
POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1952 

8. února Ministerstvo zahraničních věcí ČSR předložilo Ministerstvu zahraničních
věcí USA nótu, ve které protestovalo proti činnosti amerických agentů
na území ČSR. 

10. března Od zahájení OSH jednotkami a svazky PS byly v úseku střežení 
zadrženy 2224 osoby při pokusu o přechod SH. Za stejné období bylo 
zjištěno, že 653 osobám se podařilo beztrestně překonat SH. 

28. dubna Zahynul pohraničník vojín zák. služby ZDENĚK MOKROŠ od brig. Planá 
u Mariánských Lázní. 

1. května Bylo ukončeno vystěhování civilních osob ze zakázaného pásma. Byl 
stanoven úkol přísně dodržovat zásady hraničního režimu v hraničním 
pásmu. Byl vybudován drátěný zátaras v celém úseku 12.PB Planá 
u Mariánských Lázní. 

9. května Se konala v Praze vojenská přehlídka, které se poprvé zúčastnili
i příslušníci PS. 

květen Byly zahájeny přípravy na vojskovou OSH proti NDR.  Bylo zahájeno 
zkvalitnění OSH na řece Dunaji a střeženy příslušníky SNB a PS. Byla
vytvořena Hlavní správa PS a VS. 

20. května Rozkazem ministra NB byl vydán Statut Vojenského učiliště PS a VS. 

10. června Bylo přijato nařízení vlády ČSR o zahájení působnosti VS. 

8. července Vyšlo vládní nařízení o organizaci Celní správy. S účinností od 1.8.1952 
bylo zřízeno 86 celnic. 

28. července Rozkazem ministra NB byla vytvořena technická poddůstojnická škola 
v Litoměřicích. 

20. srpna OSH na Dunaji převzal prapor PS s poříčními oddíly a podřízen byl 
11. brigádě PS Bratislava. 

17. září Vojenské učiliště PS a VS bylo přemístěno z Prahy do Olomouce. 
Rozkazem ministra NB byla zřízena 19.Děčínská pohraniční brigáda 
MNB s úkolem OSH dnem 15.října 1952. 

11. října Pohraniční svazek PS Znojmo v úseku Břeclav zadržela v pohraniční 
akci ozbrojeného narušitele SH do Rakouska. 

19. listopadu Začala výuka na Vojensko-politickém učilišti PS a VS v Kolodějích. 

8.-9. prosince V nočních hodinách u PS Bratislava se pokusila 20 členná ozbrojená
skupina proniknout na území Rakouska. Za úspěšnou činnost v boji 
s narušitelem SH bylo 6 pohraničníků vyznamenáno medailí 
„Za statečnost“ 

21. prosince Na rozhraní mezi rotami Planina a Plešné jezero byl za obou-stranného 
použití zbraní zadržen vojenský zběh JEŘÁBEK. 

Poddůstojnická škola PS Hostouň svazku PS Poběžovice se zúčastnila
bezpečnostní akce k zadržení 20 uprchlých vězňů. 

  

V roce 1952 - Bylo oznámeno, že v letech 1951-1952 bylo zadrženo na 1200 agentů 
západních rozvědek. Narušitelům bylo odebráno 477 pistolí, 27 samopalů, 21 ručních 
granátů, 115 dýk, 9196 nábojů a 10 radiostanic. Od vzniku PS bylo u svazku PS Cheb 
zadrženo 953 osob při pokusu o přechod státní hranice. 


