POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1975
15. dubna

Pohraničníci jednotky Broumov svazku PS zachránili topící se dítě,
které spadlo do požární nádrže a převezli je do nemocnice
k lékařskému vnitra.

17. dubna

U příležitosti Dne SNB bylo slavnostně otevřeno v Praze Muzeum SNB
a vojsk MV.

25. dubna

MV ČSSR předal Vysoké škole SNB na fakultě OSH v Holešově
slavnostně bojovou zástavu.

9. května

Byl na vojenské přehlídce v Praze byl nejlépe hodnocen útvar PS
složený z příslušníků v uniformách dunajské PS.

červenec

Byla zahájena realizace plánu výstavby nových objektů pohraničních
jednotek.

15. srpna

Z Rakouska přes SH do ČSSR v prostoru hraničního mezníku 1/66
v úseku pohraniční roty Kyselov 15.brigády PS České Budějovice
přeletěl vrtulník UH-1-D bez imatrikulačního označení. V blízkosti
osady Dolní Vltavice naložil 4 čekající osoby a přízemním letem
se vrátil do Rakouska.

17. srpna

Došlo k opakovanému pokusu o ilegální přepravu osob vrtulníkem
z našeho území do Rakouska. Ve stejném prostoru hodlaly
do vrtulníku opět nasednou 4 osoby, ale po zásahu ČSLA
se to podařilo jen 3 osobám. I přes oboustranné použití zbraně
vrtulník opět přeletěl SH do Rakouska. Na místě přistání byly hlídkami
pohraniční roty Kyselov zadrženy 2 osoby německé národnosti.

30. října

Příslušníci vojsk MV se podíleli na odstraňování následků havárie
letadla v Praze - Suchdole.

říjen

3 příslušníci armády USA při provádění průzkumu narušili SH a byli
pohraničníky svazku PS Domažlice zadrženi.

28. listopadu

Byl vyhlášen rozkaz MV ČSSR o opatřeních k dalšímu prohloubení
systému OSH a bezpečnost SH ČSSR platná od 1.ledna 1976.

V roce 1975 - V průběhu roku byly zaznamenávány časté provokace vůči ČSSR. Šlo zvláště
o srazy sudetských Němců v blízkosti SH a provokativní narušování SH ze SRN do ČSSR. u
11.pohraniční brigády byla odhalena příprava 15 členné skupiny k násilnému přechodu
hranic do Rakouska na Dunaji za použití zbraní. V rámci organizací pomocníků PS
pracovalo 6500 občanů, v pionýrských oddílech Mladých strážců hranic 7000 dětí a
mládeže. Na odděleních pohraničních kontrol bylo v tomto roce odbaveno více než
40 miliónů osob a 6 100 000 dopravních prostředků. V uplynulých 5 letech bylo na
hraničních přechodech odbaveno 23 267 343 dopravních prostředků. Na území ČSSR bylo
odhaleno 404 tajných schránek. Z našeho území bylo vyhoštěno na západ 3231 cizinců po
spáchání trestné činnosti vůči ČSSR. Při slavnostní vojenské přísaze a přehlídce
vojenských jednotek v Praze byli nejlépe hodnoceni pohraničníci a útvar PS získal Putovní
pohár primátora hlavního města Prahy.

