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Během expedice Ústavu pro studium 
totalitních režimů a České televize 
po bývalých táborech, památnících 
a muzeích připomínajících lágrovou 
historii Komi se podařilo natočit 
záběry pro dokumentární cyklus 
Čechoslováci v Gulagu a naskenovat či 
nafotit stovky dokumentů, fotografií 
či artefaktů k tématu. Díky spoluprá-
ci s ruským historikem Michailem 
Rogačevem a jeho kontaktům byla 

pracovníkům ÚSTR v Národním 
muzeu Republiky Komi předložena 
dvě fotografická alba z dílny NKVD, 
dokumentující dva úseky stavby 
železniční trati Kotlas–Vorkuta na 
přelomu třicátých a čtyřicátých let  
20. století. První nese název Výstavba 
železniční trati Kotlas–Kožva v délce 
728 km (Stroitělstvo železnodorožnoj 
liniji Kotlas–Kožva Protjaženijem  
728 km) a obsahuje 147 fotografií z let 

1936–1941 a druhé Výstavba severní 
žel. magistrály Kotlas–Vorkuta. Abez
ský úsek (Stroitělstvo severnoj ž.d. 
magistrali Kotlas–Vorkuta. Abezskij 
r-n), ve kterém se nachází 111 foto-
grafií z let 1939–1940.

Některé z fotografií jsou již veřej-
nosti známé, naprostá většina z nich 
však nikdy publikována nebyla. Před-
stavují tak cenný příspěvek k historii 
sovětských politických represí, indus-
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Fotoalbum dokumentující stavbu dráhy Kotlas–Vorkuta doplňuje řada ručně malovaných kreseb

trializace a osídlení ruského dálného 
severu a zároveň jsou svědectvím 
utrpení tisíců našich krajanů, kteří 
v táborech Gulagu rozesetých na 
trase pracovali.

Podobně jako v případě alba 15 let 
Uchtinského závodu (1929–1944) (Uch-
tinskij kombinat za 15 let /1929–1944/), 
dokumentujícího počátky těžby nafty 
v Uchtě a získaného ÚSTR ve fragmen-
tech ze soukromé sbírky, jde o ručně 
ilustrované a popisky opatřené sou-
bory fotografií nalepených na tvrdé 
kartonové archy svázané provazem, 
jež vydal NKVD pouze ke služebním 
účelům, jak je v nich také uvedeno. 
Obě alba se bohužel vlivem vlhkosti 
výrazně zprohýbala a tvrdost papíru 
a provizorní podmínky kopírování za 
pomoci přivezené příruční techniky 
neumožnily jejich naskenování či 
nafocení v ideální kvalitě.

Ačkoliv alba nevznikla s cílem 
dokumentovat využití vězňů Gulagu 
k nucené práci, ale jako oslavné zobra-
zení dobývání nehostinných severních 
oblastí Sovětského svazu, je na nich 
táborová realita zachycena věrohod-
něji než na dochovaných propagan-
distických snímcích z pracovních 
táborů. Záběry provizorních stanů či 
zemljanek zapadaných sněhem, které 
sloužily pionýrům z řad vězňů i jejich 
věznitelů v počáteční fázi existence 
jednotlivých pobočných táborů, sotva 
rozeznatelné drobné postavy ztráce-
jící se na grandiózních staveništích, 
všudypřítomné stopy ruční práce jako 
úhledně vyrovnané hranice z pokáce-
ných stromů, obrovské průseky tajgou 
či výkopy skrz zvlněnou krajinu či ne-
konečné dřevěné silnice přes bažiny – 
to vše svědčí o obrovském nasazení 
a utrpení otroků sovětského režimu.

Na několika snímcích jsou jen tak 
mimoděk zachyceny i části táborů 
Gulagu s plotem, strážními věžemi 
a táborovými baráky. Nejlépe je tá-
bor vidět na fotografiích z dokončení 
stavby mostu přes řeku Vyčegdu. 
Zobrazují jeden z pobočných táborů 
Sevželdorlagu na břehu řeky, ne-
daleko mostu – pracoviště vězňů, 
kteří ihned po dokončení stavby 
tento tábor opustili a byli přesunuti 
na další úsek železnice, kde si nej-
prve vybudovali tábor a následně se 
opět zapojili do budování dráhy. Ale 
i ostatní snímky, jako vykládání lodí 
v říčních přístavech, odklízení sněhu, 
táborové nemocnice či kanceláře veli-
tele tábora, poskytují věrnou ilustraci 
k vyprávění desítek pamětníků – kra-
janů, kteří tábory v Komi prošli.

Zdroj fotografií:  
Národní muzeum Republiky Komi
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Titulní strana fotoalba Výstavba železniční trati Kotlas–Kožva v délce 728 km; jedna z desítek 
stran alba dokumentujícího práci vězňů Gulagu poblíž Abzeu
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Budování pilířů mostu přes řeku Vym; prvním úkolem vězňů stavějících železnici bylo vykácet 
průsek tajgou
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Provizorní obydlí na trase Kotlas–Vorkuta; dřevěná silnice z Uchty do Kožvy postavená rukama 
vězňů byla hlavní dopravní tepnou před dokončením železnice
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Přístav tábora č. 6 – před dokončením železnice byly řeky hlavní dopravní trasou; množství 
zeminy, které vězni Sevželdorlagu přemístili během budování trati, bylo největší v roce 1940
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Propagandou zdobené vstupní brány do pobočných 
táborů Sevželdorlagu (nahoře); táborová koupelna, 
lazaret, stan-dílna a kovárna
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Vězni Gulagu při stavbě dřevěného mostu přes řeku Ižmu; vykládání sena v jednom z přístavů 
Sevželdorlagu
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Fotograf dokumentující stavbu dráhy zachytil kromě vězňů budujících most i část lágru se 
strážní věží v horní části snímku; trať z Kotlasu do Vorkuty překračuje desítky vodních toků, 
které museli vězni přemostit
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Vězni pochodují do práce na rozestavěné zasněžené železniční trati; kromě svržení podpůrné 
konstrukce stavby mostu přes Vyčegdu zachytil fotograf i část jednoho z táborů Sevželdorlagu 
na břehu řeky
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Pracovna velitele správy Sevželdorlagu v roce 1940; odvodňovací kanál vybudovaný vězni 4. poboč- 
ného tábora v roce 1939
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Pokládání úzkorozchodných kolejí vězni 4. pobočného tábora Sevželdorlagu; provizorní dřevěný 
most přes řeku Vyčegdu

PD_03_2021.indb   47 29.09.2021   12:15


