
 

Železná opona 
Vojtěch Ripka 
 

Vzdělávací cíl 

Cvičení pracuje s příčinou a následkem a zasazuje epizodní vývojovou fázi 
budování železné opony do kontextu přetrhávání vazeb Československa 
se Západem. Železnice je tu využita jako symbol cestování, překračování 
hranice, respektive jejího uzavírání a zamezení možnosti ji překročit. V užším 
smyslu zachycuje série fotografií jednu z bezprostředních příčin (vlak byl 
unesen a přejel hranici na Západ) a následek (byly vytrhány koleje, případně 
nainstalovány betonové zábrany) procesu vytváření neprostupné hranice 
Československa se západními sousedy. Cílem cvičení je spojovat konkrétní 
opatření vzniklé v rámci mezinárodněpolitické a bezpečnostní situace 
s bezprostřední příčinou. 
 

Jednotlivé operace 

Ikony na jednotlivých slidech cvičení poukazují na to, jaký druh operace  daná 
obrazovka umožňuje: 

 

Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu přiblíží lupa část 
obrazu ve výřezu. 
 

 

Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku nebo jiný 
komentář (dle zadání). 
 

 

Aplikace umožňuje uživateli, aby na fotografii barevně označil 
důležité prvky a doplnil je textovým komentářem. Tahem myši 
se stisknutým levým tlačítkem kreslíte do obrazu. 
Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete 
menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit 
textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt. 

 

Kliknutím na fotografii a tahem myši přesuňte fotografii 
na požadovanou pozici mezi ostatní položky. 
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 Aplikace umožňuje uživateli, aby v textu barevně označil slova 
či slovní spojení. 

Základní typy práce s cvičením 

1. Učitel může pracovat společně s celou třídou s využitím dataprojektoru. 
Zanáší pak výsledky práce do jednoho cvičení. Po vyplnění toto cvičení 
ukládá, aby mu je server odeslal na zadanou e-mailovou adresu. Výsledek 
společné práce může nasdílet žákům.  

2. Historylab lze využít ke skupinové práci ve třídě, pokud je možné 
pracovat s několika počítači. Učitel předá žákům odkaz na konkrétní 
cvičení a instruuje je, aby na závěr cvičení vyplnili e-mailovou adresu 
jednoho ze žáků ve skupině i adresu učitele a uložili výsledky práce. 
Vyplněná cvičení server odešle na zadané adresy. Žák, jemuž cvičení 
přišlo na e-mail, může výsledky rozposlat ostatním členům skupiny.  

3. Učitel může cvičení zadat i jako domácí úkol. Musí žákům odeslat odkaz 
na cvičení a instruovat je, aby po vyplnění úkolu zadali svou e-mailovou 
adresu i adresu učitele a uložili výsledky práce. Vyplněná cvičení server 
odešle na zadané adresy. 

 

Prameny 

Úvodní fotografie: 

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108  
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Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108 
 
Pomocná galerie: 

Zdroj: Neznámý autor (www.fofifo.com); z hlediska povahy úkolu není ve cvičení uveden 
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Zabezpečení mezinárodních železničních přejezdů, 2. polovina 50. let 20. století 
„Pro střežení mezinárodních vlaků byla v blízkosti zábran vybudována lávka s osvětlovacím 
zařízením” 
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108; z hlediska povahy úkolu 
není ve cvičení uveden 
 

Nový důkaz: 

„Lokomotiva objíždí soupravu na nádraží Selb-Plösberg, kam vedla trať z Aše, a je na lokální trati 
Hof-Selb, kde končí. Lokomotiva je v postavení, jak přijela z Aše, ale byla odpojena, aby mohly 
dozbrojit vodu a upravit popelník a dýmnici. Vrácena byla až za několik dní včetně soupravy.“ 
Zdroj: Neznámý autor, nádraží Selb, Německá spolková republika, vlak č. 3717, 11. 9. 1951 
(www.fofifo.com) 
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Dokumenty (faksimile a přepis ukázky): 

 
Rub letáku, který americká tajná služba CIC shazovala pomocí balónů na podzim 1951 na území 
Československa 
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108  
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Ivan Skála: Gangsteři, Rudé právo, 18. 9. 1951, s. 3 
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Kontextualizace pro učitele 

Dne 11. 9. 1951 neplánovaně přejel osobní vlak s celkem 107 cestujícími z Aše 
přes československou státní hranici do německého Selbu. Po přejezdu 
nákladního auta se 14 osobami v červenci téhož roku se útěk z Československa 
pomocí plného vlaku stal široce komentovanou mezinárodní záležitostí. 
Zhruba 77 osob se z nedobrovolného pobytu ve Spolkové republice Německo 
vrátilo, 28 jich v emigraci zůstalo. Tato událost přímo vedla k opatřením 
zamezujícím na železničních přechodech přejezdům do ciziny. Hranice byla na 
dráze „ochráněna“ vytrháním kolejí nebo instalací výkolejek či těžkých závor, 
většina mezinárodních přejezdů byla navíc opatřena též kontrolní lávkou 
se světlometem. 
 
K postupu 

Úvodní dvojice fotografií z roku 1953 zachycuje těžké železobetonové závory, 
které byly zavedeny jako opatření proti průjezdu vlaku přes československou 
státní hranici v roce 1951. Žáci jsou vedeni pouze fotografiemi, názvem cvičení 
a popiskou fotografie (ovšem z popisku jim není jasné, že se jedná o dílo 
Pohraniční stráže). Jejich úkolem je prozkoumat mechanismus uzavírání 
průjezdu po kolejích (pomocí železobetonové závory).  
V dalších krocích je pomocí doplňkových fotografií a dobových dokumentů 
žákům naznačen kontext uzavíracího mechanismu a předloženy indicie 
k příběhu vlaku svobody. Žák si tak sestavuje stavební kameny příběhu, který 
vysvětluje záhadu funkce závory na první dvojici fotografií. 
 
 

Doporučený postup pro společnou práci v hodině s dataprojektorem 

1. Úvodní fáze. Třída si pozorně prohlíží dvojici fotografií 
na dataprojektoru. Učitel (nebo vybraný žák) označuje důležité prvky 
a zapisuje k nim komentáře. Na základě analýzy fotografií žáci formulují 
odpověď na otázku na druhém slidu: Co podle vás fotografie zachycují? 
(5 minut) 

2. Analytická fáze. Třída si společně s pomocí lupy prohlíží trojici 
fotografií na třetím slidu, následně učitel (nebo vybraný žák) zapisuje 
odpovědi žáků na otázky na slidu 4: K čemu zařízení slouží? Kde mohlo 
být umístěno a kdy? Odkud vedou koleje a kam? (5 minut) 

3. První interpretační fáze (doplnění důkazů). Na pátém slidu žáci 
společně zkoumají „nový důkaz” - fotografii s popiskem a učitel (nebo 
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vybraný žák) zapisuje jejich postřehy do textového pole (slide 6). 
(5 minut) 

4. Druhá interpretační fáze (druhé doplnění důkazů). Na slidech 7 a 8 
mají žáci k dispozici dva dobové dokumenty, které představují rozdílné 
verze příběhu „vlaku svobody”. Dokumenty jsou představeny jako 
faksimile, pro pozorné čtení je vybrána klíčová ukázka. V té žáci označují 
klíčové termíny. Poté učitel (nebo vybraný žák) zapisuje nové informace 
do textového pole na osmém slidu. (10 minut) 

5. Třetí interpretační fáze (uspořádání osnovy). Žáci diskutují o pořadí 
fotografií na slidu 9. Následně je učitel (nebo vybraný žák) řadí tak, aby 
pořadí odpovídalo jejich rodící se představě příběhu. (3 minuty) 

6. Sumarizační fáze. Žáci na základě shromážděných důkazů píší svou 
celkovou verzi příběhu. K dispozici mají náhled sekvence fotografií, 
které sami seřadili. (10 minut) 

7. Prezentační a diskuzní fáze. Jednotliví žáci prezentují svou verzi 
příběhu. Poté znovu odpovídají na otázku, k čemu sloužilo zařízení 
na úvodních fotografiích. Učitel moderuje diskuzi a případně zapojuje 
další otázky. (10 minut) 

8. Navazující fáze. Dle vlastní preference učitel zapojuje práci s prameny 
do dalšího výkladu. 

 
 
Doporučený postup pro skupinovou práci ve třídě 

1. Úvodní fáze. Žáci si ve skupině pozorně prohlíží úvodní dvojici 
fotografií. Označují důležité prvky a zapisují k nim komentáře. 
Na základě analýzy fotografií formulují odpověď na otázku na druhém 
slidu: Co podle vás fotografie zachycují? (5 minut) 

2. Analytická fáze. Žáci si ve skupinách s pomocí lupy prohlížejí dvojici 
fotografií na třetím slidu, následně zapisují odpovědi na otázky na slidu 
4: K čemu zařízení slouží? Kde mohlo být umístěno a kdy? Odkud vedou 
koleje a kam? (5 minut) 

3. Interpretační fáze (doplnění důkazů). Na pátém slidu žáci ve skupině 
zkoumají „nový důkaz” - fotografii s popiskem a zapisují své postřehy 
do textového pole (slide 6). (5 minut) 

4. Druhá interpretační fáze (druhé doplnění důkazů). Na slidech 7 a 8 
mají žáci k dispozici dva dobové dokumenty, které představují rozdílné 
verze příběhu „vlaku svobody”. Dokumenty jsou představeny jako 
faksimile, pro pozorné čtení je vybrána klíčová ukázka. V té žáci označují 
klíčové termíny. Poté zapisují nové informace do textového pole 
na osmém slidu. (10 minut) 
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5. Třetí interpretační fáze (uspořádání osnovy). Žáci na slidu 9 seřazují 
klíčové fotografie do pořadí, které odpovídá jejich rodící se představě 
příběhu. (3 minuty) 

6. Sumarizační fáze. Žáci ve skupinách píší na základě shromážděných 
důkazů svou celkovou verzi příběhu. K dispozici mají náhled sekvence 
fotografií, které sami seřadili. (10 minut) 

7. Prezentační a diskuzní fáze. Jednotlivé skupiny prezentují svou verzi 
příběhu. Poté znovu odpovídají na otázku, k čemu sloužilo zařízení 
na úvodních fotografiích. Učitel moderuje diskuzi a případně zapojuje 
další otázky. (10 minut) 

8. Navazující fáze. Dle vlastní preference učitel zapojuje práci s prameny 
do dalšího výkladu.  

 
Doporučený postup pro domácí úkol 

Žáci si na úvodní fotografii všímají základních prvků - koleje, otevřená 
a zavřená závora. Objevují jednoduchý princip závory, která má znemožnit 
průjezd vlaku. Základní pátrací otázkou je funkce zařízení. Pomocná 
fotogalerie v druhém kroku umožní zpřesnit možné postřehy. Další dvojice 
snímků současného stavu závor poskytuje žákům odítko pro časové zařazení 
(a dočasnost závor). 
 
Možné výstupy 

Analytická fáze. Žáci si na úvodní fotografii všímají základních prvků- koleje, 
otevřená a zavřená závora. Objevují jednoduchý princip závory, která 
má znemožnit průjezd vlaku. Základní pátrací otázkou je funkce zařízení. 
Pomocná fotogalerie v druhém kroku umožní zpřesnit možné postřehy. 
Ukazuje se dvojice snímků současného stavu závor, čímž se žákovi poskytne 
vodítko pro časové zařazení (a dočasnost závor). 
 
Interpretační fáze. Pomocné fotografie potvrdí a rozvinou závěry 
z pozorování vstupní fotografie. Učitel může v této fázi podněcovat otázky. 
Je žádoucí, aby je žáci kladli sami. Interpretace se posouvá od popisu funkce 
zařízení (zabraňuje projetí vlaku) k osvětlení příčin a souvislostí (proč, kdy). 
Touto perspektivou analyzují žáci pomocné fotografie i dokumenty. Měli by si 
všimnout rozdílu mezi závorami původními (50. léta) a jejich dnešním stavem. 
Mohou si všimnout, že podobná závora je také součástí rozsáhlejší konstrukce 
s lávkou. Souvislost zobrazeného vlaku a jeho cestujících se zařízením 
na kolejích nemusí být hned jasná, avšak po doplnění silně ideologicky 
motivovaných dokumentů by se měla osvětlit. Kritické zkoumání ukázek 
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z dokumentů a jejich srovnání by mělo rovněž podnítit otázky po tak různém, 
v zásadě opačném hodnocení události a po použitém výrazivu. Mělo by vést 
žáky k tomu, aby příběh vlaku svobody uvedli do kontextu napětí studené 
války. 
 
Navazující fáze. Žáci mohou závěry z pátrání prověřit v rámci prezentace 
a v navazující diskuzi. Učitel moderuje tuto debatu, poukazuje na případné 
rozpory a odlišné výklady historických fotografií. Připravuje si půdu 
pro navazující práci. 
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