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Dobová propaganda: „Vorkuta – město hrdinů“. Uhlí z Vorkuty       určené pro Leningrad v období druhé světové války. Foto: Národní muzeum Republiky Komi

Vězni Gulagu pracují na výsypce jedné z šachet Vorkutlagu Foto: Národní muzeum Republiky Komi
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Prakticky neosídlená, odlehlá místa v Rus-
ku a na Sibiři proměnili v průběhu několika 
let novodobí otroci Gulagu k nepoznání. 
Táborové baráky v okolí Vorkuty se ztrácejí 
mezi haldami hlušiny a šachetními věžemi 
uhelných dolů. V popředí šachta č. 2.

Foto: archiv Nadace sdružení KARTA



64 2018/03 paměť a dějiny

objektivem



Vorkuta

paměť a dějiny 2018/03 65

Pohled na šachty č. 9. a 10. Ještě v roce 1955 
tady vězni těžili uhlí, které pak vlaky rozvá-
žely do celého Sovětského svazu. Vpravo na-
hoře jsou vidět baráky tábora č. 6, kde vězni 
v drsných sibiřských podmínkách přežívali. 
Ne všichni byli nasazeni na těžbu uhlí. Sou-
částí Vorkutského okruhu byla také obrov-
ská koksárna, cihelna nebo síť tepláren.

Foto: archiv Nadace sdružení KARTA
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Památník vězňům Vorkutlagu, v pozadí Rudnik – místo první šachty vybudované ve Vorkutě

Jeden z několika nápisů v okolí Vorkuty vyzývajících ke světovému míru  Foto (až do s. 73): autor
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Jedna z tepelných elektráren ve městě

Odklízení sněhu zaměstnává obyvatele Vorkuty dodnes
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Most přes řeku Vorkutu vedoucí k bývalému velitelství Vorkutlagu

Dům postavený pro náčelníka Vorkutstroje Michaila Mitrofanoviče Malcova. Za ním kouří elektrárna TEC-1, vybudovaná  
v roce 1941.
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Hřbitov vězňů tábora č. 7

Hřbitov a  památník nuceně přesídlených nespolehlivých občanů SSSR, kteří zde vykonávali ve čtyřicátých a  padesátých 
letech nucenou práci (II. rajon Vorkuty před osadou Okťabrskij)
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Kamna v budově korekce

Korekce tábora č. 7 – poslední stojící stavba tábora
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Socha Lenina ve Vorgašoru je po většinu roku zavátá sněhem. Ale stále stojí.

Hřbitov u osady Jur-Šor pro popravené účastníky vzpoury z 1. srpna 1953 v táboře Rečlagu č. 10, následně využívaný jako 
vězeňský hřbitov. Dnes je doplněný o památník litevským vězňům.
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Jednotlivé osady v okolí Vorkuty spojuje kromě silnice i železnice, po které se převáží hlavně uhlí pro elektrárny a teplárny 
a k dalšímu zpracování a exportu do vnitrozemí Ruské federace

Gigantická hvězda před šachtou Komsomolskaja
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Zbytky šachet a továren obsluhovaných kdysi vězni Gulagu jsou rozesety podél okružní cesty

Krajina v okolí Vorkuty
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V letech 2008–2014 zaznamenali zaměstnanci ÚSTR desítky výpovědí pamětníků Gulagu a získali od příbuzných 
jejich vzpomínky, fotografie a dokumenty. Z ukrajinských státních archivů se podařilo k většině z nich dohledat 
vyšetřovací spisy (Více viz DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam – VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé 
vojenské jednotky v SSSR. Historie a vojenství č. 1/2014.) 

Ivan Hladinec ,  nar. 1912 , byl 
8. 5. 1940 zatčen sovětskými orgá-
ny, 7. 5. 1941 odsouzen na tři roky 
nápravně pracovních táborů, na zá-
kladě amnestie propuštěn a následně 
23. 12. 1942 odveden v Buzuluku do 
čs. armády. Padl během bojů na Dukle 
v říjnu 1944.

Jan Demčík, nar. 1913, 15. 8. 1940  
utekl do SSSR, ve stejný den byl 
zatčen a následně vězněn ve Stani-
slavově, Poltavě a Charkově, kde byl 
7. 4. 1941 odsouzen na tři roky ná-
pravně pracovních táborů. Byl trans-
portován do Vorkutlagu. Propuštěn 
byl na základě amnestie 7. 3. 1943. 
V roce 1995 vydal autobiografickou 
knihu Můj útěk do gulagu. Zemřel  
v roce 2005.

Jiří Kopinec, nar. 1921, byl 22. 8. 1939 
zatčen sovětskými pohraničníky po 
překročení hranice do SSSR, vězněn 
v Skole, Stryji a Starobělsku, kde ho 
18. 4. 1941 odsoudili na tři roky ná-
pravně pracovních táborů a odtrans-
portovali do Vorkutlagu. Osvobozen 
byl 12. 1. 1943. Zemřel v roce 2014 
v Terezíně.

V okolí Vorkuty byli vězněni 
například: 

Foto: DAZO


