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V plánech nacistů se Norsko mělo změnit na opevněnou strategickou základnu 
(Festung Norwegen). Počítalo se s vybudováním mohutných pobřežních opevnění, 
chránících přístaviště ukryté v hlubokých fjordech, s bunkry a plovoucími doky 
pro celé flotily ponorek, s výstavbou letišť a také rozsáhlých komunikačních sítí. 
Mezi nejvíce ambiciózní patřil úkol vybudovat železniční trať skrze celé Norsko až 
na nejzazší Sever (Polarbahn). Stavělo se prakticky po celé zemi, nejvíce na pobřeží 
a v okolí velkých přístavů, u hranic s Finskem, ale i ve vnitrozemí. Čeští dělníci se 
dostali na celou řadu pracovišť, a na některých místech jich se jich sešly početné 
skupiny.
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Po příjezdu do Norska byli zahraniční dělníci rozesláni podle aktuálních potřeb 
pracovních sil na jednotlivých rozestavěných či plánovaných stavbách. Mohlo jít 
o velká města stejně jako o zapadlá, liduprázdná místa na pobřeží či v hlubokém 
vnitrozemí, kde se budovala opevnění, palebná stanoviště, letiště, přístavní zaří-
zení nebo ohromný projekt výstavby železniční trati přes celé severní Norsko až 
k severofinským hranicím.
Poté, co firmy na stavbách dokončily své úkoly, byli přidělení pracovníci posíláni na jiné lokality. Někteří čeští 
dělníci tak zůstali po celou dobu svého pobytu v Norsku na stejném místě, zdá se však, že většina se alespoň 
jednou, spíše ale vícekrát stěhovala. Objevili se na mnoha místech prakticky po celém území Norska, včetně 
arktických oblastí daleko na severu. Nejvíce jich pracovalo v okolí Narviku, v oblasti Mo i Rana a přímo v Trond-
heimu. Na některých pracovištích je evidován jeden jediný Čech, jinde jich naopak byly desítky a dokonce stovky.

Přístavní město trondheim mělo v nacistic-
kých plánech ústřední místo. Kromě ohrom-
ných stavenišť přístav fungoval i jako hlavní 
rozřazovací tábor pracovních sil, a prošla jím 
tedy i většina českých dělníků. 
Pozůstalost Josefa Lébla, Černolice
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Josef lébl byl přidělen k  firmě Georg Wendel, která zajištovala vzduchotechniku a svářečské práce pro bunkry  
v trondheimu i okolí. U firmy pracovalo dvacet Čechů, několik Němců, Dánů a sovětských zajatců.

Několik stovek Čechů bylo posláno do okolí severonorské obce Mo i rana. Pracovali 
zde na stavbě železnice, silnic a cest, a při těžbě dřeva v lesích. Skupina dělníků v městě 
Mosjøen, 50 km jižně od Mo i Rana. / Rodinný archiv příbuzných Jana Novotného, Praha

O strategicky významný přístav Narvik se během přepadení Norska v dubnu 1940 
vedla dva měsíce trvající bitva. Ještě dva a půl roku poté mohli čeští dělníci, na-
sazení zde na budování opevnění a rozšiřování přístavních kapacit, zaznamenat 
její následky – zbořené domy, poničený přístav a vraky potopených lodí a sestře-
lených letadel. / Pozůstalost Jiřího Bence, Postřelmov


















