POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1951
1. ledna

Velitel PS hlásil ministru národní bezpečnosti splnění rozkazu o zaujetí nové
sestavy PS a zahájení vojskové OSH brigádami PS Cheb,
Planá u Mariánských Lázní, Poběžovice, Sušice a Volary v prostoru od Aše po
Třístoličník. Za poměrně krátkou dobu bylo pro potřeby PS postaveno 112
dřevěných budov a při pokusu o ilegální přechod SH upraveno dalších 232
objektů převážně vlastními silami a za velmi nepříznivých klimatických
podmínek. Naprostá většina příslušníků projevovala při budování objektů
nezměrné pracovní úsilí. Na každou rotu připadlo ke střežení okolo 3,5 km
hranic. Roty byly umístěny 700 - 1500 m od SH.

2. ledna

V Praze zahájila činnost Vojenská akademie PS.

15. ledna

ČS veřejnost byla informována o skutečnosti, že od říjne 1950 do ledna 1951
bylo zjištěno 58 neoprávněných přeletů SH ze SRN do ČSR a zpět.

26. ledna

PS zahájila OSH i proti NDR a Rakousku s oddíly PS v Karlových Varech,
Českých Budějovicích, Znojmě a Bratislavě.

21. února

Zahynul při plnění úkolů OSH pohraničník, svobodník zák. služby BOHUMIL
MORAVEC svazku PS Sušice.

19. března

Byl vydán rozkaz ministra NB č.9 o označení brigád PS.

2. dubna

Při výkonu služby OSH přišel o život
VÁCLAV KÖNIGSMARK od svazku PS Cheb.

1. května

Vyšlo první číslo časopisu Pohraniční stráž.

6. června

byl odvlečen Americkými vojáky na území SRN svobodník zák. služby JOSEF
KOLÁČEK. Vrácen byl do ČSR 17.června ve 23.50 hod. ve vesnici Aidsu.

11. července

Národní shromáždění ČSR schválilo Zákon o OSH. Tento den byl nadále
připomínán jako Den Pohraniční stráže.

14. července

Bylo vydáno nařízení ministra NB o právu příslušníka PS použít zbraně při
výkonu služby. Vycházelo z § 8 Zákona o OSH.

července

K PS nastoupili poprvé z civilu vojáci základní služby v počtu 7500 mužů.
Slavnostní vojenské přísahy pohraničníků základní služby se konaly v září
1951.

15. srpna

Ministr NB rozkazem změnil název Vojenské akademie PS na Vojenské
učiliště PS.

11. září

Byl unesen rychlík číslo 3717 protistátní skupinou. Vlak prorazil v prostoru Aš
závoru a vjel na území SRN. Většina cestujících byla vrácena z SRN do ČSR.

30. září

Ve službě na SH při střetnutí se třemi ozbrojenými narušiteli byl usmrcen
vojín zák. služby ADAM RUSO od svazku PS České Budějovice.

1. října

Rozkazem ministra NB byl zřízen sbor poddůstojníků PS z povolání. K tomuto
termínu byl ukončen převod strážmistrů SNB do poddůstojnických a
důstojnických hodností PS. Sbor strážmistrů byl v PS zrušen.

12. října

Kongres USA schválil zákon, podle kterého bylo možno použít ročně 100
miliónů dolarů na financování činnosti vybraných osob ve východních
zemích.

3. listopadu

Prostoru nádraží ČSD Salajma, okr.Cheb, použil narušitel ŠNAJDR proti hlídce
PS granáty a samopal. 4leny hlídky zranil, ale při útěku byl zadržen.

desátník

zák.

služby

13. listopadu

Ministr NB vydal rozkaz, jímž se upravují prováděcí předpisy k Zákonu o
OSH. Šlo o ustanovení o pohraničním území - zřízení hraničního
a zakázaného pásma, vstup SNB do tohoto území, seznam obcí
v pohraničním pásmu a směrnice pro přemístění osob ze zakázaného pásma.

15. prosince

Zahynul při výkonu služby staršina PS OLDŘICH SEBASTIANIDES.

V roce 1951, při pokusu o ilegální přechod státní hranice, bylo zadrženo 62 agentů
zahraničních rozvědek.

