POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1981
15. ledna

Na 100 příslušníků PS a SNB po dobu 2 měsíců pomáhalo překonávat
obtížné zimní podmínky Severočeským hnědouhelným dolům v Mostě a
Hnědouhelným dolům a briketárnám v Sokolově.

21. ledna

Hrdinnou smrtí při OSH padl vojín základní služby JOZEF LUDAS,
pohraničník od svazku PS Cheb. Prezident republiky mu udělil
vyznamenání Za statečnost in memoriam, byl povýšen do hodnosti
svobodník a zapsán na věčné časy do stavu jednotky.

březen

U svazku PS Domažlice sloužil vojín základní služby R.Z., kterému
se narodil v Martině syn - 5miliontý občan SSR.

27. května

Rozkazem MV ČSSR bylo nařízeno u příležitosti 30. výročí přijetí Zákona
o ochraně státních hranic zapsat 17 pohraničníků na věčné časy do
stavu určených jednotek PS s uvedením důvodu:
„POLOŽILI ŽIVOT PŘI PLNĚNÍ BOJOVÉHO
ÚKOLU OCHRANY STÁTNÍCH HRANIC“.
Voj. František VACULA, des. Václav KÖNIGSMARK, stržm. Vladimír
KYSELA, svob. František ŠENKÝŘ, svob. Jaroslav KONÍČEK, voj. Pavel
JUHAS, voj, Josef ULRICH, voj. Bohumil MORAVEC, stržm. Jaroslav
HODBOĎ, por. Václav HORVÁT, stržm. Rudouš KOČÍ, stržm. Josef
PEKAŘ, stržm. Václav CÍZLER, stržm. Josef MARŠÁLEK, vojín Adam
RUSO, vojín Miloš KUKLA a vojín Jozef LUDAS.

4. července

Školnímu svazku PS Planá u Mariánských Lázní byl propůjčen čestný
název Julia Fučíka.

11. července

Prezident ČSSR svým rozkazem z 1.4. t.r. udělil PS a OSH Řád rudé
zástavy u příležitosti 30.výročí přijetí Zákona o OSH. Slavnostní
shromáždění při této příležitosti se konalo za přítomnosti význačných
hostů v Paláci kultury v Praze.

16. října

Při plnění úkolů OSH zahynul svobodník základní služby STANISLAV
LÁZNIČKA od svazku PS Cheb. Posmrtně byl vyznamenán medailí
Za zásluhy o ochranu hranic ČSSR.

9. listopadu

Svazku PS Domažlice byl udělen Čestný odznak SČSP II. stupně.

listopad

Pohraniční jednotka PS České Velenice svazku PS České Budějovice byla
vyznamenána medailí Za upevňování přátelství ve zbrani II. stupně.

26. prosince

Příslušníci oddělení OSH Trefené ve spolupráci s polskými orgány pátrali
po 16 mladých lidech sportovní třídy, kteří se nevrátili z tréninku.
Skupina v terénu zabloudila. Zachráněno bylo 13 lidských životů, tři
mladí lidé v nepříznivých zimních podmínkách a mrazu ztratili život.

V roce 1981 - 45 pohraničních a zabezpečovacích jednotek PS, 13 oddělení pasových
kontrol a 24 oddělení OSH splnilo podmínky pro udělení titulu Vzorné. Přes SH cestovalo
na 56 miliónů osob a přejelo 10 milionů vozidel. Nejlépe hodnocena oddělení pasových
kontrol byly Pomezí nad Ohří, Varnsdorf a Petroviče. Na odděleních pasových kontrol bylo
zadrženo 793 osob, z toho 134 osob s padělanými cestovními doklady.

