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Úvod 
 

I. 
V úvodu nejprve zmíníme počáteční situaci vojenské rady velitelství Pohraniční stráže 

ve světle základních rysů vývoje Pohraniční stráže v druhé polovině 60. let. Navážeme 
nastíněním procesu hledání perspektiv Pohraniční stráže a její role v bezpečnostním systému 
socialistického Československa v letech 1970 a 1971, v němž se vytvořila jedna ze základních 
kompetencí vojenské rady, platná až do roku 1989. Tuto část úvodu pak uzavřeme popsáním 
organizačního vývoje rady a způsobu její práce. 

Po invazi v srpnu 1968 a poté, co bylo v dubnu 1969 v čele komunistické strany 
usazeno nové vedení, bylo i na Pohraniční stráži (PS), aby udělala vše pro radikální snížení 
nepovolených, a tudíž ilegálních přechodů státních hranic. PS tehdy byla zakotvena ve 
struktuře Československé lidové armády (ČSLA), resortně podléhala od 1.1.1966 ministerstvu 
národní obrany (MNO), a střežila západoněmeckou a rakouskou hranici,1 tj. úsek od Aše po 
Bratislavu, na němž rostl počet pokusů o tzv. ilegální přechod státních hranic (tab. 1). 
Z tabulky, sledující šest let 1966-71, jsou patrné dvě věci: strmý nárůst absolutního počtu 
zadržených na hranicích, a především nárůst absolutního počtu úspěšných přechodů státních 
hranic. Ten byl také ve změněném politickém prostředí hlavním hybatelem snah volajících po 
tzv. zpevnění pohraničního režimu, neboť, jak je vidět, v relativních číslech se roční výsledky 
(poměr zadržených k celkovému počtu pokusů o nepovolený přechod, tzv. výslednost) z let 
1968 a 1969 dramaticky nelišily od těch z let 1966 a 1967.2

 
Tab. 1 Tlak tzv. narušitelů zadržených jednotkami PS v období 1966-1971 (do 30.10.1971)3

 
Rok Zadrženo Nezadrženo Výslednost [%] 
1966 487 51 90,4 
1967 637 66 90,7 
1968 1944 286 87,2 
1969 1723 192 90,0 
1970 1132 126 89,9 
1971 (do 30.10.) 1021 100 91,2 

 
Údaje nastíněné tabulkou lze nazírat též z perspektivy změn, které Pohraniční stráž 

prodělala v druhé polovině 60. let a které rozkolísaly její dosavadní způsob střežení státních 
hranic. Od 1.1.1966 již nebyly drátěné zátarasy napojeny na elektrický proud o vysokém 
napětí a ještě předtím na jaře 1964 byla snížena hloubka pohraničního území.4 Navíc byly 
                                                           
1 Změna podřízenosti se uskutečnila na základě usnesení předsednictva ÚV KSČ z 26.10.1965 k bodu: Vytvoření 
jednotných ozbrojených sil a nezbytné úpravy v systému ochrany státní hranice a objektů zvláštní důležitosti 
(Archiv Ministerstva vnitra ČR (dále jen A MV) Kanice, 2357, karton č. 323, rok 1965, příloha k čj. SV-
00100/03-65 – opis usnesení). Změnu stvrdilo zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 
138/1965Sb., o změně podřízenosti Pohraniční stráže. 
2 V tzv. zimním období od října 1968 do března 1969 byla ovšem úspěšnost pohraničníků při zadržení tzv. 
narušitelů pouze 79,3% (A MV Kanice, 2358, inv. j. 130, Fakta o stavu ochrany státních hranic za zimní období 
1971/72, bez čj., z 2.5.1972, s. 3), což skutečně představovalo v kontextu dat ze 60. let, zejména z první poloviny 
60. let, nepředstavitelně nízkou hodnotu. 
3 A MV Kanice, 2358, inv.j. 116, čj. 001010/71-20/23 z 12.11.1971, Doklad velitele PS o plnění úkolů, stavu 
vojska, materiálního a technického zabezpečení, s. 12. 
4 Rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 20 z 27.3.1964 v příloze č. 1 Statut hraničního pásma zrušil dosavadní 
zakázané a na ně navazující hraniční pásmo. Nově zavedené hraniční pásmo pak víceméně převzalo roli 
zakázaného pásma ať už tím, že v něm nesměl nikdo bydlet, tak rozsahem stanoveným 1 – 3 km. Tímto se měla 
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sníženy stavy pohraničních brigád, při současných změnách v jejich struktuře. V nezbytném 
rozsahu si tyto změny přiblížíme na příkladu chebské brigády, která, pomineme-li zrušení 
karlovarské a děčínské pohraniční brigády, prodělala největší organizační zásahy. Chebská 
brigáda byla v roce 1965 sestavou o 31 pohraničních rotách ve čtyřech praporech a se 
zabezpečovacími jednotkami měla plánovaný počet 3376 pohraničníků.5 Ale již v únoru 1966 
je v její sestavě zrušeno 5 rot6 a v březnu je dalších 7 rot na 44,76 km dlouhém úseku předáno 
nově (staronově) se konstituující pohraniční brigádě v Plané.7 K 1.4.1966 je předán úsek 
bývalých šesti rot na 65,79 km hranice s NDR pohraničním oddělením VB.8 Náhle má 
brigáda jen 13 rot a současně vzniká dvoustupňové řízení brigáda-rota likvidací velitelství 
praporů jako středního článku velení.9 U znojemské brigády, kterou zde uvedeme pro 
srovnání, není tendence k zeštíhlení pohraničních útvarů tak zastřená jinými reorganizačními 
záměry jako v chebském případě. Sestava 30 rot v pěti pohraničních praporech má tabulkové 
počty 3304 (k 1.1.1964) a v roce 1966 klesá na 27 rot s tabulkovým počtem 2994 
pohraničníků v brigádě.10 Celkově došlo na hranici s NSR a Rakouskem ke zrušení 25 rot a 
20 pohraničních praporů a ke snížení počtů PS o 4500, z toho jen na prvosledových rotách o 
3500.11

 V roce 1967 se zvýrazňuje u pohraničních brigád zaměření na výcvik s bojovou 
technikou. Nositeli toho jsou výcvikové oddíly, od 1.9.1967 přeměněné na výcvikové 
prapory, které měly provádět soustředěný výcvik příslušníků pohraničních rot. K těmto 
praporům mají být podle plánu povolávána několikrát ročně k soustředěném výcviku 
organická družstva a specialisté.12 Jak vyplývá ze struktury výcvikových praporů, mohly 
sloužit i jako záloha velitele brigády využitelná pro akce, jdoucí nad rámec obvyklé ochrany 
státní hranice. Struktura jednotek výcvikového praporu signalizuje přizpůsobení PS vývoji 
bojové techniky (protitankové řízené střely) a přizpůsobování PS potřebám ČSLA v případě 
válečného konfliktu (motostřelecká rota, tanková rota, protitanková baterie). Tyto roty a 
baterie byly v sestavě výcvikových praporů jednotkami rámcovými; pro výcvik pohraničníků 
z pohraničních rot. 

                                                                                                                                                                                     
podstatně zúžit dosavadní pohraniční zóna, čímž mělo dojít k lepšímu využívání půdy a jiných ploch v pohraničí. 
Zde je ovšem třeba podotknout, že ne všude k takovému zúžení došlo. Skutečná šíře někde dosahovala i 
dvojnásobku (A MV Kanice, HS PS OSH, balík č. 40, rok 1983, čj. OSH-219/HZ-83 z 1.6.1983). 
5 A MV Kanice, 2342, karton č. 127, inv. j. 335, Výkaz počtů 5. brigády k 1.1.1966. 
6 Např. A MV Kanice, VPS, karton č. 335, rok 1966, Rozkaz velitele Pohraniční stráže č. 004 z 20.1.1966. 
Změny v ochraně státních hranic, v dislokaci jednotek a stanovení nových úseků ochrany státních hranic, s. 1. 
A MV Kanice, 2342, karton č. 124, inv. j. 327, čj. PS-0095/01-1966 z 28.1.1966, Nařízení velitele 5. bps MNO 
k vyhodnocení roku 1965, úkolům na rok 1966 a k zajištění úkolů reorganizace 5. bps, s. 3n. 
7 A MV Kanice, VPS, karton č. 335, rok 1966, Rozkaz velitele Pohraniční stráže č. 005 z 20.1.1966, s. 1. 
A MV Kanice, VPS, karton č. 327, rok 1966, čj. PS-00296/01-1966 z 28.3.1966, Protokol o předání jednotek 5. 
bps veliteli 12. bps. 
8 A MV Kanice, VPS, karton č. 326, rok 1966, čj. PS-00243/11-1966 z 31.3.1966, Protokol o předání úseku 
hranice ČSSR-NDR velitelem 5. bps náčelníku S-VB Plzeň. A MV Kanice, VPS, karton č. 324, rok 1966, čj. PS-
00591/1966 z 8.4.1966, Hlášení o průběhu reorganizace Pohraniční stráže. 
9 A MV Kanice, VPS, karton č. 327, rok 1966, čj. PS-001115/66 z 30.5.1966, Podklady pro zpracování zprávy 
pro ÚV KSČ o plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ z 26.10.1965, s. 1. 
10 A MV Kanice, 2341, karton 26, Výkaz počtů 4. brigády k 1.1.1964 
A MV Kanice, 2341, karton 28, Výkaz počtů 4. brigády k 1.1.1967. 
11 Např. A MV Kanice, VPS, karton č. 327, rok 1966, čj. PS-001115/66 z 30.5.1966, Podklady pro zpracování 
zprávy pro ÚV KSČ o plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ z 26.10.1965, s. 1n. Také 2358, inv. j. 47, 
materiál k čj. 003772/70-2 z 29.9.1970, Hodnocení výsledků plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ z 
26.10.1965, s. 6. 
12 A MV Kanice, 2341, karton č. 34, čj. 01988-28-1967, Organizační a metodické pokyny velitele PS 
k organizačním změnám v PS, s. 5-7. 
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Zavedení výcvikových praporů znamenalo po zeštíhlovací fázi v 1. polovině roku 
1966 určité posílení brigád (např. Cheb z 1595 (k 1.1.1967) na 1752 (k 1.1.1968))13, ale ve 
svém důsledku to přineslo další snížení tabulkových počtů prvosledových jednotek, např. u 
Chebu z 1074 (k 1.1.1967) na 1032 (k 1.1.1968) a nárůst ostatních jednotek.14 Za této situace 
nemohly jednotky nikdy využít všech svých kmenových příslušníků, neboť vždy byla dvě 
družstva, tj. třetina stavu rot, odvelena do výcvikových praporů. Vedle toho byli pro službu na 
státní hranici blokováni další vojáci, specialisté pro obsluhu bojové techniky, a prodloužil se 
samozřejmě základní výcvik nováčků. Zásadní změny nepřinesla ani reforma ze září 1969,15 
ani operativní opatření, jakým bylo například posilování pohraničních rot záložníky v rámci 
jejich vojenských cvičení. 
 Nastínění organizačních peripetií nám má společně s úvodní tabulkou pomoci 
načrtnout situaci, v které se špičky Pohraniční stráže, scházející se od začátku roku 1970 na 
schůzích vojenské rady velitelství PS, nacházejí. Vidíme, že zde je řada faktorů, které při 
souběžném působení způsobují nižší úspěšnost pohraničníků při zásazích proti uprchlíkům: 
užší hraniční pásmo, konec používání vysokého napětí v drátěných zátarasech, převod 
k ministerstvu národní obrany, vyčlenění oddělení pohraničních kontrol ze sestavy brigád, 
početní úbytek stavů útvarů PS společně s vázáním určitého počtu pohraničníků na nově 
dodanou bojovou techniku, změna politických nálad po invazi v srpnu 1968. 
 Ač z pohledu roku 1970 představuje první polovina 60. let co do úspěšnosti zásahů 
takřka ideální stav, je nicméně při hledání východiska, jakými prostředky tzv. zpevnit střežení 
státní hranice, vojenská rada velitelství PS natolik realistická, že nevolá po znovuzavedení 
širšího pohraničního pásma nebo po znovupřipojení střední stěny třístěnného drátěného 
zátarasu na proud o vysokém napětí.16 Rovněž tak nediskutuje variantu s použitím minových 
polí na státní hranici.17 Zvažují se proto možnosti signálních stěn (v té době typ U-60), u 
nichž vyvstávají dva okruhy problémů: při nedostatku sil se omezuje údržba signální stěny, 
což má za následek častou poruchovost a tudíž nespolehlivost těchto zařízení. Druhým 
problémem je, že signální stěny jsou vedeny po trasách dosavadních drátěných, dříve 
elektrifikovaných, zátarasů. Tyto zátarasy byly postaveny relativně blízko státní hranici, což 
má jednu velkou nevýhodu: zatímco dřívější elektrifikovaný drátěný zátaras uprchlíka tzv. 
zadržel (tj. zabil), signalizace pouze podává zprávu na pohraniční rotu o překonávání stěny a 
protože je stěna blízko státní hranice, nejsou pohraničníci s to uprchlíka („narušitele“) 
dostihnout. Započít s výstavbou nových signálních stěn ve větší vzdálenosti se v té době jeví 
jako ekonomicky náročné a vývoj dokonalejších technických prostředků byl nejistou, 
přinejmenším dlouhodobou záležitostí.18 Řešení těchto problémů tedy velení PS formuluje 

                                                           
13 Tabulkové (plánované) počty. (A MV Kanice, 2342, inv. j. 335, výkazy počtů 5. brigády k 1.1.1967 a 
1.1.1968). 
14 Pro ilustraci jednotky bojového zabezpečení (velitelská, spojovací, ženijní rota, chovná stanice, četa chemické 
ochrany, výcvikové oddíly Aš, Dolní Žandov) mají k 1.1.1967 208 tab. počet, o rok později mají 228, a to bez 
obou výcvikových praporů; ty mají 256 (A MV Kanice, 2342, inv. j. 335, výkazy počtů 5. brigády k 1.1.1967 a 
1.1.1968). 
15 Výsledkem této organizační změny bylo, že nyní byly počty pro výcvik plánovány přímo ve výcvikových 
praporech a nikoli na prvosledových rotách jako dosud (A MV Kanice, 2358, inv. j. 12, s. 10). Spíše než 
problémy ochrany státní hranice tak armáda řešila základní výcvik vojáků základní služby, který byl nyní 
prodloužen na šestiměsíční. 
16 V letech 1960-1965, tj. před snížením počtů PS a před vypnutím elektřiny v drátěných zátarasech, činila 
úspěšnost zásahů pohraničníků proti tzv. narušitelům 91,9-97,6% (A MV Kanice, 2358, inv. j. 12, Perspektivy 
vojskové ochrany státní hranice a její postupné technizace, s. 7). 
17 Tímto směrem se vydala od počátku 60. let na německo-německé hranici pohraniční policie NDR. 
V Československu zůstalo užití min na státní hranici záležitostí 50. let.  
18 A MV Kanice, 2358, inv. j. 12, Perspektivy vojskové ochrany státní hranice a její postupné technizace, s. 19. 
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v březnu 1970 ve dvou rovinách: jednak posílit o 4500 pohraničníků, jednak modernizovat 
stávající rotní signální stěnu U-60.19

 Na podzim téhož roku je vojenské radě jasné, že její požadavek na zvýšení stavu 
ministerstvo neakceptuje, zbývá tedy nákladné vybudování signální stěny v týlu úseků rot a 
plánování některých technických prostředků.20 Novem však je, že z vojenské rady PS 
otevřeně zaznívá, že generální štáb připisuje Pohraniční stráži úlohu, která jí nepatří, tj. 
bojové úkoly, a že proto nemůže věnovat tolik sil ochraně státní hranice.21 Požaduje se tudíž 
upřesnit úkoly PS za války tak, aby odpovídaly plnění hlavního úkolu – ochraně státních 
hranic v míru, a tím i přehodnotit vybavenost bojovými prostředky a technikou. Vše má být 
podřízeno, tj. příprava jednotek, výzbroj i ostatní činnost pozemní ochraně stanoveného 
pásma státní hranice proti ilegálním přechodům, přejezdům a narušování demarkace.22 Nově 
vypracovávané plány bojové činnosti již mají počítat s tím, že u jednotek PS budou rušeny 
obrněné transportéry, bezzákluzové kanóny a tarasnice. V těchto slovech adresovaných 
resortnímu vedení vidíme nejen posun v „dobrých zdáních“ vojenské rady, ale i možnou 
reakci na mimoresortní zájem o ochranu státní hranice ze strany komunistického vedení a 
federálního ministerstva vnitra (FMV). 

Resort vnitra měl zájem na opětném zařazení PS do své struktury, přičemž své snahy 
zdůvodňoval jednak argumenty, které jsou v podstatě shodné s problémy tak, jak je výše 
formuluje velitelství PS, resp. jeho vojenská rada, jednak argumentuje zhoršenou součinností 
VB, oddělení pasových kontrol a kontrarozvědných orgánů ministerstva vnitra s PS, zejména 
s její agenturně operativní prací. Skrývalo se tu i čertovo kopýtko vnitrostátní bezpečnostní 
situace: ministerstvo potřebovalo po projevech občanského nesouhlasu s invazí vlastní 
vojskové zálohy „na řešení důležitých a mimořádných bezpečnostních a pořádkových 
úkolů.“23

 Geneze tohoto zájmu o PS má kořeny v květnovém zasedání předsednictva ÚV KSČ 
roku 1969, které pověřilo ministra vnitra, aby on [!] vypracoval ve spolupráci s ministrem 
národní obrany pro předsednictvo zhodnocení podřízení PS ministerstvu národní obrany. Tato 
zpráva byla záhy hotova a návrh byl projednán s náčelníkem generálního štábu ČSLA 
Rusovem. Zpráva předpokládala v návrhu převzetí PS vnitrem již k 1.10.1969.24 Nicméně 
kolegium ministra národní obrany mělo k této zprávě řadu připomínek a proto MNO následně 
požádalo o odklad společných prací na této zprávě do konce roku 1969.25 Ke společným 
jednáním o zprávě pro předsednictvo začala obě ministerstva směřovat až od května 1970. 

Materiál společné komise MNO a FMV nakonec může vojenská rada PS posoudit až 
v listopadu 1970. Tento dokument uvádí dvě varianty řešení: buď převést PS k 1.1.1971 

                                                           
19 Tamtéž, s. 1. 
Reakce náčelníka generálního štábu ČSLA Rusova byla spíše negativní, když argumentoval tím, že nebyly ještě 
vyčerpány všechny vnitřní zdroje PS v organizaci a přípravě vojsk. Rada tedy uzavírá své konstatování, že je 
třeba nadále využívat pro zlepšení ochrany státní hranice dvě cesty: rozvoj technických prostředků a zefektivnění 
všech sil (A MV Kanice, 2358, inv. j. 11, čj. 001148-7/70, Zápis ze zasedání rady 19.a 25.3.1970, s. 5-7). 
20 A MV Kanice, 2358, inv. j. 46, Zavádění nových technických prostředků do ochrany státních hranic, 
důvodová zpráva, s. 1 a 3. 
21 A MV Kanice, 2358, inv. j. 55. Podobně už i dříve koncem září 1970 (2358, inv. j. 47, materiál k čj. 
003772/70-2 z 29.9.1970, Hodnocení výsledků plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ z 26.10.1965, s. 65n.). 
22 A MV Kanice, 2358, inv j.79, čj. 001010-28/71 (8) ze 4.3.1971, Opatření k realizování úlohy a místa PS. 
Podklady pro vystoupení ministra národní obrany, s. 1. Čj. 00501-2/oper-1971, Opatření k realizování úlohy a 
místa PS, b.d., s. 3.  
23 A MV Kanice, A2/3, karton č. 34, inv. j. 936, Materiál pro operativní poradu vedení MV ČSSR (čj. ZU-
0024/F-1970, čj. SV-0027/40-70 ze 7.5.1970) k bodu : Příprava materiálu o zhodnocení účinnosti podřízení 
Pohraniční stráže ministerstvu národní obrany a její převod k MV ČSSR, příloha III - původní návrh materiálu 
pro předsednictvo ÚV KSČ z roku 1969, s. 6 a 7. 
24 Tamtéž, s. 4. 
25 Tamtéž, s. 1. 
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k FMV nebo ponechat u MNO.26 Podle stanoviska vojenské rady zatím není převod řešením. 
Materiál kritizují špičky PS především za účelovou argumentaci při charakteristice příčin 
současného stavu ochrany státní hranice a také proto, že kroky do budoucna jsou u každé 
z variant formulovány příliš obecně, namísto toho, aby se hlavní pozornost věnovala věcným 
problémům Pohraniční stráže a hraničního režimu jako takového.27 Neříká se např. odkud vzít 
školené velitele pro nižší stupně velení, jaké investice a jiné hmotné náklady je třeba PS 
věnovat a jaké změny přijmout v její organizaci.28 Velení PS tak dává najevo, že vypracování 
materiálu pro rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ je nutné udělat na základě těsnější 
spolupráce obou ministerstev s ním. Reakcí vojenské rady na tento materiál se může zdát její 
přiznání z počátku března 1971, že se zpracovává koncepce vojska PS, která by měla řešit 
věcné problémy, v nichž se PS nachází: rozpor mezi úkoly a možnostmi, zatíženost vojsk, 
hmotné zabezpečení, technické vybavení a další.29

Při projednávání vlastního materiálu řešení věcných problémů Pohraniční stráže si 
chce vojenská rada PS odmítnutím bojové techniky uvolnit ruce k realizaci dalších kroků, mj. 
v oblasti doplňování, organizačního uspořádání a v oblasti právních předpisů. Po bodovém 
materiálu z prvního čtvrtletí a po vypracování vlastního materiálu řešení věcných problémů 
v květnu se v létě 1971 záměr velení PS dále konkretizuje.30 Argumentačně má podložený 
požadavek na zvýšení stavů PS přibližně o 3000 pohraničníků, včetně vojáků z povolání.31 
Tabulkové zvýšení má být využito především na posílení rot prvního sledu, na obnovení 
velitelství praporů, na posílení agenturně operativních oddělení brigád a na posílení ženijních, 
dopravních, spojovacích a ostatních jednotek brigád pro zajištění výstavby, obsluhy a údržby 
nové techniky.32 Odmítnutí bojové techniky má nejen zvýšit hustotu vojskové ochrany 
v prvním sledu33, ale i zvýšit poměrnou váhu prvního sledu vůči zabezpečovacím a 
výcvikovým jednotkám. Odvelení bojové techniky má zkrátit i výcvik nováčků, což umožní 
dříve je využít pro službu na rotách. Opětným zařazením velitelství praporů do struktury 
pohraničních brigád chce zlepšit řízení činnosti pohraničních rot zejména u brigád s velkým 
počtem rot na rakouské hranici. Stranou nezůstává ani doplňování útvarů ze školských 
zařízení. Zde je nastolen požadavek obnovit 12. školní brigádu PS Planá, která by zajišťovala 
v poddůstojnických školách výcvik těch specialistů - vojáků základní služby, které není 

                                                           
26 A MV Kanice, 2358, inv. j. 56, čj. 0017507/52-11/1970 (8), b.d., (pravděpodobný vznik v říjnu nebo v první 
polovině listopadu), Materiál pro předsednictvo ÚV KSČ k bodu: Zhodnocení účinnosti podřízení Pohraniční 
stráže ministerstvu národní obrany v souvislosti s dalším zkvalitněním ochrany státních hranic. Je možné, že 
právě tlak FMV vedl MNO k některým organizačním změnám v PS v září 1969 s cílem zmírnit důsledky 
odvelování pohraničníků z prvního sledu k výcvikovým praporům. 
27 A MV Kanice, 2358, inv. j. 56, čj. 001148/28-70-24, Stanovisko vojenské rady VPS k připravovanému 
materiálu pro předsednictvo ÚV KSČ. 
28 Velitel PS Šádek v materiálu říká, že podřízenost PS je věc druhořadá, je nutno řešit věcné problémy a tato věc 
z toho vyplyne (tamtéž). 
29 A MV Kanice, 2358, inv. j.79, čj. 001010-28/71 ze 4.3.1971. Opatření k realizování úlohy a místa PS. 
Podklady pro vystoupení ministra národní obrany, s. 2. 
30 A MV Kanice, 2358, inv.j. 88, čj. 00501-28/71-28 z 5.5.1971, Řešení věcných problémů PS, materiál pro 
zasedání dne 18.6.1971. 
31 A MV Kanice, 2358, inv. j. 98, Řešení věcných problémů Pohraniční stráže, čj. 00501-33/1971 z 1.9.1971, s. 
10. 
32 Tamtéž, s. 14. 
33 Lze ukázat, že tyto záměry byly předbíhány aktuálními problémy na státní hranici, kdy vzrůstající počet 
pokusů o nedovolený přechod státních hranic vedl vojenskou radu 5.7.1971 k rozhodnutí zkrátit výcvik 
pohraničníků ve výcvikových praporech směru motostřeleckého, bezzákluzových kanónů a psovodů a posílit 
jimi pohraniční roty (A MV Kanice, 2358, inv j. 97, Návrh prozatímních programů bojového výcviku pro 
výcvikové prapory, díl I., s. 1). 
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možno vycvičit u brigád.34 Za neuspokojivé je pokládáno doplňování pohraničních útvarů 
vojáky z povolání, neboť po zrušení vlastního učiliště v roce 1966 nemohou školská zařízení 
armády potřeby PS pokrýt.35 Vzrůstající cizinecký a turistický ruch vůbec vede vojenskou 
radu PS k tomu, aby dále požadovala úplné vyvázání PS ze pohotovostního systému 
protivzdušné obrany státu36 a zaměřila se na posílení agenturně operativních oddělení brigád. 
Pro zvýšení spolupráce se složkami FMV mluví vedle nutnosti spolupracovat v otázkách 
legislativy a hraničního režimu37 také narůstající podíl v přechodech státní hranice z řad 
občanů PLR a NDR – požaduje se sledovat a vyhodnocovat taktiku těchto narušitelů už 
s ohledem na to, že předtím překračují hranici střeženou pohraničními odděleními VB. 
Materiál dále požaduje vybavit roty automobilní technikou, event. ručními protitankovými 
zbraněmi38 a zmiňuje nutnost vyčlenění investičních prostředků pro výstavbu ubytovacích 
kapacit a pro výcviková zařízení a obměnu technických zařízení.39

Význam formulace problémů Pohraniční stráže a jejich řešení v právě zmíněném 
dokumentu není ovšem jen v rovině konkrétních úkolů do budoucna. Má také svou obecnější 
úroveň, v níž můžeme vyčíst názorový posun vojenské rady, bereme-li za srovnávací základ 
dokument, v němž se vojenská rada vyjadřuje k materiálu společné komise MNO a MV.40 
V listopadovém (1970) posouzení materiálu společné komise MNO a FMV vojenská rada 
neakceptuje možnost převést PS do podřízenosti MV a zastává názor, že je nutno důsledně 
trvat na realizaci rozhodnutí stranického a státního vedení z konce roku 1965. To znamená, že 
korektury se budou uskutečňovat v rámci resortu národní obrany, i když některé formulace ve 
stanovisku rady lze chápat jako kritiku postoje MNO k Pohraniční stráži. Podle materiálu 
z léta 1971 již nastal čas tato rozhodnutí přehodnotit, neboť „vývoj v následujících letech 
nepotvrdil politická východiska těchto rozhodnutí“.41 Konstatuje se, že již nelze dále jít 
„cestou vnitřní racionalizace a odkrýváním vnitřních rezerv“ při současných silách 
pohraničního vojska.42 Také kritika postupu MNO vůči PS zaznívá poté, co nezabezpečilo 
početní posílení PS, celkem jasně. Ve světle nutnosti upřednostnit bezpečnostní hledisko před 
obrannou stránkou ochrany státní hranice si rada navíc stěžuje, že postupem doby bylo vojsko 
PS v resortu národní obrany „redukováno na běžný druh vojska, dokonce s tendencí 
rozmělnění jeho struktury a řízení.“43

Zatímco v listopadu 1970 se vojenská rada velitelství PS brání politickému rozhodnutí, 
tj. převodu, s poukazem, že jen změna podřízení nic neřeší, o tři čtvrtě roku později již 
naznačuje, že v některých směrech bude „řešení a soud o věci zřejmě … výlučnou záležitostí 
řídících orgánů stranického a státního vedení.“44 V tomto momentě se ukazuje i další stránka 
„prospěšnosti“ vojenské rady v soukolí totalitního řízení. Jelikož bude nutno rozhodnout i 
jinde než na MNO, má po ruce přímý výstup do předsednictva ÚV KSČ prostřednictvím člena 

                                                           
34 Počátkem roku 1966 byla brigáda Planá, která od roku 1964 fungovala jako brigáda poddůstojnických škol, 
opět přeměněna na pohraniční brigádu převzetím části úseku státní hranice od chebské a domažlické brigády (viz 
výše). 
35 A MV Kanice, 2358, inv. j. 98, Řešení věcných problémů Pohraniční stráže, čj. 00501-33/1971 z 1.9.1971, s. 
17. 
36 Tamtéž, s.11. 
37 Tamtéž. 
38 Tamtéž, s. 24. 
39 Tamtéž, s. 22 a 23. 
40 A MV Kanice, 2358, inv. j. 56, Stanovisko vojenské rady VPS k připravovanému materiálu pro předsednictvo 
ÚV KSČ, čj. 001148/28-70-24 (listopad 1970). 
41 A MV Kanice, 2358, inv. j. 98, Řešení věcných problémů Pohraniční stráže, čj. 00501-33/1971 z 1.9.1971, s. 
3. 
42 Tamtéž, s. 2. 
43 Tamtéž, s. 6. 
44 Tamtéž, s. 4. 
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vojenské rady, tajemníka ÚV Vasila Biľaka.45 Přitom nebylo nepodstatné ani to, že v době 
hledání perspektivy pro PS stanoviska rady manifestují názorovou jednotu velení PS, ať už 
jsou členové původem z armády nebo „staré“ velitelské kádry PS, což mohlo dodávat 
stanoviskům větší váhu, než kdyby je zaštiťoval jen velitel PS. 
 Toto je nejvýraznější stanovisko vojenské rady k otázce převodu PS předtím, než o 
něm bylo oficiálně rozhodnuto. 27. září pak s převedením PS k FMV dnem 1.1.1972 
souhlasila rada obrany státu46 a schválilo ji 15.12.1971 předsednictvo ÚV KSČ a následně 
Federální shromáždění ČSSR. 
 Byl to tedy především tlak nového politického vedení po dubnu 1969 na minimalizaci 
počtu nedovolených opuštění republiky, který podnítil diskusi o změně dosavadního stavu 
střežení státních hranic, do níž přispěla i vojenská rada PS shromažďováním a analýzou zpráv 
od brigád a hledáním východisek. Její závěry primárně neřešily pod křídly jakého resortu má 
Pohraniční stráž v budoucnu působit, ale odpovídaly na to, jakým způsobem nastolit 
úspěšnost v ochraně státních hranic blízkou té, jaká byla v první polovině 60. let. S ohledem 
na úlohu PS ve svých plánech stavělo se MNO k nástinům těchto změn zdrženlivě. 

V tom, že se nakonec prosadil zájem resortu vnitra, vyjádřený tezí o neoddělitelnosti 
vnitřní bezpečnosti státu a ochrany státní hranice, jistou měrou závěry vojenské rady PS 
působily – konec konců analogicky podpůrně působily závěry velení PS z výsledků ochrany 
státních hranic i ve prospěch usnesení z roku 1965. Stejně pak mohlo event. působit zjištění 
armády, že s rostoucími požadavky vedení státostrany především na bezpečnostní ochranu 
státní hranice a na z toho vyplývající budování prvosledových útvarů PS po stránce 
materiálního a technického zabezpečení i lidských zdrojů ztrácejí pro ni útvary PS svoji 
bojovou hodnotu, reprezentovanou především výcvikovými prapory. Když tedy musela být 
doba výcviku pohraničníků v těchto praporech zkrácena s cílem početně pomoci pohraničním 
rotám eliminovat úspěšnost uprchlíků a když navíc se požadovalo, aby se PS zbavila bojové 
techniky jako tíživého břemene, lze usuzovat, že zájem armádního velení o tento druh vojska 
rychle vyprchával. 
 

Vojenská rada velitelství Pohraniční stráže, proklamovaná jako kolektivní vojensko-
politický orgán, měla zajišťovat důsledné plnění usnesení nejvyšších orgánů KSČ a vlády, 
rozkazů ministra a zabývat se zvyšováním bojové pohotovosti a připravenosti podřízených 
vojsk.47 Její činnost započala lednovým zasedáním v roce 1970 a skončila s listopadem 1989. 
Nelze ovšem říci, že by se rada jako prvek ve struktuře velitelství PS objevila nenadále. Jejím 
předchůdcem, jenž projednával všechny stránky činnosti PS, byly tzv. porady velení z let 
1968 a 1969. Na poradách velení se také konstituování vojenské rady připravovalo, přičemž 
se vycházelo z příkladu armády, konkrétně Západního vojenského okruhu Příbram; 
analogicky byl připraven i statut.48 Proč projekt vojenské rady velitelství PS nebyl naplněn 
v roce 1969, ale o rok později, má důvody v tzv. konsolidačním procesu a z něho plynoucích 
personálních změnách na postech velení PS. Na přelomu let 1969 a 1970 totiž přicházejí na 
dvě hlavní funkce v PS genmjr. Ing. Jozef Gumulka - na funkci náčelníka Politické správy PS, 
a především genpor. Ing. František Šádek,49 jenž přebírá 5.1.1970 po Karlu Peprném funkci 
velitele PS. Tím jsou obsazena první dvě místa ve vojenské radě. Další připadla náčelníku 
štábu plk. Stanislavu Kocourkovi, zástupci velitele plk. Josefu Švihovcovi a zástupci pro týl 
                                                           
45 Nebylo zjištěno, že by se kdy Biľak zasedání vojenské rady účastnil. Podkladové materiály a zápisy ze schůzí 
mu ovšem zasílány byly. 
46 12. schůze rady obrany státu z 27.9.1971. Cit. dle A MV Kanice, 2358, inv. j. 116. 
47 A MV Kanice, 2358, inv. j. 2, Statut vojenských rad …, s.1. 
48 A MV Kanice, VPS, karton č. 356, rok 1968. Porada velení PS 28.11.1968 připravovala zahájení práce 
vojenské rady od 1.1.1969. 
49 Oba podle kádrového rozkazu prezidenta republiky č. 38/69. Gumulka převzal funkci již 5.12.1970. Cit. dle A 
MV Kanice, VPS, karton č. 277, rok 1970, rozkaz velitele PS č. 01 ze 7.1.1970. 
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pplk. Ing. Václavu Ptáčníkovi. Všichni tři byli na svých funkcích v roce 1968, což jim 
nezaručovalo velké vyhlídky na zachování svých funkcí do budoucna.50 Návrhy na členství 
funkcionářů PS, kteří mají vstoupit do rady na základě své zastávané funkce, adresuje Šádek 
ministru národní obrany. Oproti poradám velení je novem, že do rady je delegován též 
zástupce ministerstva, a především zástupce ÚV KSČ, pro začátek tajemník ústředního 
výboru RSDr. Vasil Biľak.51

 Počet zasedání vojenské rady kolísal mezi 7 (v roce 1972 a 1974) a 18 (v roce 1973), 
přičemž takřka ve dvou třetinách případů zjišťujeme 10 až 12 schůzí do roka, tedy lze říci, že 
vojenská rada zasedala zpravidla jednou měsíčně, včetně mimořádných zasedání. Zvýšená 
frekvence zasedání v roce 1973 má nepochybně jeden z hlavních motivů v realizaci tzv. 
Jednotného systému ochrany státních hranic, jenž se projevil vznikem Hlavní správy 
Pohraniční stráže a ochrany státních hranic a podřízením jak „kapitalistické“, tak 
„socialistické“ hranice jednomu centru. Zasedání označovaná jako mimořádná se vyskytovala 
zřídka, nejvýše tři do roka, přičemž se zabývala návrhy na vyznamenání a povýšení, 
kádrovým hodnocením vojáků z povolání a samozřejmě aktuálními otázkami hraniční 
problematiky – pokusy o nelegální útěk přes hranice a pasovou praxí. Nesmíme opominout 
ani tzv. konsolidační proces v PS počátkem 70.let, jehož důležitou součástí byly mimořádné 
porady vojenské rady konané u jednotlivých pohraničních brigád. 
 Členy vojenské rady se stávaly osoby na základě své funkce ve velení Pohraniční 
stráže. Ačkoli důležité dokumenty, které vymezovaly místo vojenské rady, tj. Statut 
vojenských rad vojenských okruhů (frontu), armád a Pohraniční stráže schválený 175. 
zasedáním předsednictva ÚV KSČ dne 12. června 197052 a Prozatímní organizační řád hlavní 
správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic z 10. ledna 197653, že členové vojenské 
rady jsou schvalováni předsednictvem ÚV KSČ na návrh ministra národní obrany, resp. od r. 
1972 ministra vnitra ČSSR, a ačkoli existují doklady se seznamem navržených adresovaným 
ministru, nemůžeme dosud stanovit jakou formou ministr členy vojenské rady jmenoval, 
neboť ve fondech PS žádný písemný doklad jmenovacího aktu nalezen nebyl54. Soudíme, že 
jmenování členem vojenské rady bylo formalitou uskutečněnou bez zbytečných průtahů, jak 
tomu naznačují seznamy jmen účastníků zasedání, neboť důkladně prověřen byl dotyčný 
uchazeč již dříve, když byl schvalován do konkrétní funkce, jejímž důsledkem bylo mj. 
členství ve vojenské radě. 
 V počtu členů vojenské rady rozlišujeme dvě období s dělící čarou na konci 70. let. 
První část roku 1970 rada absolvovala v sestavě velitel PS, náčelník politické správy PS, 
náčelník štábu, zástupce velitele, zástupce pro týl, což je stejné složení jako měly porady 
velení. V květnu a červnu 1970 přistupují zástupce pro věci technické a náčelník agenturně 
operativního oddělení.55 Předěl v početním složení neznamená ani podřízení PS ministru 
vnitra ČSSR k 1.1.197256 ani systémová změna v červnu 1973, kdy se dosavadní velitelství 
PS stává základem Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic57 (HS PS OSH). 
Vedle toho, že je od léta 1973 zřejmé, že náčelník zpravodajské správy (býv. agenturně 
operativní oddělení) trvale zakotvil mezi členy rady, je pouze nahrazeno místo zástupce pro 

                                                           
50 Časový přehled personální obměn ve vojenské radě je připojen v příloze č. 1 v závěru statě. 
51 A MV Kanice, 2358, inv. j. 3. Dne 12.1.1970 navrhuje Šádek Dzúrovi zmíněné složení vojenské rady. 
Symptomatické ovšem je, že ač se Švihovec zúčastňuje schůzí, je v návrhu u položky zástupce velitele volné 
místo …  
52 A MV Kanice, 2358, inv. j. 2, Statut vojenských rad … 
53 A MV Kanice, HS PS OSH, karton 765, rok 1976. 
54 Informaci o tom nepřinášejí ani personální spisy. 
55 Vývoj personálního obsazení vojenské rady přináší podrobně příloha v závěru. 
56 Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR z 22.12.1971 č. 145Sb., které bylo schváleno 
usnesením Federálního shromáždění z 29.6.1972 č. 38Sb. 
57 A MV Praha, rozkaz ministra vnitra ČSSR (dále jen RMV) č. 22 z 24.5.1973 a č. 27 z 13.6.1973. 

-10- 



věci technické náčelníkem kádrového odboru, neboť agenda zástupce pro věci technické 
přechází pod pravomoc náčelníka týlu.58 Od září 1976 do května 1978 se zúčastňoval 
zasedání z titulu své funkce také náčelník Správy vojsk MV plk. Milan Měchura.59

 Druhé období v práci vojenské rady se projevuje nárůstem členů vojenské rady, kteří 
se zabývají problematikou, jejíž význam se v průběhu let zvyšuje. Přibývají tedy náčelník 
inspekce náčelníka HS PS OSH, náčelník sekretariátu náčelníka HS PS OSH a náčelník 
oddělení vojenské kontrarozvědky. V roce 1986 má tedy vojenská rada HS PS OSH deset 
členů z řad nejvyšších funkcionářů hlavní správy; oproti lednu 1970 jde o dvojnásobek. 
 Členy vojenské rady nebyli ovšem jen příslušníci PS, resp. HS PS OSH. Již jsme se 
zmiňovali o V. Biľakovi, ovšem ten, ač jmenován, se zasedání neúčastnil. Od roku 1972 se za 
ÚV KSČ zúčastňuje zasedání pracovník oddělení ÚV pro státní administrativu.60 Pověřeného 
pracovníka vysílal na jednání ministr národní obrany, resp. od roku 1972 ministr vnitra ČSSR. 
Svého zástupce měla v radě i Hlavní politická správa ČSLA,resp. od roku 1972 náměstek MV 
ČSSR, pokud se výjimečně zasedání sám neúčastnil. Ve srovnání s funkcionáři HS PS OSH 
není přítomnost těchto delegátů, jak vyplývá ze zápisů schůzí, tak častá. Ovšem materiální 
podklady ke schůzím dostávali, s výjimkou operativních porad, vždy. 
 Při přípravě zasedání vojenské rady připadla důležitá role sekretariátu náčelníka HS 
PS OSH, který jednak zajišťoval včasnou přípravu materiálů pro zasedání rady a zpracovával 
plán její činnosti, jednak byl jeden z jeho členů tajemníkem rady a jako takový zodpovědný za 
pořizování zápisů ze zasedání. Pro členy vojenské rady se časem ustálily některé věcné 
problémy, o nichž zprávy zpracovávali, resp. jejichž analýzu garantovali. 
 Nejširší spektrum informací připravoval do rady náčelník štábu – otázky výkonu 
služby, zprávy o stavu ochrany utajovaných skutečností. Náčelník politické správy se zabýval 
otázkami vyznamenání, hodnotil politickou práci na jednotkách. Náčelník kádrového odboru 
podával zprávy o rozmísťování absolventů škol, stabilizaci velitelského sboru a jeho 
obměnách. Okruhem náčelníka zpravodajské zprávy byla problematika oddělení pasových 
kontrol a víz, náčelník inspekce náčelníka HS PS OSH pak celkem logicky předkládal zprávy 
o výsledcích šetření stížností a podnětů občanů. Náčelník oddělení VKR předkládal, od roku 
1986, kdy se stal členem rady, zprávy o státobezpečnostní situaci u jednotek. Dosti rozsáhlá 
byla v radě činnost náčelníka týlu. Vedle materiálů o vystrojení a vyzbrojení pohraničníků 
předkládal též každoročně vyhodnocení dopravních nehod, hospodárnosti a zdravotního stavu 
jednotek PS OSH. Zástupce náčelníka plk. PhDr. Anton Nemec předkládal vyhodnocení 
výzkumu signální techniky pro potřeby PS, výsledky vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí. 
Po jeho přesunu na místo náčelníka HS PS OSH v lednu 1982 přechází agenda tohoto druhu 
na pplk. Ing. Zdeňka Pospíšila, který n.b. v roce 1981 ještě řídil oddělení rozvoje vědy a 
techniky a od roku 1982 byl náčelníkem sekretariátu. V jeho osobě tak funkce náčelníka 
sekretariátu zakotvila mezi členy vojenské rady. 
 

II. 
Písemnosti Vojenské rady náčelníka HS PS OSH byly předány k uložení hlavní 

správou v roce 1990 pod čj. 001195/90 do Archivu pohraniční policie a vojsk Ministerstva 
vnitra v Nitrianské Stredě. Odtud byly v březnu 1993 předány do archivu MV ČR Kanice 
v rozsahu 29 balíků z let 1973-1989, které byly vloženy do 22 kartonů. Ročníky písemností 
1970-1972 byly archivovány společně s fondem Hlavní správy PS OSH v samostatném 
                                                           
58 Dosavadní zástupce pro věci technické plk. Ing. M. Janda přebírá funkci náčelníka týlu od plk. Ing. 
V. Ptáčníka, posledního z členů vojenské rady, kteří svou funkci ve velení PS zastávali již v roce 1968. 
59 Zjištění ze zápisů zasedání lze opřít též o RMV č. 19 z 10.6.1976, kterým je dnem 1.7.1976 začleněna Správa 
vojsk MV do HS PS OSH, a o RMV č. 17 z 31.5.1978, který dnem 1.6.1978 Správu vojsk MV z HS PS OSH 
vyčleňuje. 
60 13., později 14. oddělení ÚV KSČ. 
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oddělení Archivu ČSLA v Praze, odkud byly v listopadu 1988 společně s ním předány do 
Nitrianské Stredy a analogicky pak do Kanic. 
 

III. 
Fond je tvořen výhradně spisovým materiálem, zcela chybí knihy a registraturní 

pomůcky. Zpravidla jsou dochovány písemnosti, které byly podkladem jednotlivým jednacím 
bodům schůzí; tj. analýzy, zprávy, různé návrhy opatření. Naproti tomu zápisy ze zasedání 
rady bohužel často absentují.  
 Při pořádání byl s ohledem na povahu materiálu i vzhledem k jeho pozdějšímu využití 
zvolen chronologický postup. Jelikož ne všechny schůze byly časově určeny, byla komparací 
provedena přibližná datace některých zasedání, přičemž inventární jednotkou se stal ve 
většině případů materiál k jednotlivým bodům schůze. Schůze, nyní vlastně skupiny několika 
inventárních jednotek, byly umístěny v chronologické posloupnosti, což má jednak umožnit 
badatelům sledovat vývoj problémů v diachronním smyslu, jednak z hlediska synchronního 
zůstávají nepřerušeny vazby na jiné záležitosti, jež byly projednávány ve stejné časové rovině. 
Nicméně, u vědomí rychlejší orientace v inventáři a fondu, zařadili jsme věcný rejstřík a 
rejstřík jmenný. 
 V případě rejstříku jmenného byla vložena jména osob, k nimž se vztahoval obsahově 
závažnější materiál, nikoli pouhá zmínka. Analogicky v případě věcného rejstříku jsou 
k jednotlivým heslům připojeny čísla inventárních jednotek. Pro usnadnění práce jsou hesla 
strukturována maximálně dvouúrovňově, sám rejstřík je pak koncipován jako křížový. 
 Inventárnímu seznamu a rejstříkům byly předřazeny použité zkratky. Vnitřní skartace 
v našem archivu provedena nebyla, doklady o eventuální skartaci v Nitrianské Stredě zjištěny 
nebyly. 
 

IV. 
Při stručném rozboru obsahu fondu je vidět, že se vojenská rada zabývala na svých 

zasedáních asi třemi okruhy problémů. Do prvního lze zařadit personalistiku v širším slova 
smyslu, tj. umísťování a vzdělávání velitelského sboru, vyhodnocování morálně politického 
stavu, ideově politickou výchovu, návrhy na vyznamenání a jiná ocenění. K tomuto můžeme 
přiřadit též stížnosti a podněty. Druhým okruhem jsou otázky služební. Sem náležely návrhy a 
novelizace předpisů, především ale vyhodnocování jevů v ochraně státní hranice za určité 
období. Projednávaly se zprávy pohraničních brigád, situace na hraničních přechodech, tlak a 
taktika tzv. narušitelů státní hranice. Třetím výrazným okruhem bylo týlové zabezpečení 
jednotek PS OSH, kam patřilo materiálně technické zásobování, péče o zdraví, výstavba 
učebně výcvikové základny, otázky výzbroje a ženijního zabezpečení. 

Vedle toho lze uvažovat také o jiných výrazných tématech stojících částečně mimo 
tyto tři okruhy, částečně se s nimi však protínajících. Pod těmito jinými tématy máme a na 
mysli tzv. konsolidační proces v PS, převedení PS k FMV a vznik HS PS OSH. Všem těmto 
třem problémům je společné, že se v jednání rady vyskytovaly jen omezenou dobu (asi 3 
roky) a že každý z nich zasahoval alespoň do jednoho z dříve zmíněných okruhů. 
Konsolidační proces je velkou měrou příslušný do okruhu personální práce, převedení PS 
mělo svůj základ především ve vyhodnocování výsledků ochrany hranice, projekt HS PS OSH 
pak vycházel jak z analýzy služebních otázek, tak z potřeby jednotného zabezpečení jednotek 
střežících státní hranice. Konsolidaci, převedení PS i vznik HS PS OSH lze označit jako tři 
sudičky, jež počátkem 70. let vtiskly tzv. ochraně státní hranice rysy, které ji provázely až do 
konce vlády komunistické strany. 
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V. 
Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky. Fond byl archivně zpracováván 

v Archivu Ministerstva vnitra ČR Kanice v letech 2000 a 2001 Andělou Slavíkovou a Mgr., 
Ing. Pavlem Vaňkem, přičemž uspořádání fondu je prací A. Slavíkové, úvodní pasáže a 
konečné sestavení pomůcky připadly P. Vaňkovi. Společnou prací obou je sestavení 
závěrečných rejstříků. Pomůcka je k dispozici i ve formě elektronického dokumentu. 
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Seznam zkratek použitých v inventárním seznamu 
 
FMV federální ministerstvo vnitra 
FMZO federální ministerstvo zahraničního obchodu 
HP hraniční pásmo 
HS OSH Hlavní správa ochrany státních hranic 
HS PS OSH Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic 
KO OSH krajský odbor ochrany státních hranic 
MNO ministerstvo národní obrany 
MV ministr vnitra 
O OSH oddělení ochrany státních hranic 
OPK oddělení pasové kontroly 
OSH ochrana státních hranic 
PASOH poloautomatický systém ochrany hranic 
PO politické oddělení 
PS OSH (jednotky) Pohraniční stráže a ochrany státních hranic 
SNB Sbor národní bezpečnosti 
VB Veřejná bezpečnost 
VKR vojenská kontrarozvědka 
vojska MV vojska ministerstva vnitra 
VZP voják z povolání 
ZO základní organizace 
ZVP zástupce pro věci politické 
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Inventární seznam 
 

Číslo inv. 
jednotky 

Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 

Číslo 
krabice

1 Statut vojenské rady velitelství Pohraniční stráže 1970 1 

2 Statut vojenských rad vojenských okruhů, armád a Pohraniční 
stráže 

1970 1 

3 Personální obsazení vojenské rady velitelství Pohraniční stráže 1970 1 

4 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1970 1970 1 

5 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 20.2.1970, s programem 1970 1 

6 Koncepce speciální propagandy v PS, plán základních opatření 

bod č. 1 

1970 1 

7 Návrh na zřízení internátní přípravy velitelů rot, koncepce 
centralizovaného školení 

bod č. 2 

1970 1 

8 Návrh na zabezpečení přípravy oslav 25. výročí osvobození 
ČSSR a provedení přehlídky 

bod č. 4 

1970 1 

9 Zhodnocení spolupráce se sovětskými vojsky umístěnými na 
našem území. Schválení zásad kontaktů 

bod č. 5 

1970 1 

10 Návrhy na propůjčení vojenských vyznamenání a na povýšení k 
25. výročí osvobození ČSSR 

bod č. 6 

1970 1 

11 Zápis ze zasedání dne vojenské rady 19. a 25.3.1970 1970 1 

12 Vojsková ochrana státní hranice. Perspektivy technického 
rozvoje zabezpečovací techniky, PASOH; přehled taktiky 
narušitelů v letních měsících 1966-1969, tabulky 
předpokládaných počtů na rotách 1. sledu 

bod č. 1 

1970 1 

13 Vzdělávání a kurzy. Vyslání vojáků z povolání do vojenských 
škol a kurzů ve školním roce 1970/71 a 1971/72, seznamy 
uchazečů 

bod č. 2 

1970 1 

14 Vojenskopolitická analýza PS za období od XIII. sjezdu KSČ 
do současnosti, rozbor politické situace v srpnových dnech roku 
1968 

bod č. 3 

1970 1 
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Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

15 Změny a úpravy v systému ochrany státní hranice a objektů 
zvláštní důležitosti. Plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ 
z 26.10.1965 

bod č. 4 

1970 1 

16 Kontrolní činnost velitelství PS ve 2. pololetí roku 1970, úkoly 
kontrolních orgánů 

bod č. 5 

1970 1 

17 Socialistická soutěž v PS a její zaměření, hodnocení stavu a 
přehled uzavřených závazků 

bod č. 6 

1970 1 

18 Hospodaření – úsporná opatření, rozbor finančně ekonomické 
činnosti za rok 1969; nařízení pro rok 1970 

bod č. 7 

1970 1 

19 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 27.4.1970, s programem 1970 1 

20 Návrh na kádrové a materiální zabezpečení činnosti oddílů 
Mladých strážců hranic 

bod č. 1 

1970 1 

21 Vyhodnocení morálně politického stavu za 1. čtvrtletí roku 
1970, návrhy opatření 

bod č. 2 

1970 1 

22 Ženijní zabezpečení státní hranice, vyhodnocení od roku 1945 
až po současnost. Návrhy opatření vedoucí ke zkvalitnění 
ochrany státní hranice 

bod č. 3 

1970 1 

23 Plnění úkolů vojenské rady za 1. pololetí 1970 1970 2 

24 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 21.5.1970 1970 2 

25 Návrh na novelizaci předpisů o hraničním pásmu, pomocnících 
PS a součinnosti PS a MV. Návrh nového předpisu PS-I-1 

bod č. 1 

1970 2 

26 Zpráva o spolupráci PS a Rad obrany národních výborů 

bod č. 2 

1970 2 

27 Návrhy norem vybavení jednotek PS politickoosvětovým 
materiálem 

bod č. 3 

1970 2 

28 Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 28.5.1970 u 
12. brigády PS 

1970 2 
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Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

29 Vyhodnocení konsolidačního procesu, stav ochrany státních 
hranic, kázně a morálně politického stavu u 12. brigády PS 

bod č. 2 

1970 2 

30 Návrh na personální obsazení vojenské rady, kádrová 
charakteristika navrhovaných 

1970 2 

31 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí 1970 1970 2 

32 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 23. a 25.6.1970 1970 2 

33 Podklady pro jednání s veliteli brigád PS 

bod č. 1 

1970 2 

34 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 4. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

35 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 5. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

36 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 7. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

37 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 9. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

38 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 11. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

39 Analýza politické činnosti v letech 1966-1969 s důrazem na 
vyhodnocení roku 1968 u 15. brigády PS 

bod č. 1 

1970 2 

40 Upřesněný plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1970 

bod č. 2 

1970 2 

41 Politické školení mužstva, návrh na zvýšení účinnosti pro léta 
1970-1972 

bod č. 3 

1970 3 

42 Tradice PS, návrh na zabezpečení výchovné kampaně 

bod č. 4 

1970 3 

43 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 24. a 29.9.1970, 1970 3 
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Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

s programem 

44 Výměna stranických legitimací v PS, vyhodnocení období 
konsolidace 

bod č. 1 

1970 3 

45 Organizace výcviku pohraničních rot; normy hodin výcviku 

bod č. 2 

1970 3 

46 Vývoj a zavádění nových technických prostředků do ochrany 
státní hranice. Systém PASOH, návrhy opatření 

bod č. 3 

1970 3 

47 Úpravy systému ochrany státních hranic. Vyhodnocení za léta 
1965-1970, opatření na léta 1970-1971 

bod č. 4 

1970 3 

48 Návrh na rozmístění kádrů, na ustanovení a odvolání z funkce 1970 3 

49 Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 15.10.1970 u 
11. brigády PS, s programem 

1970 3 

50 Vyhodnocení činnosti brigád. Úvodní slovo velitele Pohraniční 
stráže 

bod č. 1  

1970 3 

51 Rozbor plnění úkolů OSH u 11. brigády PS 

bod č. 2 

1970 3 

52 Návrh metodické směrnice pro další rozmístění vojáků 
z povolání vyloučených z řad KSČ 

1970 3 

53 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.10.1970 1970 3 

54 Rozbory péče o zdraví pohraničníků; opatření ke zkvalitnění 
péče 

bod č. 1 

1970 3 

55 Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 18.11.1970 1970 3 

56 Vyhodnocení otázek OSH, materiál komise MNO a MV 

bod č.1 

1970 3 

57 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 24.11.1970, s programem 1970 3 

58 Rozbor plnění úkolů ve vojsku PS v roce 1970 a úkoly pro rok 
1971 

bod č. 1 

1970 3 

59 Plán práce vojenské rady na rok 1971 a vyhodnocení činnosti za 
rok 1970 

1970 3 
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Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

bod č. 2 

60 Návrh kádrového opatření ohledně pplk. Josefa Ševčíka (nar. 
1927) od 11. brigády PS, návrh na obsazení velitelské funkce 

bod č. 3 

1970 3 

61 Zpráva z jednání bytové komise velitelství PS dne 3.11.1970 

bod č. 4  

1970 3 

62 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 21.12.1970, s programem 1970 4 

63 Plán práce vojenské rady na rok 1971  1970 4 

64 Bezpečnost provozu tankové a automobilní techniky od 
1.10.1969-30.9.1970, informace 

bod č. 1 

1970 4 

65 Komplexní prověrky, skupina vyloučených a zrušených 
stranických členství vojáků z povolání. Vyhodnocení 

bod č. 2 

1970 4 

66 Návrh na povýšení mjr. Františka Vítka (nar. 1929) do hodnosti 
podplukovníka 

bod č. 3 

1970 4 

67 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1971 1971 4 

68 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 21.1.1971 1971 4 

69 Socialistická soutěž v roce 1970 a její zaměření v roce l971 

bod č. 1 

1971 4 

70 Ediční činnost v PS, plány obsahu a zaměření periodik Stráž 
vlasti a Pohraničník 

bod č. 2 

1971 4 

71 Informace o stavu tarifního ohodnocení vojáků z povolání na 
velitelských stupních, porovnání s ostatními druhy vojsk 

bod č. 3 

1971 4 

72 Koncepce politické výchovy v roce 1970-1971, plnění směrnic 
MNO 

bod č. 4 

1971 4 

73 Formulace základních problémů PS vzhledem k její vojenské 
roli. Upřesnění postavení a základní funkce brigád, vznik 
materiálu leden 1971 

1971 4 

74 Vyhodnocení období kádrové konsolidace v PS (1969-1971). 
Program politické očisty velitelského sboru; předneseno na 
shromáždění dne 28.1.1971 

1971 4 
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75 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 23.2. a 1.3.1971, 
s programem 

1971 4 

76 Rozbor výsledků v OSH v jaro-letním období roku 1970 a návrh 
operačního nařízení velitele PS na rok 1971 

bod č. 1 

1971 4 

77 Spolupráce PS s vojsky Varšavské smlouvy pro rok 1971 – 
návrh 

bod č. 2 

1971 4 

78 Došetření závadové činnosti u 5. brigády PS v roce 1968, 
vyhodnocení období krizového vývoje a vyvození stranických a 
služebních závěrů, návrhy na opatření 

bod č. 3 

1971 4 

79 Úloha PS v době míru a branné pohotovosti státu. Podklady pro 
vystoupení ministra národní obrany na shromáždění vojenské 
rady dne 4.3.1971 

1971 4 

80 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.3.1971 1971 4 

81 Rozbor třetinového způsobu organizace bojového výcviku a 
politické výchovy u vybraných rot; návrh opatření na rok 1971 

bod č. 2 

1971 4 

82 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 21.4.1971 1971 4 

83 Informace o plánu investiční výstavby v roce 1971 s výhledem 
do roku 1975 

bod č. 2 

1971 4 

84 Informace o průběhu kampaně k 50. výročí přijetí Zákona o 
ochraně státních hranic; vyhodnocení a návrhy 

bod č. 3 

1971 4 

85 Zpráva velitele 4. brigády PS o plnění hlavních úkolů od 
1.1.1971 do 31.5.1971 pro mimořádné zasedání vojenské rady 
dne 9.6.1971 u 4. brigády PS 

1971 4 

86 Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 18.6.1971 1971 5 

87 Projednání materiálu pro vystoupení aktivistů na brigádních 
aktivech k úkolům 14. sjezdu KSČ v červnu 1971 

bod č. 1 

1971 5 

88 Řešení věcných problémů PS. Vývoj OSH, organizační a 
dislokační uspořádání, bojová a politická příprava, návrhy změn 
a opatření 

bod č. 3  

1971 5 
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89 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 1.7.1971  1971 5 

90 Zhodnocení vývoje a výstavby zabezpečovacích prostředků 
k ochraně státní hranice; úkoly na 2. pololetí roku 1971 

bod č. 1  

1971 5 

91 Informace o výsledcích členských schůzí ZO KSČ a stranických 
konferencí u PS v roce 1971; řešení připomínek a návrhů 

bod č. 2 

1971 5 

92 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí 1971 1971 5 

93 Vystoupení náčelníka štábu PS plk. Josefa Niebauera dne 
29.7.1971 na poradě velení PS s veliteli brigád a náčelníky 
politických oddělení k otázkám mimořádných událostí, služby a 
kázně. Rozbory přechodů a narušení státních hranic  

1971 5 

94 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.8.1971, s programem 1971 5 

95 Ideové kampaně k 50.výročí založení KSČ a k 20.výročí PS; 
rozbory politické situace 

bod č. 1 

1971 5 

96 Zhodnocení výsledků při plnění směrnice ministra národní 
obrany a náčelníka Hlavní politické správy ČSLA pro 
politickovýchovnou práci v PS v roce 1971 a úkoly na rok 1972 

bod č. 2 

1971 5 

97 Návrh prozatímních programů bojového výcviku pro výcvikové 
prapory, jednotky motostřelecké, jednotky bezzákluzových 
kanónů a psovodské 

bod č. 3 

1971 5 

98 Hlavní problémy ochrany hranic s kapitalistickými státy. 
Problém sil, řízení, pohraničního režimu, organizační struktury, 
dislokace, doplňování kádrů, součinnosti a materiálně 
technického zabezpečení od roku 1968. Návrh opatření na rok 
1971 

bod č. 4 

1971 5 

99 Došetření závadové činnosti u 9. brigády PS v krizovém období 
roku 1968 

bod č. 5 

1971 5 

100 Návrh opatření k realizaci usnesení ÚV KSČ ze dne 19.3.1971 
„Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva ČSSR“ 

bod č. 6 

1971 5 

101 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 27.9.1971, s programem 1971 5 
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102 Rozbor kádrové a personální práce z hlediska současných a 
perspektivních požadavků vojsk PS na období 1971-1975 

bod č. 1  

1971 5 

103 Informace o plnění rozkazu ministra národní obrany č. 20/1963 
- Péče o zdraví lidu v podmínkách PS 

bod č. 2 

1971 5 

104 Informace o stavu práce; přehled problémů a připomínek 
z výročních jednání komunistů v roce 1971 

bod č. 3 

1971 5 

105 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.10.1971 1971 6 

106 Informace o průběhu příprav voleb do zastupitelských sborů 
v PS k 15.10.1971 

bod č. 1 

1971 6 

107 Vyhodnocení kázně ve vojsku PS za výcvikový rok 1971; 
přehled trestů a odměn 

bod č. 2 

1971 6 

108 Rozbor hlavních úkolů ekonomicko-technického zabezpečení 
politické a ideové práce na rok 1975-1980. Vybavení útvarů 
reprodukční technikou a osvětovým materiálem, finanční 
zabezpečení 

bod č. 3  

1971 6 

109 Rozbor stavu kádrového složení politického aparátu PS, návrhy 
opatření na léta 1971-1975 

bod č. 4 

1971 6 

110 Program zasedání vojenské rady ze dne 25.11.1971 1971 6 

111 Rozbor plnění úkolů PS v roce 1971, zhodnocení dosažených 
výsledků v jednotlivých oblastech. Rozkaz velitele PS 
k hlavním úkolům v roce 1972, metodická směrnice k rozkazu 

bod č. 1  

1971 6 

112 Směrnice pro politickou a ideovou práci v PS na rok 1972, 
návrh, zásady řízení výchovné činnosti 

bod č. 2 

1971 6 

113 Program zasedání vojenské rady dne 23.12.1971 1971 6 

114 Zhodnocení výsledků k realizaci projektu PASOH, rozbory a 
návrhy až do roku 1980 

bod č. 1 

1971 6 
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115 Plán práce vojenské rady na rok 1972 

bod č. 3 

1971 6 

116 Zpráva velitele o plnění hlavních úkolů PS. Podkladový 
materiál pro práci odborných komisí v souvislosti s převedením 
PS od 1.1.1972 do podřízenosti FMV 

1971 6 

117 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1972 1972 6 

118 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 27.1.1972 1972 6 

119 Tradice PS v systému ideově politické a vojenské výchovy 
pohraničníků 

bod č. 1 

1972 6 

120 Cíle a organizace marxisticko-leninské přípravy vedoucích 
funkcionářů PS 

bod č. 2 

1972 6 

121 Program na zasedání vojenské rady dne 24.2.1972 1972 6 

122 Souhrnné zhodnocení výsledků průzkumu k projektu PASOH a 
zhodnocení vývoje technických prostředků k OSH 

bod č. 1  

1972 6 

123 Informace o zdravotním stavu v Pohraniční stráži od 15.11.1971 
do 15.2.1972 

bod č. 2 

1972 6 

124 Struktura základních forem masově politické práce 

bod č. 3 

1972 6 

125 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 2.5.1972, s programem 1972 7 

126 Organizace oslav k 21. výročí přijetí Zákona o ochraně státních 
hranic 

bod č. 1  

1972 7 

127 Přijatá opatření k usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 
19.3.1971 „O jednotném systému branné výchovy obyvatelstva 
ČSSR“ 

bod č. 2 

1972 7 

128 Informace o zajištění plánu investiční výstavby v roce 1972 a 
návrh na rok 1973 

bod č. 3 

1972 7 

129 Zápis z rozšířeného zasedání vojenské rady dne 16.5.1972 1972 7 

130 Stav OSH v 1. pololetí 1972 a vyhodnocení zimního období 
roku 1971-1972. Rozbor tlaku a taktiky narušitelů, plnění 

1972 7 
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dohody o podřízení PS FMV 

bod č. 1 

131 Zhodnocení stavu plnění dohody mezi MNO a FMV; návrh 
harmonogramu prací k splnění opatření spojených s převodem 
PS do podřízenosti FMV 

bod č. 2 

1972 7 

132 Stav náboru k vojsku PS ke dni 30.4.1972 

bod č. 3 

1972 7 

133 Plán vojenské rady na 2. pololetí roku 1972. Připomínky k 
plánům 

1972 7 

134 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.5.1972, s programem 1972 7 

135 Vyhodnocení morálně politického stavu a kázně u PS za 1. 
pololetí roku 1972 

bod č. 1 

1972 7 

136 Vyhodnocení členských schůzí ZO KSČ 

bod č. 2  

1972 7 

137 Návrh kolektivní smlouvy mezi velitelem PS a oblastním 
výborem ROH PS na rok 1972-1973 

bod č. 3 

1972 7 

138 Řešení situace u 5. brigády PS. Zápis z operativní porady 
vojenské rady dne 27.7.1972 

1972 7 

139 Návrh na ustanovení ideologické komise politické správy PS a 
její činnost  

1972 7 

140 Návrh na udělení čestného titulu „Vzorná rota“ za rok 1972. 
Projednáno na operativní poradě vojenské rady dne 24.8.1972 

1972 7 

141 Program zasedání vojenské rady dne 28.9.1972 1972 7 

142 Stav OSH do 31.8.1972 a opatření pro zimní období 1972-1973 

bod č. 1 

1972 7 

143 Hodnocení plnění směrnic velitele PS pro ideově výchovnou 
práci v roce 1972 

bod č. 2 

1972 7 

144 Informace o plnění závěrů vojenské rady k péči o zdraví od 
1.7.1971 do 30.6.1972 

bod č. 3 

1972 7 

145 Hlavní úkoly PS v roce 1973. Mj. v oblasti OSH, kázně, 
výcviku, politické a výchovné práci, organizační pokyny 

1972 7 
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bod č. 4  

146 Program na zasedání vojenské rady dne 26.10.1972 1972 7 

147 Zpráva o průběhu a výsledcích 3. řádného hodnocení vojáků 
z povolání 

bod č. 1 

1972 7 

148 Informace o rozmístění kádrů v roce 1972 

bod č. 2 

1972 7 

149 Zpráva pro ministra národní obrany o stavu PS v roce 1972 1972 7 

150 Směrnice pro politickou a ideově výchovnou práci v PS na rok 
1973. 

Materiál pro náměstka MV ČSSR Jána Pješčaka 

1972 8 

151 Návrh na zřízení Vysoké vojenské školy PS FMV. Statut, 
učební plány, organizační struktura. (Datum vzniku 
12.10.1972.) 

1972 8 

152 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1973 1973 8 

153 Zápis o skartaci spisů ročníku 1973 b.d. 8 

154 Statut vojenské rady; 

materiál není přiložen  

1973 8 

155 Směrnice pro režim pracoviště vojenské rady PS, návrh 
jednacího řádu vojenské rady HS OSH 

1973 8 

156 Návrh plánu vojenské rady na rok 1973 1973 8 

157 Zápis ze zasedání dne 26.1.1973, s programem 1973 8 

158 Vyhodnocení beztrestných narušení státní hranice za rok 1972 

bod č. 1 

1973 8 

159 Realizace směrnice ÚV KSČ o zkvalitňování členské základny 
v PS. Rozbor výsledků a návrhy opatření 

bod č. 2 

1973 8 

160 Vystrojení příslušníků PS. 

Zhodnocení stavu a návrhy na řešení. Vyznačení příslušnosti 
k PS na stejnokroji 

bod č. 3 

1973 8 

161 Problematika mimořádných událostí z ledna 1973. 

Zařazeno k programu schůze dne 26.1.1973 

bod č.4 

1973 8 

-25- 



Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

162 Obsah a seznam materiálů na zasedání vojenské rady; bez data 1973 8 

163 Plány realizace jednotného systému řízení OSH 

bod č. 1  

1973 8 

164 Zpráva o plnění usnesení ÚV KSČ o převedení PS 
z podřízenosti MNO do podřízenosti FMV (zpráva pro 
předsednictvo ÚV KSČ). Návrhy dalších opatření 

bod č. 2 

1973 8 

165 Zřízení Hlavní správy ochrany státních hranic k 1.3.1973. Návrh 
rozkazu MV. Seznam OPK, určených pro převzetí hlavní 
správou 

bod č. 3  

1973 8 

166 Vyhláška FMV o ochraně státních hranic. Obecná ustanovení o 
státní hranici, režim při státní hranici 

bod č. 4 

1973 8 

167 Plnění usnesení předsednictva ÚV KSČ o zkvalitnění OSH s 
kapitalistickými státy, sjednocení systému OSH; teze zprávy 
ministra vnitra pro předsednictvo ÚV KSČ 

bod č. 5 

1973 8 

168 Dopis náměstku MV ČSSR J. Pješčakovi; 

bez příloh 

bod č. 6 

1973 8 

169 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady; bez data 1973 8 

170 Organizační řád Hlavní správy ochrany státních hranic, návrh 
rozkazu MV ČSSR 

bod č. 1 

1973 8 

171 Seznam členů PS v komisi pro převzetí oddělení pasových 
kontrol a pohraničních oddělení VB 

bod č. 2 

1973 9 

172 Opatření přijatá MV ČSSR k vytvoření jednotného systému 
OSH 

bod č. 3 

1973 9 

173 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.2.1973 1973 9 

174 Informace o formách ideové výchovy v PS. Vyhodnocení za rok 
1972 a stanovení úkolů na rok 1973 

bod č. 1 

1973 9 

175 Dopis náměstku MV ČSSR J. Pješčakovi (26.2.1973) ve věci 1973 9 
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zřízení Vysoké vojenské školy PS FMV. Příloha: zřizovací 
rozkaz prezidenta republiky 

176 Obsah materiálů ze zasedání vojenské rady dne 14.3.1973 1973 9 

177 Organizační řád Hlavní správy ochrany státních hranic 

bod č. 1 

1973 9 

178 Opatření k vytvoření jednotného systému ochrany státních 
hranic a ke zkvalitňování OSH s kapitalistickými státy (zpráva 
MV). Příloha: návrh rozkazu MV ČSSR – zřízení Hlavní správy 
ochrany státních hranic 

bod č. 2  

1973 9 

179 Předání oddělení pasových kontrol a delimitace pohraničních 
oddělení VB do podřízenosti Hlavní správy ochrany státních 
hranic. Návrh rozkazu MV ČSSR 

bod č. 3 

1973 9 

180 Zpráva o plnění dohody o převodu PS z MNO k FMV 

bod č.4  

1973 9 

181 Důvodová zpráva ke zřízení Hlavní správy ochrany státních 
hranic 

bod č. 5  

1973 9 

182 Vyhláška FMV o ochraně státních hranic. Obecná ustanovení a 
režim v hraničním pásmu 

Vyhláška o využívání zemědělské a lesní půdy v HP 

bod č. 6 

1973 9 

183 Obsah materiálů ze zasedání vojenské rady, bez data 1973 9 

184 Programy bojové a politické přípravy pro výcvikové prapory PS 

bod č. 1 

1973 9 

185 Tabulky počtů a struktura podřízených součástí HS OSH. 
Schéma organizační struktury brigád a provozního praporu 

(materiál vypracován před 15.3.1973) 

1973 9 

186 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 30.3.1973, obsah  1973 10 

187 Působnost podřízených součástí HS OSH. Působnost velitelství 
brigády, praporu a záložně-výcvikového praporu 

bod č. 1 

1973 10 

188 Plán výstavby učebně výcvikové základny 

bod č. 2 

1973 10 

189 Jaroletní zabezpečení státních hranic, úkol politických kampaní 1973 10 
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a opatření v roce 1973, plán ediční a propagační činnosti PS 

bod č. 3 

190 Informace o přípravě a zabezpečení kurzů pro ZVP 
pohraničních rot 

bod č. 4 

1973 10 

191 Zabezpečení VII. sjezdu pionýrských oddílů Mladých strážců 
hranic 

bod č. 5 

1973 10 

192 Obsah materiálů ze zasedání vojenské rady (duben 1973) 1973 10 

193 Schéma HS OSH, štábu, PO, zpravodajské správy a týlu 

bod č. 1  

1973 10 

194 Organizační řád HS OSH 

bod č. 2 

1973 10 

195 Organizační řád HS OSH; tabulky mírových počtů 

bod č. 3 

1973 10 

196 Tabulka č. 83800 HS OSH; organizace velitelství, složení a 
počty 

bod č. 4 

1973 10 

197 Působnost HS OSH; návrh úkolů a pravomocí 

bod č. 5 

1973 10 

198 Vyjádření právního odboru Organizační a vnitřní správy FMV 
k návrhu organizačního řádu HS OSH 

bod č. 6 

1973 10 

199 Stanovisko Ekonomicko-technické správy FMV k návrhu 
tabulek mírových počtů HS OSH 

bod č. 7 

1973 10 

200 Vyjádření kádrového odboru FMV ke zřízení HS OSH 

bod č. 8 

1973 10 

201 Návrh na tarifní stupnici funkčních platů v HS OSH 

bod č. 9 

1973 10 

202 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.4.1973 1973 10 

203 Zabezpečení plánu investiční výstavby v roce 1973 a příprava 
plánu na rok 1974. Návrh rozkazu velitele PS, informační 
materiály 

bod č. 1 

1973 10 
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204 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.5.1973 1973 10 

205 Prozatímní programy bojové přípravy pro pohraniční roty, 
program výukových hodin, směrnice organizování služby 
k OSH na rotě 

bod č. 1 

1973 10 

206 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.7.1973 s programem 1973 10 

207 Úkoly OSH na 2. pololetí roku 1973, rozbor 1. pololetí a návrh 
opatření 

bod č. 1 

1973 10 

208 Návrh plánu práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1973 

bod č. 2 

1973 10 

209 Návrh na jmenování členů vojenské rady, datum 25.7.1973 1973 10 

210 Program jednání na operativní poradu vojenské rady dne 
23.8.1973 

1973 10 

211 Dohody o spolupráci HS PS OSH s ostatními složkami MV při 
zabezpečování OSH 

bod č. 1 

1973 10 

212 Vytváření jednotného systému OSH. Prognóza na léta 1976-
1990, soubor opatření 

bod č. 2 

1973 10 

213 Vyhodnocení socialistické soutěže a návrh na udělení čestných 
titulů rot 

bod č. 3  

1973 10 

214 Návrh základních úkolů HS PS OSH na léta 1974-1975 

bod č. 4 

1973 10 

215 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 11.9.1973 1973 11 

216 Zhodnocení výkonu služby a kázně od začátku roku. Úvodní 
slovo náčelníka štábu 

bod č. 1  

1973 11 

217 Vyhodnocení plnění úkolů k OSH v brigádách a krajských 
odděleních OSH v roce 1973 

bod č. 2  

1973 11 

218 Otázky k ústním příspěvkům funkcionářů brigád a krajských 
oddělení OSH 

bod č. 3 

1973 11 
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219 Zhodnocení hlášení velitelů brigád o plnění úkolů OSH v roce 
1973. Závěr náčelníka HS PS OSH 

bod č. 4  

1973 11 

220 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.9.1973, s programem 1973 11 

221 Výsledky plnění úkolů jednotného systému OSH za rok 1973 a 
úkoly HS PS OSH v roce 1974-1975 

bod č. 1 

1973 11 

222 Rozbor politického školení a ideově výchovné práce v roce 
1973 

bod č. 2 

1973 11 

223 Pokyny náčelníka politické správy při HS PS OSH k přípravě 
členských schůzí SSM pro rok 1973 

bod č. 4 

1973 11 

224 Pokyny k zabezpečení soutěže „Střežíme hranice socialistického 
tábora“, ročník 1973-1974 

bod č. 6 

1973 11 

225 Kandidáti na funkce v nové organizační struktuře HS PS OSH, 
seznam. Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 
9.10.1973  

1973 11 

226 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.10.1973 1973 11 

227 Směrnice k zajištění ideově výchovné práce v letech 1974-1975 

bod č. 2 

1973 11 

228 Organizačně metodická směrnice náčelníka HS PS OSH na rok 
1974. Obecné vytčení hlavních úkolů na léta 1974-1975 

bod č. 3 

1973 11 

229 Návrhy na zkvalitnění výstroje příslušníků PS a OSH. Úprava 
vnějšího označení, ukázky 

bod č. 4 

1973 11 

230 Profil absolventa Fakulty OSH Vysoké školy SNB. Podklady 
pro sestavení učebního plánu, zpracování zásady pro 
systemizaci pedagogického sboru 

datum zasedání neuvedeno  

1973 11 

231 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 29.11.1973 1973 11 

232 Rozbor kádrové situace a tendence jejího vývoje do roku 1980 

bod č. 1 

1973 11 

233 Hlavní zásady systému OSH se socialistickými státy. Usnesení 1973 11 
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z operativní porady vojenské rady dne 19.12.1973 

234 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 27.12.1973  1973 11 

235 Plnění směrnic ÚV KSČ o zkvalitňování členské základny 

bod č. 1  

1973 11 

236 Koncepce vzdělávacího systému v HS PS OSH; rozbor stavu a 
východiska 

bod č. 2 

1973 12 

237 Návrh na vyčlenění funkčních míst z HS PS OSH pro potřeby 
fakulty OSH Vysoké školy SNB, doplněk k bodu č. 2 

1973 12 

238 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1974 1974 12 

239 Zápis o skartaci spisů ročníku 1974 b.d. 12 

240 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1974 1974 12 

241 Výpis z plánu práce kolegia MV ČSSR a operativních porad 
FMV na 1. pololetí roku 1974 

1974 12 

242 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 31.1.1974, s programem 1974 12 

243 Návrh na organizaci a provedení oslav výročí Února, pokyny 

bod č. 1 

1974 12 

244 Přehled funkčních míst, která se uvolní do roku 1980 odchodem 
do důchodu. Počty kádrových rezerv 

bod č. 2  

1974 12 

245 Program zasedání vojenské rady ze dne 28.2.1974 1974 12 

246 Vyhodnocení ideově výchovné práce za rok 1973-1974 

bod č. 1  

1974 12 

247 Harmonogram přepracování předpisu A-oper-I-2 pro činnost 
OPK (OSH-I-4) 

bod č. 2 

1974 12 

248 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 4.3.1974, materiál 
nepřiložen 

1974 12 

249 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1974 1974 12 

250 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.4.1974, s programem 1974 12 

251 Zásady nového systému ochrany státních hranic se 
socialistickými státy 

bod č. 1 

1974 12 

252 Návrh předpisů OSH-I-1 (Pohraniční hlídka, bojová skupina), 
OSH-I-2 (Pohraniční rota), 

1974 12 
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bod č. 2 

253 Program kádrové práce HS PS OSH, program přípravy a výběru 
kádrů na léta 1974-1975 

bod č. 3 

1974 12 

254 Opatření k modernizaci inženýrsko-technického zabezpečení 
OSH v letech 1974-1978 

bod č. 4 

1974 12 

255 Program na zasedání vojenské rady dne 2.9.1974 1974 12 

256 Zhodnocení ideově výchovné činnosti v HS PS OSH v roce 
1974, učební plány, organizační směrnice 

bod č. 1 

1974 12 

257 Výsledky komplexních prověrek v rámci PS OSH, rok 1974 

bod č. 2 

1974 12 

258 Návrh úvodního slova MV k projednání návrhu předpisů OSH-
I-1 a OSH-I-2 v kolegiu. Příloha: návrhy obou předpisů po 
hrubé legislativní úpravě odborem Organizační a vnitřní správy 
FMV 

1974 12 

259 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 8.10.1974 1974 12 

260 Návrh novelizace předpisu pro činnost OPK, časový rozvrh 
prací (novelizace A-oper-I-2) 

bod č. 1 

1974 12 

261 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.10.1974 1974 13 

262 Plnění programu kádrové práce v PS OSH v roce 1974 

bod č. 3 

1974 13 

263 Roční prováděcí plán náčelníka HS PS OSH na rok 1975 

bod č. 4 

1974 13 

264 Zabezpečení jednotek PS na vojenské přehlídce v Praze a 
Bratislavě dne 9.5.1975 

bod č. 5 

1974 13 

265 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1975, návrh 
z 27.12.1974 

1974 13 

266 Návrh na udělení putovních praporů náčelníka HS PS OSH, 
materiál vypracován dne 21.10.1974  

1974 13 

267 Návrh směrnice k rozvoji a řízení socialistického soutěžení, 
podmínky udělení vyznamenání, rok 1974; projednáno 
samostatně 

1974 13 
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268 Rozbor morálně politického stavu a kázně v PS OSH v roce 
1974; projednáno samostatně  

1974 13 

269 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1975 1975 13 

270 Zápis o skartaci spisů ročníku 1975 b.d. 13 

271 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.1.1975 1975 13 

272 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1975 

bod č. 2  

1975 13 

273 Návrh na udělení vyznamenání pro rok 1975 

bod č. 3 

1975 13 

274 Návrhy na vyslání do ročního speciálního kurzu Hlavní 
zpravodajské správy Sovětské armády v roce 1975 

bod č. 4 

1975 13 

275 Program na zasedání vojenské rady dne 14.2.1975 1975 13 

276 Návrhy na propůjčení státních vyznamenání příslušníkům HS 
PS OSH, kteří ve 2. polovině roku 1975 dosáhnou věku 50 nebo 
55 let 

bod č. 2 

1975 13 

277 Převedení PS do podřízenosti MV ČSSR. Podkladový materiál 
pro MV se shrnutím změn v OSH od r. 1972 

bod č. 3 

1975 13 

278 Informace o struktuře základních forem ideověvýchovné práce 
v PS OSH v roce 1975 

bod č. 4 

1975 13 

279 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.3.1975 1975 13 

280 Ujednání o společných kontrolách na hraničních přechodech 
ČSSR-NDR, návrhy na společný výkon služby 

bod č. 3  

1975 13 

281 Návrhy na mimořádné a řádné povýšení příslušníků PS OSH, 
seznam 

bod č. 4 

1975 13 

282 Rozbor péče o zdraví pohraničníků za rok 1974 

bod č. 5  

1975 13 

283 Plán oslav 30. výročí osvobození Sovětskou armádou 
v Domažlicích 

bod č. 6 

1975 13 

-33- 



Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

284 Vyhodnocení kritických připomínek z členských schůzí KSČ, 
rok 1975, návrhy opatření 

bod č. 7 

1975 13 

285 Program na zasedání vojenské rady dne 5.4.1975 1975 13 

286 Program na zasedání vojenské rady dne 29.5.1975 1975 13 

287 Návrhy na propůjčení čestných odznaků na rok 1975, seznam 

bod č. 1 

1975 13 

288 Rozbor plnění plánu investiční výstavby a generálních oprav za 
léta 1971-1974, návrh plánu na rok 1975 a stav příprav 6. 
pětiletého plánu 

bod č. 2 

1975 13 

289 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 10.7.1975 1975 13 

290 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1975, podkladový 
materiál pro sestavení plánu 

bod č. 2 

1975 13 

291 Materiál na zasedání vojenské rady dne 31.7.1975 1975 14 

292 Plnění úkolu náboru do škol a služebního poměru vojáka 
z povolání v 1. pololetí roku 1975 

bod č. 3 

1975 14 

293 Program pro přípravu praporčíků a důstojníků PS a krajských 
odborů OSH na období 1976-1980, návrh 

bod č. 4 

1975 14 

294 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 6.8.1975 1975 14 

295 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.8.1975 1975 14 

296 Návrhy na udělení čestných titulů „Vzorná rota“, „Vzorný 
poříční oddíl“, „Vzorné OPK“ 

bod. č. 3 

1975 14 

297 Návrhy na udělení státních vyznamenání a povýšení na rok 
1975 a 1976 

bod č. 4  

1975 14 

298 Pokyny k zabezpečení soutěže „Střežíme hranice socialismu“ 
v roce 1975-1976 

bod č. 5 

1975 14 

299 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.9.1975 1975 14 

300 Zhodnocení ideově výchovné činnosti v působnosti HS PS OSH 1975 14 
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v roce 1975 

bod č. 3 

301 Návrh působnosti odboru pasových kontrol zpravodajské správy 
HS PS OSH. Úkoly odboru. 

bod č. 4 

1975 14 

302 Koncepce tiskových orgánů HS PS OSH. Časopisy Stráž vlasti, 
Pohraničník: redakční záležitosti, materiální, finanční 
zabezpečení a personální obsazení 

bod č. 5 

1975 14 

303 Návrhy na udělení čestných odznaků k 6.11.1975 

bod č. 6 

1975 14 

304 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.10.1975 1975 14 

305 Návrh ročního plánu náčelníka HS PS OSH na rok 1976. Úkoly 
k prohlubování systému OSH 

bod č. 3 

1975 14 

306 Vyhodnocení kádrové práce za léta 1974-1975 a návrh 
programu této práce na 6. pětiletku 

bod č. 4 

1975 14 

307 Návrh plánu výstavby učebně výcvikové základny na léta 1976-
1980, informace o plnění v roce 1973-1975 

bod č. 5  

1975 14 

308 Návrh plánu zahraničních styků HS PS OSH v roce 1976 

bod č. 6 

1975 14 

309 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.11.1975 1975 14 

310 Rozbor morálně politického stavu, vojenské kázně a aktivity 
roce 1975 

bod č. 3 

1975 14 

311 Plán rozvoje zabezpečovací techniky pro OSH na období 1976-
1980. Informace o dosavadním stavu 

bod č. 4 

1975 15 

312 Návrh směrnice o součinnosti HS PS OSH a Ústřední celní 
správy FMZO. Seznam hraničních přechodů 

bod č. 5 

1975 15 

313 Nábor do škol a služebního poměru v roce 1975; informace o 
plnění 

bod. č. 6 

1975 15 
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314 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1976 1976 15 

315 Zápis o skartaci spisů ročníku 1976 b.d. 15 

316 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 7.1.1976 1976 15 

317 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1976; podklady pro 
plán 

bod č. 2, 3 

1976 15 

318 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 14.1.1976 1976 15 

319 Návrh vyhlášky FMV o pomocnících PS 

bod č. 3  

1976 15 

320 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 10.2.1976 1976 15 

321 Zásady využívání a zabezpečení provozu pionýrského tábora ve 
Starém Městě pod Landštejnem v roce 1976 

bod č. 2 

1976 15 

322 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.2.1976 1976 15 

323 Návrh návštěv vojenských přidělenců u jednotek PS OSH 

bod č. 3 

1976 15 

324 Návrhy na povýšení do hodnosti plukovníka a podplukovníka 
v roce 1976. Seznamy 

bod č. 4 

1976 15 

325 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 18.3.1976 1976 15 

326 Návrh na vyslání funkcionářů PS OSH do kurzu při Vysoké 
pohraniční velitelské škole KGB 

bod č. 3 

1976 15 

327 Rozbor plnění úkolů výstavby a ubytovací služby v 5. pětiletce. 
Úkoly na rok 1976 

bod č. 4 

1976 15 

328 Péče o zdraví pohraničníků. Rozbor za rok 1975, opatření na 
rok 1976 

bod č. 5 

1976 15 

329 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.5.1976 
(původně na 6.4.1976) 

1976 15 

330 Stanovisko k návrhu vzdělávacího systému přípravy kádrů pro 
potřeby PS OSH 

bod č. 1  

1976 15 

331 Koncepce vzdělávací soustavy pro vojáky z povolání a 1976 15 
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příslušníky SNB z útvarů PS OSH 

bod č. 2 

332 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 20.4.1976 1976 15 

333 Výsledky závěrečných zkoušek na poddůstojnických školách 
v zimním cyklu roku 1975/76 

bod č. 3 

1976 15 

334 Kritické připomínky a náměty z diskuse na výročních schůzích 
a konferencích KSČ, postup při jejich řešení 

bod č. 4 

1976 15 

335 Návrh na zkvalitnění automobilového provozu v PS OSH, 
rozbor technického stavu 

bod č. 5 

1976 15 

336 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 19.5.1976 1976 15 

337 Návrhy na udělení vyznamenání ke dni PS 

bod č. 2 

1976 15 

338 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 18.6.1976 1976 15 

339 Předpis pro činnost oddělení pasových kontrol. Návrh Zprav-I-1 

bod č. 3 

1976 15 

340 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.6.1976 1976 16 

341 Návrh na rozmístění absolventů vojenských škol v roce 1976 a 
informace o kádrovém zabezpečení PS v roce 1976/1977 

bod č. 3 

1976 16 

342 Zpráva o náboru do služebního poměru vojáka z povolání a 
příslušníka SNB za 1. pololetí roku 1976 v rámci PS OSH 

bod č. 4 

1976 16 

343 Rozbor základních údajů o současném složení kádrů PS OSH. 
Naplněnost ve funkcích a opatření na léta 1976-1980 

bod č. 5  

1976 16 

344 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.7.1976 1976 16 

345 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1976, podklady za 
štáb 

bod č. 2, 3 

1976 16 

346 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.8.1976 1976 16 

347 Směrnice pro politickou a ideově výchovnou práci na léta 1976-
1980 

1976 16 

-37- 



Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

bod č. 3 

348 Návrh na zavedení jednotného samopalu vz. 58 V do výzbroje 
vojáků základní služby v sestavě PS a zrušení bodáků samopalu 
vz. 58 při výkonu služby OSH 

bod č. 4 

1976 16 

349 Návrh předpisu OSH-I-4 (Oddělení ochrany státních hranic) 

bod č. 5 

1976 16 

350 Návrh předpisu OSH-I-3 (Brigáda, prapor Pohraniční stráže) 

bod č. 6 

1976 16 

351 Návrhy na povýšení do hodnosti plukovníka a podplukovníka 
na 2. pololetí roku 1976; projednáno mimořádně na schůzi 
vojenské rady dne 25.8.1976 

1976 16 

352 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.9.1976 1976 16 

353 Rozbor vojenské a služební kázně v PS OSH v roce 1976 

bod č. 3  

1976 16 

354 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 19.10.1976 1976 16 

355 Zásady pro rozmístění absolventů VŠ ve školním roce 
1976/1977 

bod č. 2 

1976 16 

356 Program kádrové a personální práce HS PS OSH na léta 1976-
1980 

bod č. 3 

1976 16 

357 Rozbor situace a personálního obsazení na oddělení pasových 
kontrol od roku 1966 do 1976 

bod č. 4 

1976 16 

358 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1977 1977 16 

359 Zápis o skartaci spisů ročníku 1977 b.d. 16 

360 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1977, podklady k 
plánu 

1976 16 

361 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.1.1977 1977 17 

362 Návrhy na udělení medailí ke Dni SNB, seznam navržených a 
nedoporučených příslušníků 

bod č. 1 

1977 17 

363 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 15.2.1977 1977 17 

364 Investiční výstavba a úkoly v roce 1977, zpráva 1977 17 

-38- 



Číslo inv. Název inventární jednotky Časové Číslo 
jednotky rozpětí krabice

bod č. 1 

365 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 23.2.1977 1977 17 

366 Informace o struktuře základních forem ideově výchovné práce 
v PS OSH v roce 1977 

bod č. 2 

1977 17 

367 Opatření k soutěži o nejlepší úpravu hraničního přechodu v 
ČSSR pro rok 1977 

bod č. 3 

1977 17 

368 Rozbor situace na OPK a návrh na řešení současných problémů 

bod č. 4 

1977 17 

369 Mimořádné povýšení do hodnosti plukovníka a podplukovníka 
ke dni 1.5.1977 

bod č. 5 

1977 17 

370 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 31.3.1977 1977 17 

371 Vyhodnocení členských schůzí KSČ v roce 1977, řešení 
kritických připomínek 

bod č. 1  

1977 17 

372 Rozbor péče o zdraví pohraničníků za rok 1976 

bod č. 2  

1977 17 

373 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 30.5.1977 1977 17 

374 Návrh na vyslání funkcionářů PS OSH ke studiu při VŠ 
pohraničních vojsk KGB v roce 1978 

bod č. 1 

1977 17 

375 Seznam příslušníků navržených na vyznamenání v roce 1977 

bod .č 2 

1977 17 

376 Zkušební zavedení pátračů v OSH. Informace o jejich 
výsledcích v roce 1976; právní postavení 

bod č. 3 

1977 17 

377 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1977 1977 17 

378 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.6.1977 1977 17 

379 Zpráva o plnění směrnic pro politickou a ideově výchovnou 
práci v roce l976-1977 

bod č. 1 

1977 17 

380 Návrh na rozmístění absolventů škol končících studium v roce 
1976/1977 v sestavě PS OSH 

1977 17 
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bod č. 2  

381 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.8.1977 1977 17 

382 Návrhy na propůjčení čestného titulu „Vzorná rota“, „Vzorný 
poříční oddíl“, „Vzorné OPK“ v roce 1977 

bod č. 1 

1977 17 

383 Seznam důstojníků povýšených do hodnosti plukovníka a 
podplukovníka v roce 1977 

bod č. 2 

1977 17 

384 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 22.9.1977 1977 17 

385 Vývoj a současný stav vysokoškolské přípravy kádrů na III. 
fakultě VŠ SNB v roce 1977 

bod č. 1 

1977 17 

386 Stav středoškolské přípravy důstojnických a praporčických 
kádrů na III. fakultě. Rozbor problémů v systému studia 

bod č. 2 

1977 17 

387 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 27.10.1977 1977 18 

388 Vyhodnocení morálně politického stavu a vojenské kázně v PS 
OSH a vojsku MV v roce 1977 

bod č. 1 

1977 18 

389 Využití pátračů v systému OSH. Návrh směrnice 

bod č. 2 

1977 18 

390 Plán zasedání vojenské rady na 1. pololetí roku 1978 1977 18 

391 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 18.11.1977 (chybí materiál 
k bodu č. 1) 

1977 18 

392 Návrh na rozmístění absolventů III. fakulty VŠ SNB Holešov 
končících studium v roce 1978 

bod č. 2 

1977 18 

393 Informace o výsledku marxisticko-leninské přípravy v letech 
1976-1977 (dat. 13.9.1977) 

1977 18 

394 Učební plány a programy ideové výchovy na rok 1977-1978, 
pomůcka 

1977 18 

395 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.12.1977 1977 18 

396 Návrh směrnic k rozvoji a řízení socialistického soutěžení v PS 
OSH a vojskách MV 

bod č. 1  

1977 18 
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397 Informace o plnění programu kádrové a personální práce HS PS 
OSH v roce 1977 

bod č. 2  

1977 18 

398 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1978 1978 18 

399 Zápis o skartaci spisů ročníku 1978 b.d. 18 

400 Zápis z mimořádného zasedání vojenské rady dne 5.1.1978 1978 18 

401 Rozbor příčin neúspěchů a mimořádných událostí u 4. a 5. 
brigády PS 

bod č. 1  

1978 18 

402 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 19.1.1978, (projednáván 
materiál z odložené schůze dne 22.12.1977, bod č. 1, 3, chybí 
materiál k bodu č. 4) 

1978 18 

403 Návrh na přemístění 4. školního praporu 12. školní brigády PS 
z Volar do Chodové Plané 

bod č. 2 

1978 18 

404 Návrh na redislokaci a výstavbu nového areálu HS PS OSH 

bod č. 5  

1978 18 

405 Informace o adaptaci nových absolventů škol zařazovaných do 
funkcí v útvarech PS OSH a Správy vojsk MV 

bod č. 6  

1978 18 

406 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 3.2.1978 1978 18 

407 Organizační řád Správy vojsk MV, zásady organizační struktury 
a řízení vojsk MV. Návrh 

bod č. 1 

1978 18 

408 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 23.2.1978 1978 18 

409 Informace o struktuře ideově výchovné práce v PS OSH a 
Správě vojsk MV v roce 1977-1978 

bod č. 1  

1978 18 

410 Informace o stavu řešení vývojového úkolu „Rotní signální 
systém PŘEHRADA“ 

bod č. 2  

1978 18 

411 Návrh opatření ke zkvalitnění OSH. Poznatky za léta 1973-
1977, rozbor činnosti narušitelů státních hranic 

bod č. 3 

1978 19 

412 Směrnice o součinnosti a spolupráci orgánů HS PS OSH a 
orgánů Ústřední celní správy FMZO. Seznam hraničních 

1978 19 
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přechodů 

bod č. 4 

413 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 31.3.1978 (chybí materiál 
k bodu č. 1) 

1978 19 

414 Návrh na vyslání funkcionářů PS do kurzu ve VŠ pohraničních 
vojsk při velitelství KGB ve školním roce 1978/1979 

bod č. 2 

1978 19 

415 Plán investiční výstavby na rok 1978 a výhled do roku 1990, 
schválení 

bod č. 3 

1978 19 

416 Směrnice pro udělování putovního praporu náčelníka HS PS 
OSH, návrh 

bod č. 4 

1978 19 

417 Návrhy na propůjčení medailí ke Dni PS v roce 1978, 
projednáno na operativní poradě vojenské rady dne 26.4.1978 

1078 19 

418 Stav čs. pasové praxe na hraničních přechodech a návrhy na její 
zjednodušení. Materiál na operativní poradu vojenské rady dne 
11.5.1978 

1978 19 

419 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 29.5.1978 1978 19 

420 Informace o kritických připomínkách vznesených na členských 
schůzích ZO KSČ a konferencích strany, jejich vyřizování  

bod č. 1 

1978 19 

421 Nábor do služebního poměru, doplnění u jednotek I. sledu 

bod č. 2 

1978 19 

422 Povýšení důstojníků PS OSH ke Dni PS v roce 1978, návrh 

bod č. 3 

1978 19 

423 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.7.1978 1978 19 

424 Návrh na rozmístění absolventů škol končících studium v roce 
1978 

bod č. 1 

1978 19 

425 Návrh směrnice náčelníka HS PS OSH pro práci s mladými 
důstojníky 

bod č. 2 

1978 19 

426 Návrh nařízení náčelníka HS PS OSH k zabezpečení státní 
hranice ve dnech 10. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy 

bod č. 3 

1978 19 
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427 Pokyny k zpracování materiálu o OSH s kapitalistickými státy 
(přiloženo v materiálech zasedání dne 29.7.1978) 

1978 19 

428 Vyznamenání k 61. výročí VŘSR, seznam příslušníků 
(operativní porada dne 4.8.1978) 

1978 19 

429 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 26.9.1978 1978 19 

430 Provedení mezinárodních smluv o hraničních zmocněncích na 
státních hranicích se socialistickými státy. Návrh rozkazu MV 
ČSSR 

bod č. 2 

1978 19 

431 Kvalifikační předpoklady pro výkon funkcí příslušníků PS a 
vojáků z povolání vojsk MV, návrh 

bod č. 3  

1978 19 

432 Práce s kritickými připomínkami, stížnostmi a podněty 
pracujících, kterými se obracejí na stranické orgány 

bod č. 4 

1978 19 

433 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1978 1978 19 

434 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 19.10.1978 1978 19 

435 Opatření k obsazení plánovaných funkcí pro vojáky z povolání 
na rotách 1. sledu 

bod č. 1 

1978 19 

436 Rozbor morálně politického stavu, vojenské a služební kázně v 
PS OSH za rok 1978 

bod č. 2 

1978 19 

437 Úkoly a akce k 30. výročí přijetí Zákona o ochraně státních 
hranic 

bod č. 3 

1978 19 

438 Umístění posluchačů III. fakulty VŠ SNB, řešení tabulkových 
míst 

1978 19 

439 Návrhy na udělení čestných titulů „vzorný“ rotám, OPK, 
oddělením OSH a poříčním oddílům za rok 1978 

1978 19 

440 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.11.1978 1978 19 

441 Zpráva o řídící činnosti HS PS OSH a jejím morálně politickém 
stavu, náplň jednotlivých funkcí 

bod č. 1 

1978 19 

442 Příprava kádrových rezerv k 5.10.1978, informace o současném 
stavu 

1978 19 
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bod č. 2 

443 Prováděcí plán vědeckotechnického rozvoje na rok 1979. 
Signální a zabezpečovací technika 

bod č. 3 

1978 19 

444 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.12.1978 1978 19 

445 Informace o plnění závěrů komplexního hodnocení kádrů v 
nomenklatuře velitelů brigád PS 

bod č. 1 

1978 19 

446 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1979 1979 20 

447 Zápis o skartaci spisů ročníku 1979 b.d. 20 

448 Plán zasedání vojenské rady na 1. pololetí roku 1979 1979 20 

449 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.2.1979 1979 20 

450 Prozatímní směrnice náčelníka HS PS OSH pro činnost aktivu 
důchodců, bývalých příslušníků PS. Zaměření činnosti, 
materiálové zabezpečení, návrh 

bod č. 1  

1979 20 

451 Plán investiční výstavby na rok 1979 a výhled do roku 1980 

bod č. 2  

1979 20 

452 Pokyny pro práci s oddíly Mladých strážců hranic 

bod č. 3  

1979 20 

453 Vyhodnocení morálně politického stavu vojáků z povolání a 
příslušníků SNB v PS OSH za rok 1978 

bod č. 4 

1979 20 

454 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.3.1979 1979 20 

455 Výzkum signálních čidel pro ochranu státních hranic. Výsledky 
a perspektivy projektu 

bod č. 1 

1979 20 

456 Obsah materiálů na operativní poradu vojenské rady, datum 
neuvedeno 

1979 20 

457 Informace o základních formách ideově výchovné práce v roce 
1978-1979 

bod č. 1 

1979 20 

458 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1979 

bod č. 2 

1979 20 

459 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.5.1979 1979 20 
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460 Informace o vojenské a služební kázni a socialistickém 
soutěžení za 1. čtvrtletí 1979 

bod č. 1 

1979 20 

461 Výkon služby a stav technického vybavení na OPK v 1. pololetí 
roku 1979 

bod č. 2 

1979 20 

462 Informace o výsledcích výročních členských schůzí ZO SSM na 
začátku roku 1979 

bod č. 3 

1979 20 

463 Návrhy na propůjčení medailí ke Dni SNB - duben 1979 1979 20 

464 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.6.1979 1979 20 

465 Informace o rozvoji signální a zabezpečovací techniky za 1. 
pololetí roku 1979, rozbor zadaných výzkumných úkolů, 
ověřování výsledků vývoje 

bod č. 1 

1979 20 

466 Rozmístění absolventů vysokých a středních škol končících 
studium ve školním roce 1978/1979 

bod č. 2 

1979 20 

467 Výběr vojáků z povolání pro zařazení do kádrových rezerv pro 
funkce k 1.6.1979 

bod č. 3 

1979 20 

468 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1979 1979 20 

469 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 12.7.1979 1979 20 

470 Zpráva o situaci v OSH, její nedostatky, návrhy řešení 

bod č. 1 

1979 20 

471 Obsah materiálů na operativní poradu vojenské rady dne 
20.7.1979 

1979 20 

472 Negativní poznatky k vojákům z povolání a hodnocení jejich 
předpokladů pro výkon funkce a další služby; závěry 
prověrkových komisí 

bod č. 1 

1979 20 

473 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.8.1979 1979 20 

474 Vyhodnocení ideově výchovné práce, agitační a kulturně 
výchovné činnosti u PS OSH za období 1978-1979 

bod č. 1 

1979 20 

475 Řešení kritických připomínek příslušníků a občanů z členských 1979 20 
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schůzí ZO KSČ a dalších organizací počátkem roku 1979 

bod č. 2 

476 Návrhy na povýšení do hodnosti plukovníka u příležitosti 62. 
výročí VŘSR 

bod č. 3 

1979 20 

477 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.9.1979 1979 20 

478 Zpráva o výsledcích upevňování vojenské a služební kázně u 
15. brigády PS; přiložen pouze návrh usnesení 

bod č. 1 

1979 20 

479 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.10.1979 1979 20 

480 Úkoly vědeckotechnického rozvoje v HS PS OSH na rok 1980. 
Signální prostředky 

bod č. 1 

1979 20 

481 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.11.1979 1979 21 

482 Vyznamenání, návrhy na propůjčení čestných titulů „vzorná 
rota“, „vzorný poříční oddíl“, „vzorné OPK“ a „vzorné O OSH“ 
za rok 1979 

bod č. 1 

1979 21 

483 Pojetí oslav 30. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, 
informace o plnění závazků a úkolů, bod č. 2 

1979 21 

484 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 20.12.1979 1979 21 

485 Zpráva o plnění úkolů v upevňování morálně-politického stavu, 
vojenské a služební kázně u 9. brigády PS, přiložen pouze návrh 
usnesení 

bod č. 1  

1979 21 

486 Zpráva o plnění úkolů k upevňování morálně-politického stavu, 
služební a vojenské kázně u KO OSH Hradec Králové, přiložen 
pouze návrh usnesení 

bod č. 2 

1979 21 

487 Informace o plnění úkolů rozvoje zabezpečovací techniky v 
druhé polovině roku 1979 

bod č. 3 

1979 21 

488 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1980 1980 21 

489 Zápis o skartaci spisů ročníku 1980 b.d. 21 

490 Plán zasedání vojenské rady na 1. pololetí roku 1980 1979 21 

491 Obsah materiálů na operativní poradu dne 30.1.1980 1980 21 
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492 Návrhy vyznamenání ke Dni SNB v roce 1980, seznamy 
doporučených i zamítnutých 

bod č. 1 

1980 21 

493 Vyhodnocení morálně-politického stavu příslušníků HS PS 
OSH za rok 1979; rozbory kázně, bojové a služební přípravy, 
tabulky počtu zběhů 

bod č. 2  

1980 21 

494 Obsah materiálů na mimořádné zasedání vojenské rady dne 
27.2.1980 

1980 21 

495 Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti ochrany v příhraničním 
území; otázky režimu v pásmu přístupů, rozbory činnosti 
narušitelů, tabulky 

bod č. 1 

1980 21 

496 Harmonogram základních opatření k posílení OSH v letech 
1981-1985, plnění usnesení ÚV KSČ 

bod č. 2 

1980 21 

497 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.2.1980 1980 21 

498 Okruhy problémů vzešlé z jednání velitelů a ZVP rot na Kladně 
v listopadu 1979. Návrhy na posílení pohraničních rot, 
zkvalitnění výběru branců; pomocníci PS; zavedení nového 
prvku do OSH – pátrač; kádrová stabilizace 

bod č. 1 

1980 21 

499 Návrh profilů absolventů III. fakulty VŠ SNB, důstojnické a 
praporčické školy PS a vojsk MV 

bod č. 2  

1980 21 

500 Návrh výcvikové dokumentace pohotovostní jednotky PS a 
vojsk MV zřízené k výkonu náhradní služby žadatelů o službu 
vojáka z povolání 

bod č. 3  

1980 21 

501 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.3.1980 1980 21 

502 Návrh na vyslání funkcionářů PS OSH ke studiu v tříměsíčním 
kursu při VŠ pohraničních vojsk KGB SSSR ve šk. roce 1980-
1981; stručná charakteristika vytypovaných funkcionářů 

bod č. 1 

1980 21 

503 Informace o přípravách oslav 30. výročí přijetí Zákona o 
ochraně státních hranic 

bod č. 2 

1980 21 
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504 Opatření ke zvýšení spolupráce pomocníků PS na ochraně 
státních hranic 

bod č. 4 

1980 21 

505 Obsah materiálů na operativní poradu dne 12.4.1980 1980 21 

506 Návrh na úpravu plánů kádrových rezerv 

bod č. 1 

1980 21 

507 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.4.1980 1980 21 

508 Vyhodnocení investiční výstavby za rok 1979, návrh plánu na 
léta 1980-1985 

bod č. 1 

1980 21 

509 Informace o činnosti OPK, úkoly pro zkvalitnění služby 

bod č. 2  

1980 21 

510 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.5.1980 1980 22 

511 Péče o zdraví pohraničníků za rok 1979, rozbor 

bod č. 1 

1980 22 

512 Zpráva o morálně-politickém stavu a kázni u KO OSH Ostrava 
za rok 1979 

bod č. 2 

1980 22 

513 Návrhy na propůjčení medailí ke Dni PS v roce 1980; seznamy 
příslušníků 

bod č. 3 

1980 22 

514 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.6.1980 1980 22 

515 Plnění úkolů výzkumu signální a zabezpečovací techniky pro 
OSH. Signální čidla 

bod č. 1 

1980 22 

516 Návrh na rozmístění absolventů škol v sestavě PS OSH v roce 
1980 

bod č. 2 

1980 22 

517 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u 12. školní 
brigády PS; pouze návrh usnesení, zpráva není přiložena 

bod č. 3 

1980 22 

518 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u 4. brigády 
PS; pouze návrh, zpráva není přiložena 

bod č. 4  

1980 22 

519 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1980 1980 22 
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520 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.7.1980 1980 22 

521 Splnění plánu investiční výstavby výcvikových základen u 
brigád a provozního praporu v letech 1976-1980 a plán 
výstavby základny na období 1981-1985 

bod č. 1  

1980 22 

522 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.8.1980 1980 22 

523 Programy odborné přípravy důstojníků a praporčíků PS OSH na 
léta 1981-1985; pouze návrh usnesení a důvodová zpráva 

bod č. 1 

1980 22 

524 Opatření ke komplexnímu hodnocení funkcionářů HS PS OSH 
v letech 1980-1982 

bod č. 2 

1980 22 

525 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.9.1980 1980 22 

526 Hodnocení systému ochrany státních hranic se socialistickými 
státy 

bod č. 1 

1980 22 

527 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u 7. brigády 
PS; pouze návrh usnesení, zpráva chybí 

bod č. 2 

1980 22 

528 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.10.1980 1980 22 

529 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u KO OSH 
Ústí na Labem; pouze návrh, zpráva chybí 

bod č. 1  

1980 22 

530 Informace o výsledcích tříletého cyklu marxisticko leninské 
přípravy v letech 1977-1980 

bod č. 2 

1980 22 

531 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 20.11.1980 1980 22 

532 Návrhy na propůjčení čestného titulu „vzorný“ vybraným 
rotám, OPK, O OSH a poříčním oddílům za rok 1980 

bod č. 1 

1980 22 

533 Návrh na úpravu plánu kádrových rezerv 

bod č. 2 

1980 22 

534 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 18.12.1980 1980 22 

535 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u KO OSH 
Banská Bystrica; pouze usnesení, zpráva chybí 

1980 22 
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bod č. 1 

536 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u stavebního 
praporu HS PS OSH Dolní Žandov; pouze návrh, zpráva chybí 

bod č. 2 

1980 22 

537 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u OPK Ruzyně 

bod č. 3 

1980 22 

538 Vyhodnocení výzkumu v oblasti signální a zabezpečovací 
techniky v roce 1980 a plán na rok 1981 

bod č. 4 

1980 22 

539 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1981 1981 22 

540 Zápis o skartaci spisů ročníku 1981 b.d. 22 

541 Plán zasedání vojenské rady na 1. pololetí roku 1981 1980 22 

542 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.1.1981 1981 22 

543 Návrhy na vyznamenání příslušníků PS OSH ke Dni SNB v 
roce 1981, seznamy navržených 

bod č. 1 

1981 22 

544 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.2.1981 1981 22 

545 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u KO OSH 
Košice; pouze usnesení, zpráva chybí 

bod č. 1 

1981 22 

546 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.3.1981 1981 22 

547 Návrh na rozšíření plánu kádrových rezerv HS PS OSH 

bod č. 1 

1981 22 

548 Rozbor hospodaření s finančními a materiálovými prostředky 
HS PS OSH za rok 1980 

bod č. 2 

1981 22 

549 Rozbor péče o zdraví pohraničníků za rok 1980, tabulka 
úrazovosti 

bod č. 3 

1981 22 

550 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.4.1981 1981 23 

551 Výsledky ověřovacího výzkumu signálních čidel pro OSH v 
roce 1980, bod č. 1 

1981 23 

552 Návrhy na vyznamenání k 30. výročí přijetí Zákona o ochraně 
státních hranic; seznamy navržených příslušníků 

bod č. 2 

1981 23 
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553 Vyřizování kritických připomínek vznesených na stranických 
konferencích a členských schůzích; informace 

bod č. 3 

1981 23 

554 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u 5. brigády 
PS; pouze návrh usnesení, zpráva o vyhodnocení chybí 

bod č. 5  

1981 23 

555 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u provozního 
praporu HS PS OSH; pouze návrh usnesení, materiál chybí 

bod č. 6 

1981 23 

556 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 1.7.1981 1981 23 

557 Vyhodnocení morálně-politického stavu a kázně u 9. brigády 
PS; pouze návrh usnesení, zpráva o vyhodnocení chybí 

bod č. 1  

1981 23 

558 Rozbor zběhnutí pohraničníků do kapitalistické ciziny v letech 
1976-1980 

bod č. 2 

1981 23 

559 Návrhy na rozmístění absolventů vysokých a středních škol, 
končících studium v roce 1981 

bod č. 3  

1981 23 

560 Vyhodnocení zdokonalovacího školení při III. fakultě VŠ SNB 
Holešov ve zpravodajské službě PS OSH 

bod č. 4  

1981 23 

561 Vyhodnocení výzkumu a modernizace technického zabezpečení 
státní hranice v 1. polovině roku 1981 

bod č. 5 

1981 23 

562 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.7.1981 1981 23 

563 Směrnice pro politicko-ideologickou práci na léta 1981-1985, 
programy marxistické přípravy důstojníků 

bod č. 1 

1981 23 

564 Udělení vyznamenání k výročí VŘSR. Seznamy navržených 
příslušníků PS a SNB 

bod č. 2 

1981 23 

565 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1981 1981 23 

566 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.9.1981 1981 23 

567 Výsledky průzkumu časové zatíženosti funkcionářů 
pohraničních rot, návrh nařízení ke sjednocení průběhu služby 

1981 23 

-51- 



Číslo inv. 
jednotky 

Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 

Číslo 
krabice

dozorčích důstojníků rot 

bod č. 1 

568 Pokyny k efektivnějšímu využití stávajícího potenciálu PS OSH 
v letech 1981-1985 

bod č. 2 

1981 23 

569 Návrh postupu a opatření ke zpracování dějin Pohraniční stráže, 
časový harmonogram 

bod č. 3  

1981 23 

570 Program rozvoje zlepšovatelského hnutí u PS OSH v letech 
1981-1985 

bod č. 4 

1981 23 

571 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.10.1981 1981 23 

572 Vyhodnocení morálně-politického stavu u 15. brigády PS; 
pouze návrh usnesení, zpráva o vyhodnocení není přiložena 

bod č. 1 

1981 23 

573 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 17.11.1981 1981 23 

574 Návrhy na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK a oddělením OSH“ za rok 1981 

bod č. 1 

1981 23 

575 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.11.1981 1981 23 

576 Informace o komplexním hodnocení nomenklaturních kádrů v 
roce 1981 

bod č. 2 

1981 23 

577 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 18.12.1981 1981 23 

578 Výzkum, informace o plnění úkolů vědeckotechnického 
rozvoje, výsledky ověřovacího výzkumu signalizačních a 
technických zařízení pro OSH 

bod č. 1 

1981 23 

579 Vyhodnocení bezpečnostních akcí na hraničních přechodech 
proti trestné činnosti; zpravodajská služba v součinnosti s útvary 
SNB a Ústřední celní správy FMZO 

bod č. 2 

1981 23 

580 Návrhy na vyznamenání ke Dni SNB v roce 1982 

bod č. 3 

1981 23 

581 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1982 1982 24 

582 Zápis o skartaci spisů ročníku 1982 b.d. 24 
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583 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.1.1982 1982 24 

584 Plán zasedání vojenské rady na 1. pololetí roku 1982 1982 24 

585 Vyhodnocení programu racionalizace v PS OSH v roce 1981 

bod č. 1 

1982 24 

586 Vyhodnocení morálně-politického stavu, kvality a efektivnosti 
práce, vojenské a služební kázně, bojové a služební přípravy za 
rok 1981 

bod č. 2 

1982 24 

587 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.2.1982 1982 24 

588 Rozbor možností organizace ochrany státní hranice s 
kapitalistickými státy bez použití piketů 

bod č. 1 

1982 24 

589 Stav šifrové služby v sestavě PS OSH, její zkvalitňování 

bod č. 2 

1982 24 

590 Kontrola úrovně práce s dopisy a připomínkami pracujících a 
návrh na další opatření 

bod č. 3 

1982 24 

591 Návrh na provedení kádrových změn ve vedoucích funkcích, 
seznam navržených 

bod č. 4 

1982 24 

592 Kontrola plnění nařízení č. 7/74 Věstníku nařízení MV ČSSR, 
kterým je prováděno vyznamenávání u útvarů HS PS OSH 

bod č. 5 

1982 24 

593 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 31.3.1982 1982 24 

594 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské a služební 
kázně u 12. školní brigády PS 

bod č. 1 

1982 24 

595 Informace o struktuře ideologické práce v PS OSH v učebním 
roce 1981-1982 a o poznatcích z realizace Směrnic pro 
politickovýchovnou a ideologickou práci na léta 1981-1985 

bod č. 2 

1982 24 

596 Rozbor péče o zdraví pohraničníků za rok 1981 

bod č. 3 

1982 24 

597 Vyhodnocení spolupráce HS PS OSH s fakultou OSH Vysoké 
školy SNB při přípravě kádrů 

1982 24 
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bod č. 4 

598 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.4.1982 1982 24 

599 Informace o průběhu a výsledcích výročních členských schůzí 
ZO SSM a brigádních konferencí SSM v roce 1982 

bod č. 1 

1982 24 

600 Vyhodnocení investiční výstavby za rok 1981, schválení plánu 
na rok 1982. Řešení bytové situace a objemy finančních 
požadavků 

bod č. 2 

1982 24 

601 Vyhodnocení práce s kádrovými rezervami v PS OSH 

bod č. 3 

1982 24 

602 Plán kádrové a personální práce a vzdělávání v PS OSH na léta 
1981-1985, vyhodnocení období 1976-1980 

bod č. 4 

1982 24 

603 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.5.1982 1982 24 

604 Zpráva o výsledku inspekční kontroly u 4. brigády PS 

bod č. 1 

1982 24 

605 Rozbor údajů o skladbě velitelského sboru PS OSH, naplněnost 
plánovaných funkcí na období 1981-1985 

bod č. 2 

1982 24 

606 Návrh na rozmístění absolventů končících studia v roce 1982 do 
funkcí v sestavě HS PS OSH 

bod č. 3 

1982 24 

607 Návrhy vyznamenání ke Dni PS v roce 1982 

bod č. 4 

1982 24 

608 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.6.1982 1982 24 

609 Vyhodnocení inspekční prohlídky u 9. brigády PS ve dnech 17.-
25.5.1982. Ověření stavu plnění úkolů, realizace rozkazů a 
nařízení 

bod č. 1 

1982 24 

610 Vyhodnocení morálně politického stavu, rozbory kvality a 
efektivnosti práce, vojenské a služební kázně u 7. b PS; pouze 
návrh usnesení 

bod č. 2 

1982 24 

611 Plán zasedání vojenské rady na 2. pololetí roku 1982 1982 25 
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612 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.7.1982 1982 25 

613 Informace o plnění racionalizačního programu PS OSH na léta 
1981-1985 

bod č. 1 

1982 25 

614 Informace o připravované konferenci pomocníků PS ve dnech 
6.-7.8.1982 

bod č. 2 

1982 25 

615 Návrh na zkvalitnění zpravodajské ochrany státní hranice se 
socialistickými státy 

bod č. 3 

1982 25 

616 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.8.1982 1982 25 

617 Návrhy na vyznamenání příslušníků PS a SNB v roce 1982 k 
65. výročí VŘSR 

bod č. 1 

1982 25 

618 Informace o plnění plánu rozvoje signální a zabezpečovací 
techniky v 1. pololetí 1982. Přiložen plán rozvoje signální a 
zabezpečovací techniky pro OSH na léta 1981-1985. 

bod č. 2  

1982 25 

619 Výsledky bojové přípravy pohraničníků ve výcvikovém roce 
1981-1982 

bod č. 3 

1982 25 

620 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.9.1982 1982 25 

621 Kontrolní zpráva 4. brigády PS o plnění plánu dlouhodobých 
opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí 

bod č. 1 

1982 25 

622 Rozbor připravenosti jednotek na zimní období 

bod č. 2 

1982 25 

623 Rozbor příčin neúspěšného náboru do služebního poměru 
vojáka z povolání 

bod č. 3 

1982 25 

624 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.10.1982 1982 25 

625 Roční plán činnosti HS PS OSH na rok 1983; návrh. 
Vyhodnocení činnosti za rok 1982 

bod č. 1 

1982 25 

626 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.10.1982 1982 25 
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627 Vyhodnocení současného stavu bojové a politické přípravy 
jednotek 

bod č. 1 

1982 25 

628 Vyhodnocení průběhu a výsledků II. vzdělávacího cyklu 
důstojníků a praporčíků 

bod č. 2 

1982 25 

629 Návrh na zavedení rotního signálního zařízení U-80 do 
používání při ochraně SH; plán přidělení zařízení 

bod č. 3 

1982 25 

630 Závěry přijaté na zasedání vojenské rady dne 28.10.1982 1982 25 

631 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 8.11.1982 1982 25 

632 Návrh na udělení putovního praporu náčelníka HS PS OSH za 
rok 1982 

bod č. 1 

1982 25 

633 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.11.1982 1982 25 

634 Vyhodnocení průběhu a výsledků modernizace spojovací 
soustavy a signalizace od roku 1976 do 1982; výhled do roku 
1990 

bod č. 1 

1982 25 

635 Návrh plánu obměny velitelů a náčelníků, potřeby kádrových 
rezerv na léta 1983-1985 

bod č. 2 

1982 25 

636 Návrh na propůjčení čestného titulu „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK a oddělením OSH v roce 1982; seznamy 
navržených útvarů, přiloženo k materiálům zasedání dne 
25.11.1982 

1982 26 

637 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 15. a 
29.12.1982 se zápisem z jednání 

1982 26 

638 Návrh vyznamenání příslušníků ke Dni SNB v roce 1983 

bod č. 4 

1982 26 

639 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1983 1983 26 

640 Zápis o skartaci spisů ročníku 1983 1983 26 

641 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1983 1983 26 

642 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.1.1983 1983 26 

643 Zápis z jednání vojenské rady 24.1.1983 1983 26 

644 Vyhodnocení programu racionalizace v PS OSH za rok 1982 1983 26 
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bod č. 1 

645 Vyhodnocení morálně-politického stavu, kvality práce, kázně, 
bojové a politické přípravy vojáků z povolání a příslušníků SNB 
v roce 1982 

bod č. 2 

1983 26 

646 Návrh rozkazu náčelníka HS PS OSH „Postup příslušníků PS 
při provádění zajišťovacích a jiných souvisejících úkonů při 
výkonu služby k OSH“ 

bod č. 3 

1983 26 

647 Plán obměny velitelů a náčelníků PS OSH na léta 1983-1985; 
kádrové rezervy 

bod č. 4 

1983 26 

648 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.2.1983 1983 26 

649 Informace o stavu oddílů mladých strážců hranic (MSH) a 
úkolech orgánů HS PS OSH při výchově dětí a mládeže v 
pohraničním území 

bod č. 1 

1983 26 

650 Zpráva o vyřizování písemných podnětů pracujících v PS OSH 
v roce 1982 

bod č. 2 

1983 26 

651 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 31.3.1983 1983 26 

652 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 31.3.1983 1983 26 

653 Informace o výsledcích výročních členských schůzí ZO KSČ a 
řešených problémech 

bod č. 1 

1983 26 

654 Vyhodnocení morálně-politického stavu a služební kázně u 
Správy OSH Ostrava v průběhu roku 1982-1983 

bod č. 2 

1983 26 

655 Rozbory plnění plánu investiční výstavby v roce 1982 a opatření 
na rok 1983 

bod č. 3 

1983 26 

656 Informace o využití výsledků zlepšovatelského hnutí v letech 
1981-1982 

bod č. 4 

1983 26 

657 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 4.5.1983 1983 26 

658 Péče o zdraví příslušníků PS v roce 1982, rozbor 1983 26 
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bod č. 1 

659 Návrh na vyznamenání ke Dni PS v roce 1983 

bod č. 2 

1983 26 

660 Experimentální ověřování kritérií a ukazatelů efektivity činnosti 
PS OSH za rok 1982. Informace 

bod č. 3 

1983 26 

661 Informace o stavu ženijně technického zabezpečení za léta 
1976-1982; perspektivy do roku 1990 

bod č. 4 

1983 27 

662 Informace o plnění plánu rozvoje signální a zabezpečovací 
techniky v roce 1982, návrhy na další opatření 

bod č. 5 

1983 27 

663 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.5.1983 1983 27 

664 Rozbor hospodaření HS PS OSH za rok 1982 a návrh opatření 
na rok 1983 

bod č. 1 

1983 27 

665 Směrnice pro hlášení údajů a událostí v PS a útvarech ochrany 
státních hranic. Návrh předpisu OSH-I-11 

bod č. 2 

1983 27 

666 Návrh na rozmístění absolventů škol v sestavě HS PS OSH 

bod č. 3 

1983 27 

667 Návrh plánu personální práce v PS OSH do roku 1985 

bod č. 4 

1983 27 

668 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1983 1983 27 

669 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.6.1983 1983 27 

670 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 23.6.1983 1983 27 

671 Projednání výsledků inspekční prohlídky u 15. brigády PS ze 
17.-25.5.1983 

bod č. 1 

1983 27 

672 Informace o plnění úkolů stanovených aktivem pracovníků OPK 

bod č. 2 

1983 27 

673 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské kázně u 
provozního praporu PS OSH 

bod č. 3 

1983 27 
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674 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.7.1983 1983 27 

675 Projednání výsledků inspekční prohlídky u 5. brigády PS 

bod č. 1 

1983 27 

676 Návrh vyznamenání k 66. výročí VŘSR v roce 1983 

bod č. 3 

1983 27 

677 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.8.1983 1983 27 

678 Zápis z jednání vojenské rady dne 30.8.1983 1983 27 

679 Informace o plnění plánu výstavby za 1. pololetí roku 1983 

bod č. 1 

1983 27 

680 Směrnice pro hlášení údajů a událostí v útvarech PS OSH; 
návrh předpisu OSH - I - 11 

bod č. 2 

1983 27 

681 Zhodnocení účinnosti OSH s NSR a Rakouskem. Informace o 
plnění úkolu 

bod č. 3 

1983 27 

682 Informace o stavu ochrany utajovaných skutečností od 
1.12.1982 do 30.6.1983 

bod č. 4 

1983 27 

683 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.9.1983 1983 27 

684 Zápis z jednání vojenské rady dne 23.9.1983 1983 27 

685 Aktiv politických pracovníků PS OSH dne 27.5.1982, 
informace o plnění jeho závěrů 

bod č. 2 

1983 27 

686 Směrnice pro politicko výchovnou a ideologickou práci v PS 
OSH na léta 1981-1985; kontrolní zpráva o plnění 

bod č. 3 

1983 27 

687 Hodnocení plnění dohody mezi VŠ SNB a HS PS OSH o 
přípravě důstojníků a praporčíků u fakulty OSH v létech 1982-
1985 

bod č. 4 

1983 27 

688 Zpráva z inspekční prohlídky u 12. školní brigády PS z 8.-
13.8.1983 a 5.-9.9.1983 

bod č. 5 

1983 27 

689 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.10.1983 1983 27 

690 Vyhodnocení morálně-politického stavu a služební kázně u 1983 27 
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Správy OSH Ústí nad Labem od 1.1.-31.8.1983; jen návrh 
usnesení, kontrolní zpráva chybí 

bod č. 1 

691 Roční plán HS PS OSH na rok 1984, návrh. Teze vyhodnocení 
činnosti v roce 1983 

bod č. 2 

1983 27 

692 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.11.1983 1983 28 

693 Návrh na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK a oddělením OSH 

bod č. 1 

1983 28 

694 Směrnice pro rozvoj socialistického soutěžení v PS OSH, návrh 

bod č. 2  

1983 28 

695 Informace o stavu utajovaných skutečností od 1.7.1983 do 
9.11.1983 

bod č. 3 

1983 28 

696 Informace o stavu plánu obměny velitelů a náčelníků v roce 
1983 a návrh na rok 1984 

bod č. 4 

1983 28 

697 Návrh na udělení vyznamenání ke Dni SNB v roce 1984 

bod č. 5 

1983 28 

698 Sběrný arch spisů vojenské rady ročník 1984 1984 28 

699 Zápis o skartaci spisů ročníku 1984 b.d. 28 

700 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1984 1983 28 

701 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.1.1984 1984 28 

702 Zápis z jednání vojenské rady dne 24.1.1984 1984 28 

703 Zpráva o morálně-politickém stavu a stavu vojenské a služební 
kázně u provozního praporu HS PS OSH; návrh usnesení, 
materiál nepředložen 

bod č. 1 

1984 28 

704 Návrh na rozmístění absolventů škol v roce 1984 

bod č. 2 

1984 28 

705 Informace o stavu mobilizační připravenosti, materiál skartován 

bod č.3 

1984 28 

706 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.2.1984 1984 28 

707 Zápis z jednání vojenské rady dne 28.2.1984 1984 28 
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708 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské a služební 
kázně příslušníků PS ve služebním poměru a příslušníků SNB v 
sestavě PS OSH za rok 1983 

bod č. 1 

1984 28 

709 Zpráva o řešení podnětů z dopisů občanů a organizací 
v podmínkách PS OSH za rok 1983 

bod č. 2 

1984 28 

710 Vyhodnocení plánu výstavby na státních hranicích za rok 1983, 
návrh plánu na rok 1984 a pro 8. pětiletku 

bod č. 3 

1984 28 

711 Návrh úpravy požadavků na jazykovou kvalifikaci příslušníků 
OPK 

bod č. 4 

1984 28 

712 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 20.3.1984 1984 29 

713 Zápis z jednání vojenské rady dne 20.3.1984 1984 29 

714 Zpráva o morálně-politickém stavu a vojenské kázni u Správy 
OSH Hradec Králové. Jen návrh usnesení, materiál chybí 

bod č. 1 

1984 29 

715 Rozbor bezpečnosti provozu služebních dopravních prostředků 
v roce 1983, opatření na rok 1984 

bod č. 2 

1984 29 

716 Výsledky ověřovacího výzkumu signálních čidel a 
zabezpečovací techniky pro OSH v roce 1983; zlepšovatelské 
hnutí 

bod č. 3 

1984 29 

717 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.4.1984 1984 29 

718 Zápis z jednání vojenské rady dne 24.4.1984 1984 29 

719 Rozbor péče o zdraví pohraničníků v roce 1983 a návrh na rok 
1984 

bod č. 2 

1984 29 

720 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1984 

bod č. 3 

1984 29 

721 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.5.1984 1984 29 

722 Kontrolní zpráva o plnění usnesení služebně-politického aktivu 
funkcionářů OSH 

bod č. 1 

1984 29 
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723 Obsah materiálu na zasedání vojenské rady dne 26.6.1984 1984 29 

724 Zápis z jednání vojenské rady dne 26.6.1984 1984 29 

725 Výsledky inspekční prohlídky u 7. brigády PS z 16.-24.5.1984, 
informace 

bod č. 1 

1984 29 

726 Vyhodnocení morálně-politického stavu a vojenské kázně u 9. 
brigády PS; jen návrh usnesení, kontrolní zpráva chybí 

bod č. 2 

1984 29 

727 Informace o stavu ochrany utajovaných skutečností od 
10.11.1983 do 31.5.1984 

bod č. 3 

1984 29 

728 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1984 1984 29 

729 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 17.7.1984 1984 29 

730 Informace o stavu bezpečnosti provozu služebních dopravních 
prostředků, rozbory nehodovosti 

bod č. 1 

1984 29 

731 Informace o uplatnění vojáků z povolání přijatých do 
služebního poměru v letech 1982-1983 

bod č. 2 

1984 29 

732 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.8.1984 1984 29 

733 Stav vyřizování podnětů z dopisů občanů a organizací v 
podmínkách PS OSH za 1. pololetí roku 1984 

bod č. 1 

1984 29 

734 Vyhodnocení morálně-politického stavu, upevňování vojenské 
kázně u Správy OSH Banská Bystrica; jen návrh usnesení, 
kontrolní zpráva chybí 

bod č. 2 

1984 29 

735 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.9.1984 1984 29 

736 Zápis z jednání vojenské rady dne 26.9.1984 1984 29 

737 Kontrolní zpráva o upevňování morálně politického stavu a 
kázně u 15. brigády PS 

bod č. 1 

1984 29 

738 Informace o práci s kritickými připomínkami a náměty v PS 
OSH za 1. pololetí roku 1984 

bod č. 2 

1984 29 
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739 Informace o plnění ročního plánu investiční výstavby 

bod č. 3 

1984 29 

740 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.10.1984 1984 29 

741 Roční plán HS PS OSH na rok 1985 a teze vyhodnocení úkolů 
v roce 1984 

bod č. 1 

1984 29 

742 Hodnocení připravenosti absolventů fakulty OSH a všech druhů 
středních forem studia organizovaných touto fakultou 

bod č. 3 

1984 29 

743 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.11.1984 1984 29 

744 Informace o stavu utajovaných skutečností za 2. pololetí roku 
1984 

bod č. 1 

1984 29 

745 Návrh na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK, oddělením OSH a kolektivům SNB 

bod č. 3 

1984 29 

746 Informace o plnění plánu obměny velitelů a náčelníků v roce 
1984 a stav práce s kádrovými rezervami PS OSH 

bod č. 4 

1984 30 

747 Informace o výsledcích stabilizace vojáků z povolání a 
příslušníků SNB ve služebním poměru v letech 1981-1983 

bod č. 5 

1984 30 

748 Obsah materiálů pro vojenské rady dne 19.12.1984 1984 30 

749 Vyhodnocení služby na OPK s ohledem na poznatky z 
celostátního aktivu pracovníků OPK 

bod č. 1 

1984 30 

750 Návrhy vyznamenání ke Dni SNB v roce 1985 

bod č. 2 

1984 30 

751 Organizační řád HS PS OSH; působnost inspekce náčelníka, 
sekretariátu náčelníka, sekretariátu hraničního zmocněnce, 
kádrového odboru, finanční správy, odboru bojové přípravy a 
oddělení rozvoje vědy a techniky, politické správy, štábu a týlu 
hlavní správy (projednáno v roce 1984) 

1984 30 

752 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1985 1985 30 

753 Zápis o skartaci spisů ročníku 1985 b.d. 30 

754 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1985 1984 30 
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755 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.1.1985 1985 30 

756 Návrh směrnice pro činnost zpracovatelské komise při přípravě 
novelizace služebních předpisů OSH-I-1, OSH-I-2 

bod č. 1 

1985 30 

757 Návrh na rozmístění absolventů škol v roce 1985 

bod č. 2 

1985 30 

758 Informace o kvalifikačním a politickém složení důstojnického a 
praporčického sboru PS OSH 

bod č. 3 

1985 30 

759 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.2.1985 1985 30 

760 Vyhodnocení morálně-politického stavu a upevňování vojenské 
kázně u 5. brigády PS; jen návrh usnesení kontrolní zpráva není 
přiložena 

bod č. 1 

1985 30 

761 Vyhodnocení morálně-politického stavu příslušníků PS ve 
služebním poměru a příslušníků SNB v sestavě PS OSH za rok 
1984 

bod č. 2 

1985 30 

762 Upřesnění koncepce vzdělávání důstojníků a praporčíků PS 
OSH 

bod č. 3 

1985 30 

763 Zpráva o vyřizování stížností a podnětů občanů a organizací 
v podmínkách PS OSH za rok 1984 

bod č. 4 

1985 30 

764 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.3.1985 1985 30 

765 Návrh na úpravu přijímání rozhodnutí velitele brigády 
k ochraně státních hranic s využitím zkušeností pohraničních 
vojsk SSSR 

bod č. 1 

1985 30 

766 Bojová a politická příprava u jednotek PS, výsledky nové 
organizace a návrhy na další opatření 

bod č. 2 

1985 30 

767 Bezpečnost provozu služebních dopravních prostředků, rozbor 
stavu v roce 1984 

bod č. 3 

1985 30 

768 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.4.1985 1985 30 
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769 Rozbor plánu výstavby na státní hranici za rok 1984 a návrh 
plánu na rok 1985 

bod č. 1 

1985 30 

770 Rozbor péče o zdraví pohraničníků v roce 1984 

bod č. 2 

1985 30 

771 Návrh na vyznamenání ke Dni PS v roce 1985 

bod č. 3 

1985 31 

772 Informace o plnění Usnesení vlády ČSSR č. 32 ze dne 
28.1.1982, kterým byla schválena opatření k zabezpečení 
propustnosti hraničních přechodů, zkvalitnění a zrychlení 
odbavovacího procesu 

bod č. 4 

1985 31 

773 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.5.1985 1985 31 

774 Zpráva morálně-politickém stavu a vojenské kázni u 12. školní 
brigády PS za rok 1984 

bod č. 1 

1985 31 

775 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.6.1985 1985 31 

776 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské a služební 
kázně u 7. brigády PS; jen návrh usnesení, zpráva není přiložena 

bod č. 1 

1985 31 

777 Výsledky inspekční prohlídky u 9. brigády PS ze 16.-24.5.1985 

bod č. 2 

1985 31 

778 Informace o stavu ochrany utajovaných skutečností za 1. 
pololetí roku 1985 

bod č. 3 

1985 31 

779 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1985 1985 31 

780 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.7.1985 1985 31 

781 Zápis z jednání vojenské rady dne 29.7.1985 1985 31 

782 Návrhy k zamezení a řešení mimořádných událostí 

bod č. 1 

1985 31 

783 Stav učební a výcvikové základny PS a plány dalšího rozvoje na 
léta 1986-1990 

bod č. 2 

1985 31 

784 Zpráva o morálně-politickém stavu, vojenské a služební kázni u 
stavebního praporu HS PS OSH 

1985 31 
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bod č. 3 

785 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.8.1985 1985 31 

786 Zápis z jednání vojenské rady dne 28.8.1985 1985 31 

787 Bezpečnost provozu služebních dopravních prostředků za 1. 
pololetí roku 1985, vyhodnocení a návrhy opatření na 2. pololetí 
roku 1985 

bod č. 2 

1985 31 

788 Vyřizování stížností a připomínek občanů a organizací za 1. 
pololetí roku 1985 v podmínkách PS OSH 

bod č. 3 

1985 31 

789 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.9.1985 1985 31 

790 Zabezpečení přenosu zvýšeného množství utajovaných 
informací mezi jednotlivými útvary HS PS OSH 

bod č. 1 

1985 31 

791 Informace o využití podnětů z aktivu politických pracovníků PS 
OSH a vojsk MV 

bod č. 2 

1985 31 

792 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.10.1985 1985 31 

793 Plán zabezpečení 7. celostátní konference pomocníků PS ve 
dnech 1.-2.8.1986 

bod č. 1 

1985 31 

794 Návrh ročního plánu HS PS OSH na rok 1986; teze 
vyhodnocení úkolů z roku 1985 

bod č. 2 

1985 31 

795 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 17.-18.12.1985 1985 31 

796 Návrh na vyznamenání v roce 1986 

bod č. 1 

1985 31 

797 Plán schvalování ročních plánů brigád PS a správ OSH 

bod č. 2 

1985 31 

798 Plán výstavby učební a výcvikové základny na léta 1986-1990 1985 31 

799 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.11.1985 1985 31 

800 Zápis z jednání vojenské rady dne 26.11.1985 1985 31 

801 Vyhodnocení morálně-politického stavu a vojenské kázně u 4. 
brigády PS; pouze návrh usnesení, kontrolní zpráva není 
přiložena 

1985 31 
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bod č. 1 

802 Návrhy na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK, oddělením OSH a kolektivům SNB v roce 1986 

bod č. 2 

1985 31 

803 Informace o plnění plánu obměny velitelů a náčelníků v roce 
1985, kádrové rezervy v PS OSH 

bod č. 3 

1985 31 

804 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1986 1986 31 

805 Zápis o skartaci spisů ročníku 1986 1986 31 

806 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1986 1986 31 

807 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.1.1986 1986 31 

808 Závěry ze zasedání vojenské rady dne 28.1.1986 1986 31 

809 Stav ochrany utajovaných skutečností v PS OSH v období od 
1.6.-31.12.1985 

bod č. 1 

1986 31 

810 Návrh na rozmístění absolventů škol v roce 1986, seznam 

bod č. 2 

1986 31 

811 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.2.1986 1986 32 

812 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské a služební 
kázně v PS OSH za rok 1985 

bod č. 1 

1986 32 

813 Vyřizování stížností a připomínek občanů a organizací 
v podmínkách PS OSH za rok 1985, rozbor 

bod č. 2 

1986 32 

814 Vyhodnocení racionalizačního programu v PS OSH za léta 
1981-1985 

bod č. 3 

1986 32 

815 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.3.1986 1986 32 

816 Zápis ze zasedání vojenské rady dne 25.3.1986 1986 32 

817 Rozvoj signální a zabezpečovací techniky OSH, informace za 
rok 1985 a návrhy postupu v roce 1986 

bod č. 1 

1986 32 

818 Návrh na zavedení přenosného protitankového raketového 
kompletu 9 K 111 Fagot do výzbroje PS 

bod č. 2 

1986 32 
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819 Bezpečnost provozu služebních dopravních prostředků za rok 
1985, informace o stavu dopravní nehodovosti 

bod č. 3 

1986 32 

820 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.4.1986 1986 32 

821 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1986 

bod č. 2 

1986 32 

822 Péče o zdraví pohraničníků v roce 1985, rozbor 

bod č. 3 

1986 32 

823 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.5.1986 1986 32 

824 Vyhodnocení inspekční prohlídky u 15. brigády PS konané ve 
dnech 16.-25.4.1986 

bod č. 1 

1986 32 

825 Vyhodnocení morálně-politického stavu a služební kázně v 
rámci Správy OSH Ostrava. Návrh usnesení, kontrolní zpráva 
chybí 

bod č. 2 

1986 32 

826 Výstavba na státní hranici v 7. pětiletce (1981-1985), hlavní 
úkoly pro 8. pětiletku a návrh plánu výstavby pro rok 1986 

bod č. 3 

1986 32 

827 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1986 1986 32 

828 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.6.1986 1986 32 

829 Zpráva o stavu zabezpečení spojení a zámysl jeho rozvoje v 
období 1986-1990 

bod č. 1 

1986 32 

830 Vyhodnocení morálně-politického stavu, upevňování vojenské a 
služební kázně u 11. brigády PS; pouze návrh usnesení, materiál 
není přiložen 

bod č. 2 

1986 32 

831 Kontrola opatření ke zvýšení účinnosti systému ochrany státních 
hranic u 7. brigády PS 

bod č. 3 

1986 32 

832 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.7.1986 1986 32 

833 Směrnice pro politickovýchovnou a ideologickou práci v PS 
OSH, návrh 

bod č. 1 

1986 32 
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834 Vyhodnocení plánu kádrové a personální práce v PS OSH v 
roce 1985; návrh plánu na léta 1986-1990 

bod č. 2 

1986 32 

835 Stav ochrany utajovaných skutečností v PS OSH za období od 
1.1.-30.6.1986, informace 

bod č. 3 

1986 32 

836 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.8.1986 1986 33 

837 Vyřizování stížností a podnětů občanů a organizací 
v podmínkách PS OSH za 1. pololetí 1986; zpráva 

bod č. 1 

1986 33 

838 Rozbor zběhnutí příslušníků PS do ciziny, návrh prevence útěků 

bod č. 2 

1986 33 

839 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 30.9.1986 1986 33 

840 Výpis z jednání vojenské rady dne 30.9.1986 1986 33 

841 Kontrola morálně-politického stavu, vojenské a služební kázně 
u Správy OSH Ústí nad Labem za období od 1.1.1986 do 
31.8.1986 

bod č. 1 

1986 33 

842 Informace o výsledcích bezpečnosti provozu služebních 
dopravních prostředků za 1. pololetí roku 1986 

bod č. 2 

1986 33 

843 Prevence zběhnutí příslušníků PS za rok 1986, analýza důvodů 
útěků 

bod č. 3 

1986 33 

844 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.10.1986 1986 33 

845 Rozbor výsledků inspekční prohlídky u 4. brigády PS konané 
10.-19.9.1986 

bod č. 1 

1986 33 

846 Návrh ročního plánu úkolů HS PS OSH na rok 1987 a 
vyhodnocení úkolů za rok 1986 

bod č. 2 

1986 33 

847 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 19.11.1986 1986 33 

848 Návrh na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, poříčním 
oddílům, OPK, oddělením OSH, kolektivům PS a SNB v roce 
1986 

bod č. 2 

1986 33 
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849 Obsah materiálů na operativní poradu vojenské rady dne 
12.11.1986 

1986 33 

850 Návrh na propůjčení putovních praporů náčelníka HS PS OSH 

bod č. 1 

1986 33 

851 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 16.-17.12.1986 1986 33 

852 Zápis z jednání vojenské rady dne 16.-17.12.1986 1986 33 

853 Výsledky prověrky VKR o státobezpečnostní situaci u PS 

bod č. 1 

1986 33 

854 Návrh na vyznamenání ke Dni SNB v roce 1987 

bod č. 2 

1986 33 

855 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1987 1987 33 

856 Zápis o skartaci spisů ročníku 1987 b.d. 33 

857 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1987 1986 33 

858 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.1.1987 1987 33 

859 Rozmístění absolventů škol v roce 1987, návrh 

bod č. 2 

1987 33 

860 Návrh na organizační začlenění přenosného protitankového 
raketového kompletu 9 K 111 Fagot u rot PS a záložně-
výcvikových praporů 

bod č. 3 

1987 33 

861 Stav ochrany utajovaných skutečností v PS OSH za období od 
1.7. do 31.12.1986, informace 

bod č. 4 

1987 33 

862 Výsledky práce odborového hnutí v PS 

bod č. 5 

1987 33 

863 Zpráva o morálně-politickém stavu, upevňování vojenské a 
služební kázně u 9. brigády PS; pouze usnesení, kontrolní 
zpráva chybí 

bod č. 6 

1987 33 

864 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 17.2.1987 1987 33 

865 Vyhodnocení morálně-politického stavu v PS OSH za rok 1986 

bod č. 1 

1987 33 

866 Zpráva o vyřizování stížností a podnětů občanů v podmínkách 
PS OSH za rok 1986 

1987 34 
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bod č. 2 

867 Návrh opatření ke zkvalitnění připravenosti důstojníků a 
praporčíků pro funkce v systému OSH 

bod č. 3 

1987 34 

868 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.3.1987 1987 34 

869 Vyhodnocení stavu a návrh opatření k posílení účinnosti OSH 
v pásmu přístupů a signálů na rok 1987 

bod č. 1 

1987 34 

870 Součinnost na úrovni praporu PS a úsekového oddělení OSH 
s okresním oddělením VB při ochraně hranic na rok 1987 

bod č. 2 

1987 34 

871 Bezpečnost provozu služebních vozidel, vyhodnocení za rok 
1986 a návrh opatření na rok 1987 

bod č. 3 

1987 34 

872 Vyhodnocení plánu obměny velitelů a náčelníků v roce 1986 a 
návrh na rok 1987 

bod č. 4 

1987 34 

873 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.4.1987 1987 34 

874 Vyhodnocení plánu výstavby na státní hranici za rok 1986, 
návrh na rok 1987 

bod č. 1 

1987 34 

875 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1987 

bod č. 2 

1987 34 

876 Informace o kvalitě odvedenců pro PS, přehled o počtech 
závadových pohraničníků v nástupním termínu 1.4. a 1.10.1986 

bod č. 3 

1987 34 

877 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.5.1987 1987 34 

878 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské a služební 
kázně u 15. brigády PS; pouze návrh usnesení, kontrolní zpráva 
není přiložena 

bod č. 1 

1987 34 

879 Péče o zdraví pohraničníků v roce 1986, rozbor 

bod č. 2 

1987 34 

880 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1987 1987 34 

881 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 16.6.1987 1987 34 
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Číslo inv. 
jednotky 

Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 

Číslo 
krabice

882 Zápis z jednání vojenské rady dne 16.6.1987 1987 34 

883 Zpráva o morálně-politickém stavu, o upevňování vojenské a 
služební kázně u Správy OSH Hradec Králové 

bod č.1 

1987 34 

884 Hodnocení státobezpečnostní situace u PS za 1. pololetí roku 
1987 odborem vojenské kontrarozvědky; kontrarozvědné 
prověrky příslušníků, opatření 

bod č. 2 

1987 34 

885 Plán obměny velitelů a náčelníků u PS OSH za léta 1983-1986, 
informace o plnění; návrh plánu na léta 1988-1990 

bod č. 3 

1987 34 

886 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 11.8.1987 1987 34 

887 Zápis z jednání vojenské rady dne 11.8.1987 1987 34 

888 Zpráva o inspekční prohlídce konané u 7. brigády PS ve dnech 
10.-19.6.1987 

bod č. 1 

1987 34 

889 Kontrolní zpráva o plnění stanovených úkolů u provozního 
praporu HS PS OSH, morálně-politický stav; návrh opatření na 
2. pololetí roku 1987 a rok 1988 

bod č. 2 

1987 34 

890 Stav ochrany utajovaných skutečností v PS OSH za období od 
1.1. do 30.6.1987, informace 

bod č. 3 

1987 34 

891 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.8.1987 1987 34 

892 Zápis z jednání vojenské rady dne 25.8.1987 1987 34 

893 Charakter a příčiny vážných mimořádných událostí, trestných 
činů a přečinů v PS OSH za rok 1987, opatření k zamezení 
těchto činů 

bod č. 1 

1987 34 

894 Informace o dlouhodobé pomoci zaostávajícím brigádám PS (4., 
5. a 9. brigáda) v roce 1987 zkušenými pracovníky HS PS OSH, 
návrh na rok 1988 

bod č. 2 

1987 34 

895 Vyhodnocení kvality učebního a výcvikového studia v 
poddůstojnických školách 12. školní brigády PS, opatření k 
dalšímu zkvalitňování přípravy velitelů družstev 

bod č. 3 

1987 34 
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Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 
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896 Vyřizování stížností a podnětů občanů a organizací útvarům PS 
OSH za 1. pololetí roku 1987; informace 

bod č. 4 

1987 35 

897 Zpráva o výzkumu a následné výrobě prostředků signální 
techniky pro OSH - úkol PŘEHRADA II a dílčí úkoly 

bod č. 5 

1987 35 

898 Plán obměny velitelů a náčelníků PS a OSH v letech 1988-1990 

bod č. 6 

1987 35 

899 Zápis z operativní porady vojenské rady dne 4.9.1987 1987 35 

900 Zásady spolupráce velení s orgány ROH v PS 

bod č. 3 

1987 35 

901 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 22.9.1987 1987 35 

902 Zápis z jednání vojenské rady dne 22.9.1987 1987 35 

903 Vyhodnocení morálně-politického stavu a upevňování vojenské 
a služební kázně u Správy OSH Košice 

bod č. 1 

1987 35 

904 Informace o výsledcích dvouletého důstojnického vzdělávacího 
cyklu 

bod č. 2 

1987 35 

905 Bezpečnost provozu služebních vozidel v 1.pololetí roku 1987, 
vyhodnocení 

bod č. 3 

1987 35 

906 Hmotné škody a ztráty na materiálu týlových služeb, informace 
za rok 1986; plnění opatření v roce 1987 

bod č. 4 

1987 35 

907 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.10.1987 1987 35 

908 Záměry vyzbrojování u PS OSH na léta 1991-1995, hodnocení 
současného stavu 

bod č. 1 

1987 35 

909 Informace o budování archivu PS a vojsk MV; přípravy ke 
zprovoznění 

bod č. 2 

1987 35 

910 Návrh ročního plánu úkolů HS PS OSH na rok 1988 

bod č. 3 

1987 35 

911 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.11.1987 1987 35 
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Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 

Číslo 
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912 Realizace plánu výstavby učební a výcvikové základny, 
informace o plnění v roce 1987, návrh výstavby na léta 1991-
1995 

bod č. 1 

1987 35 

913 Návrh na udělení putovních praporů náčelníka HS PS OSH 

bod č. 2 

1987 35 

914 Informace o stavu tělesné přípravy v roce 1987 

bod č. 3 

1987 35 

915 Vliv socialistického soutěžení na plnění úkolů OSH 

bod č. 4 

1987 35 

916 Návrh na propůjčení čestných titulů „vzorný“ pohraničním 
rotám, poříčním oddílům, OPK, O OSH, kolektivům PS a SNB 

bod č. 5 

1987 35 

917 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1988 1988 35 

918 Zápis o skartaci spisů ročníku 1988 b.d. 35 

919 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1988 1988 35 

920 Návrh na vyznamenání ke Dni SNB v roce 1988 1987 35 

921 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.1.1988 1987 35 

922 Návrh na zkvalitnění řízení výstavby učební a výcvikové 
základny 

bod č. 1 

1988 35 

923 Návrh na rozmístění absolventů škol končících studium v roce 
1988 

bod č. 2 

1988 35 

924 Stav ochrany utajovaných skutečností v 2. pololetí roku 1987, 
návrh opatření k odstranění příčin nedostatků 

bod č. 3 

1988 35 

925 Rozvoj signální a zabezpečovací techniky OSH, plánovaný na 
9. pětiletku (1991-1995) 

bod č. 4 

1988 35 

926 Informace o pomoci poskytované provoznímu praporu HS PS 
OSH v průběhu 2. poloviny roku 1987, návrhy na odstranění 
přežívajících nedostatků 

bod č. 5 

1988 35 

927 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 16.2.1988 1988 35 
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Název inventární jednotky Časové 
rozpětí 

Číslo 
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928 Vyhodnocení morálně-politického stavu příslušníků PS OSH 
v roce 1987 

bod č. 1 

1988 35 

929 Vyhodnocení plánu výstavby za rok 1987 a schválení plánu na 
rok 1988 

bod č. 2 

1988 35 

930 Vyřizování stížností a podnětů občanů a organizací v 
podmínkách PS OSH za rok 1987 

bod č. 3 

1988 35 

931 Vyhodnocení stavu v doplňování Pohraniční stráže v roce 1987 

bod č. 4 

1988 36 

932 Informace o plnění opatření ke zvyšování hospodárnosti u 
útvarů a jednotek (podle rozkazu MV č. 8/1986 a rozkazu 
náčelníka HS PS OSH č. 01579/1987 

bod č. 5 

1988 36 

933 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 6.4.1988 1988 36 

934 Vyhodnocení tlaku a taktiky narušitelů – občanů ČSSR, NDR a 
PLR v roce 1987 a návrh opatření na rok 1988 

bod č. 1 

1988 36 

935 Model služby funkcionářů vybraných rot PS, způsob ověřování 
pracovního režimu, varianty vytíženosti 

bod č. 2  

1988 36 

936 Vyhodnocení opatření přijatých k zabránění zběhnutí 
pohraničníků do kapitalistických států za rok 1987 

bod č. 3 

1988 36 

937 Vyhodnocení bezpečnosti provozu služebních vozidel za rok 
1987 

bod č. 4 

1988 36 

938 Fyzická připravenost příslušníků PS OSH k plnění úkolů OSH, 
návrh opatření 

bod č. 5 

1988 36 

939 Rozbor plnění plánu výstavby učební a výcvikové základny v 
letech 1986-1987 

bod č. 6 

1988 36 

940 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.4.1988 1988 36 

941 Zkvalitnění ochrany státních hranic v prostoru nádrže Lipno na 1988 36 
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rok 1988, návrh opatření 

bod č. 1 

942 Zavedení utajovacího prostředku PALCÁT pro přenos 
utajovaných informací, návrh 

bod č. 2 

1988 36 

943 Péče o zdraví pohraničníků, rozbor za rok 1987 

bod č. 3 

1988 36 

944 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1988 1988 36 

945 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.5.1988 1988 36 

946 Stav opatření k dalšímu posílení účinnosti ochrany státních 
hranic v pásmu přístupů a signálů 

bod č. 1 

1988 36 

947 Vyhodnocení výsledků a zkušeností s ochranou hranic se 
socialistickými státy, návrh opatření k dalšímu zkvalitnění 

bod č. 2 

1988 36 

948 Zpráva o postupu prací na výstavbě archivu PS a vojsk MV v 
roce 1988 

bod č. 3 

1988 36 

949 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 28.6.1988 1988 36 

950 Státobezpečnostní situace v PS za 2. pololetí roku 1987 a 1. 
pololetí roku 1988, informace 

bod č. 3 

1988 36 

951 Tělesná připravenost příslušníků k plnění úkolů OSH v roce 
1987, informace 

bod č. 4 

1988 36 

952 Současný stav a systém přípravy důstojníků a praporčíků v PS 
OSH 

bod č. 5 

1988 36 

953 Návrh rozvoje linkového spojení v PS OSH v 9. a 10. pětiletce 
(1991-2000) 

bod č. 6 

1988 36 

954 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1988 1988 36 

955 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.7.1988 1988 36 

956 Zpráva o inspekční prohlídce u 5. brigády PS konané ve dnech 
8.-17.6.1988 

1988 36 
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rozpětí 
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bod č. 1 

957 Stav výstavby areálu FMV Zbraslav; připravenost k předání 
vojskům PS, stanovení úkolů pro přestěhování Hlavní správy PS 
OSH v roce 1988, informace 

bod č. 2 

1988 36 

958 Systém a stav přípravy důstojníků a praporčíků v PS OSH 

bod č. 3 

1988 36 

959 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 23.8.1988 1988 36 

960 Stav ochrany utajovaných skutečností za 1. pololetí roku 1988, 
informace 

bod č. 1 

1988 36 

961 Vyřizování stížností a podnětů v podmínkách PS OSH za 
1.pololetí roku 1988 

bod č. 2 

1988 37 

962 Informace o průběhu přípravy k vydávání víz na vybraných 
hraničních přechodech 

bod č. 3 

1988 37 

963 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.9.1988 1988 37 

964 Zpráva o plnění opatření proti trestné činnosti a mimořádným 
událostem u stavebního praporu HS PS OSH; pouze návrh 
usnesení, kontrolní zpráva není přiložena 

bod č. 1 

1988 37 

965 Zpráva o opatřeních k upevnění morálně-politického stavu, 
upevnění vojenské a služební kázně u 4. brigády PS; pouze 
návrh usnesení, kontrolní zpráva není přiložena 

bod č. 2 

1988 37 

966 Dopravní nehody služebních vozidel za 1. pololetí roku 1988, 
informace 

bod č. 3 

1988 37 

967 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 18.10.1988 1988 37 

968 Vyhodnocení morálně-politického stavu, vojenské kázně u 12. 
školní brigády PS; pouze návrh usnesení, kontrolní zpráva není 
přiložena 

bod č. 1 

1988 37 

969 Roční plán HS PS OSH na rok 1989 

bod č. 2 

1988 37 
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970 Ověřování modelu pracovního režimu funkcionářů rot PS, 
opatření k jeho realizaci 

bod č. 3 

1988 37 

971 Výsledky přípravy velitelů družstev a specialistů u 12. školní 
brigády PS 

bod č. 4 

1988 37 

972 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 15.11.1988 1988 37 

973 Návrhy na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, OPK, 
oddělením OSH, kolektivům PS a SNB za rok 1988 

bod č. 1 

1988 37 

974 Návrh na udělení putovních praporů náčelníka HS PS OSH a 
dalších ocenění 

bod č. 2 

1988 37 

975 Sportovní střelby ze služebních zbraní, informace 

bod č. 3 

1988 37 

976 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 15.-16.12.1988 1988 37 

977 Návrhy na propůjčení státních vyznamenání v roce 1989 

bod č. 2 

1988 37 

978 Sběrný arch spisů vojenské rady ročníku 1989 1989 37 

979 Zápis o skartaci spisů ročníku 1989 1989 37 

980 Plán práce vojenské rady na 1. pololetí roku 1989 1988 37 

981 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 24.1.1989 1989 37 

982 Rozmístění absolventů vysokých a středních, resortních i 
mimoresortních škol; návrhy na rok 1989 

bod č. 1 

1989 37 

983 Plán obměny velitelů a náčelníků v roce 1988, informace, stav 
práce s kádrovými rezervami v PS OSH v roce 1989 

bod č. 2 

1989 37 

984 Stav ochrany utajovaných skutečností ve 2. pololetí roku 1988 

bod č. 3 

1989 37 

985 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.2.1989 1989 37 

986 Zápis z jednání vojenské rady dne 21.2.1989 1989 37 

987 Vyhodnocení morálně-politického stavu příslušníků PS OSH za 
rok 1988 

1989 37 
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bod č. 1 

988 Vyhodnocení přijatých organizačních, racionalizačních a 
systémových opatření ke zhospodárnění služební činnosti v roce 
1988 

bod č. 2 

1989 37 

989 Vyhodnocení plánu výstavby na státní hranici za rok 1988 a 
návrh plánu na rok 1989 

bod č. 3 

1989 37 

990 Změny ve vyzbrojování PS OSH v roce 1989, plán technicko-
organizačních opatření 

bod č. 4 

1989 37 

991 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.3.1989 1989 37 

992 Propustnost hraničních přechodů. Rozbor plnění úkolů 
uložených prověrkou Výboru lidové kontroly ČSSR 

bod č. 1 

1989 37 

993 Zpráva o vyřizování stížností a podnětů v PS OSH za rok 1988; 
vyhodnocení účinnosti opatření přijímaných k odstranění příčin 
oprávněných stížností za poslední tři roky a návrh opatření 

bod č. 2 

1989 37 

994 Vyhodnocení bezpečnosti provozu služebních vozidel za rok 
1988 

bod č. 3 

1988 37 

995 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.4.1989 1989 38 

996 Vyhodnocení morálně-politického stavu, opatření k upevňování 
vojenské a služební kázně u 7. brigády PS; pouze návrh 
usnesení kontrolní zpráva není přiložena 

bod č. 1 

1989 38 

997 Návrhy na vyznamenání ke Dni PS v roce 1989 

bod č. 2 

1989 38 

998 Informace o účinnosti opatření ke snížení administrativních 
úkonů, informace 

bod č. 3 

1989 38 

999 Výsledky v hospodárnosti dosažené u PS OSH v roce 1986-
1988 

bod č. 4 

1989 38 

1000 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 25.5.1989 1989 38 
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1001 Výsledky inspekční prohlídky u 4. brigády PS (18.-27.4.1989) 

bod č. 1 

1989 38 

1002 Závěry z analýzy tlaku narušitelů a příčin proryvů v roce 1988; 
návrhy opatření k zabezpečení OSH v roce 1989 

bod č. 2 

1989 38 

1003 Výsledky zlepšovatelského hnutí při ochraně SH v letech 1985-
1988; informace 

bod č. 3 

1989 38 

1004 Péče o zdraví pohraničníků v roce 1988 - rozbor, úkoly na rok 
1989 

bod č. 4 

1989 38 

1005 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 27.6.1989 1989 38 

1006 Zpráva o inspekční prohlídce u 9. brigády PS konané ve dnech 
16.-23.5.1989 

bod č. 1 

1989 38 

1007 Zkvalitňování přípravy absolventů PŠ pro plnění úkolů 
vyplývajících z funkce velitele družstva a specializace, soubor 
opatření 

bod č. 2  

1989 38 

1008 Státobezpečnostní situace v PS v průběhu 1. pololetí roku 1989, 
vyhodnocení 

bod č. 3 

1989 38 

1009 Plán práce vojenské rady na 2. pololetí roku 1989 1989 38 

1010 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 29.8.1989 1989 38 

1011 Fluktuace ve funkcích nižších a středních stupňů velení; rozbor 
příčin od 1.1.1984-31.12.1988 

bod č. 1 

1989 38 

1012 Vyřizování stížností a podnětů v podmínkách PS OSH za 1. 
pololetí roku 1989 

bod č. 2 

1989 38 

1013 Stav ochrany utajovaných skutečností za 1. pololetí roku 1989, 
informace 

bod č. 3 

1989 38 

1014 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 26.9.1989 1989 38 

1015 Stav přípravy v resortních školách pro důstojníky a praporčíky, 
úprava struktury a organizace této přípravy na rok 1989 

1989 38 
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bod č. 1 

1016 Zvyšování kvalifikace, zhodnocení požadavků vysokoškolského 
vzdělávání na výkon funkce u PS OSH a návrh úpravy na rok 
1989 

bod č. 2 

1989 38 

1017 Směrnice pro socialistickou soutěž v PS OSH, návrh 

bod č. 3 

1989 38 

1018 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady 24.10.1989 1989 38 

1019 Vyhodnocení morálně politického stavu, vojenské a služební 
kázně u 15. brigády PS; pouze návrh usnesení, kontrolní zpráva 
není přiložena 

bod č. 1 

1989 38 

1020 Roční plán vojenské rady na rok 1990 

bod č. 2 

1989 38 

1021 Obsah materiálů na zasedání vojenské rady dne 21.11.1989 1989 38 

1022 Návrhy na propůjčení čestných titulů „vzorný“ rotám, OPK, 
oddělením OSH, kolektivům PS a SNB na rok 1990 

bod č. 1 

1989 38 

1023 Návrhy na propůjčení státních vyznamenání ke Dni SNB v roce 
1990 

bod č. 2 

1989 38 
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Jmenný rejstřík 

Jmenný rejstřík 
 

Příjmení Jméno Číslo inv. 
jednotky 

Číslo 
krabice 

ALT Jaroslav 502 21 
BENDA Ladislav 374 17 
BENDA Ladislav 591 24 
BERKA Jaroslav 591 24 
BUBLA Miloslav 374 17 
BURIAN Miroslav 502 21 
CIMBOLINEC Demeter 274 13 
CUDRÁK František 414 19 
ČERNÝ Karel 414 19 
ČERNÝ Karel 591 24 
DANĚK Vlastimil 502 21 
FABIÁNEK Lumír 591 24 
FIKR Miroslav 414 19 
GOMBOŠ Jozef 374 17 
HAVELKA Vratislav 502 21 
HRADIL Rostislav 502 21 
HRDINA František 502 21 
HUDÁK Ján 502 21 
JANDA Andrej 374 17 
JANDA Karel 591 24 
JÍCHA Václav 274 13 
JUNEK Miroslav 374 17 
KOVAL Jiří 374 17 
KOŽUCH Bohumil 591 24 
KROUPA Alois 502 21 
KŘESŤAN Miloš 374 17 
KŘESŤAN Miloš 414 19 
KUBALA Jan 414 19 
KUBEŠ Stanislav 374 17 
KÝVALA Jiří 414 19 
LIBERDA Josef 274 13 
MACZ Jozef 414 19 
MACHÁLEK Ladislav 591 24 
MARTÍNEK Jiří 591 24 
MATĚJKA Stanislav 591 24 
MIKLAS František 414 19 
MOCIK Adam 274 13 
NECKÁŘ Miloslav 374 17 
NĚMÝ Václav 374 17 
NOVÁK Petr 591 24 
OBRUČA Zdeněk 414 19 
OLIVA František 374 17 
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Jmenný rejstřík 

Příjmení Jméno Číslo inv. Číslo 
jednotky krabice 

ONDRŮŠEK Miloslav 374 17 
PALEČEK Vítězslav 502 21 
PJAJKA Bedřich 591 24 
SKÝBA Svatopluk 414 19 
STANĚK Miroslav 591 24 
SVOBODA Antonín 502 21 
SVOBODA František 502 21 
SVOBODA Jiří 414 19 
ŠABATA Josef 374 17 
ŠAFRATA Jan 502 21 
ŠEFRANÝ Stanislav 591 24 
ŠLAHŮNEK Zdeněk 274 13 
ŠVAMBERG n.u. 374 17 
TRÁVNÍČEK Jan 591 24 
TRÁVNÍČEK Ladislav 374 17 
TRÁVNÍČEK Ladislav 414 19 
VÁŇA Josef 591 24 
VITOŇ Václav 414 19 
VOGNIČ Bruno 414 19 
VOLEK Jaromír 414 19 
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Věcný rejstřík 

Věcný rejstřík 
A 
Absolventi škol 
- viz Vzdělávání, hodnocení připravenosti absolventů 
- viz Vzdělávání, rozmísťování absolventů 
Administrativní úkony – snížení … 998 
Aktivy, schůze, konference 
- viz KSČ, schůze a konference 
- viz Političtí pracovníci, aktiv 
- viz Pomocníci PS, konference 
- viz SSM, výsledky schůzí a konferencí 
Areál FMV Zbraslav … 404, 957 
Archiv PS a vojsk MV … 909, 948 

B 
Bezpečnost provozu dopravních prostředků … 64, 335, 715, 730, 767, 787, 819, 842, 871, 

905, 937, 966, 994 
Bojová a politická příprava … 45, 81, 205, 619, 627, 766 
- u výcvikových praporů … 97, 184 
Branná pohotovost státu - úlohy PS … 79 
Branná výchova … 100, 127 

D 
Dějiny PS – zpracování … 569 
Doplňování PS 
- odvedenci … 498, 876, 931 
- vojáci z povolání … 132, 292, 313, 342, 421, 623 
Důchodci – bývalí příslušníci PS … 450 

F 
Fakulta OSH 
- dohoda s HS PS OSH … 597, 687 
- zřízení … 151, 175, 237 
Fluktuace … 1011 
Funkcionáři rot 
- obsazení plánovaných míst … 435 
- pracovní režim … 567, 935, 970 
- ZVP … 190, 498 

H 
Hlášení údajů a událostí 
- směrnice (OSH-I-11) … 665, 680 
Hospodárnost … 999 
- opatření … 932, 988 
- škody a ztráty … 906 
- též Racionalizační program 
Hospodaření 
- rozbor … 18, 548, 664 
Hranice se socialistickými státy 
- systém ochrany … 233, 251, 526, 947 
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Věcný rejstřík 

Hraniční pásmo 
- režim … 166, 182 
Hraniční přechody … 367 
- bezpečnostní akce … 579 
- propustnost … 418, 772, 992 
- s NDR … 280 
- vydávání víz … 962 
Hraniční zmocněnci … 430 
Hlavní úkoly PS 
 viz Ochrana státní hranice (problémy) 
HS OSH 
- organizační řád … 170, 177, 194, 195, 198 
- působnost útvarů … 187, 197 
- struktura … 185, 193, 196, 199, 200 
- začlenění OPK a PO VB … 165, 171, 179 
- zřízení … 165, 181 
- též Jednotný systém OSH 

I 
Ideová (politická) výchova … 6, 41, 72, 112, 120, 124, 139, 174, 189, 222, 246, 278, 300, 

366, 393, 394, 409, 457, 474, 530 
- materiální zajištění … 27, 108 
- směrnice … 96, 143, 150, 227, 256, 347, 379, 563, 595, 686, 833 
Inspekce u brigád … 604, 609, 671, 675, 688, 725, 777, 824, 845, 888, 956, 1001, 1006 
Intervence států Varšavské smlouvy 
- viz Výročí, srpen 1968 

J 
Jednotný systém OSH … 163, 167, 172, 178, 212, 221 

K 
Kádrová práce (personalistika) 
- (komplexní) hodnocení funkcionářů (VZP) … 65, 147, 148, 257, 445, 472, 524, 576 
- kádrové rezervy … 225, 442, 467, 506, 533, 547, 601 
- obměny velitelů a náčelníků … 48, 60, 244, 591, 635, 647, 696, 746, 803, 872, 885, 898, 

983 
- plány a programy práce … 102, 232, 253, 262, 306, 356, 397, 602, 667, 834 
- skladba velitelského sboru … 109, 343, 605, 758 
- stabilizační opatření … 425, 498, 747 
- personální obsazení vojenské rady … 3, 30, 209 
- uplatnění VZP přijatých do služebního poměru … 731 
- uplatnění VZP vyloučených z KSČ … 52 
- též Doplňování PS 
- též Fluktuace 
- též Vzdělávání, rozmísťování absolventů 
Kázeňské přestupky (disciplinární řízení) … 138 
Kontrolní činnost … 16 
- též Inspekce u brigád 
KSČ 
- členská základna … 159, 235 
- schůze a konference (výsledky a připomínky) … 87, 91, 104, 136, 284, 334, 371, 420, 
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Věcný rejstřík 

475, 553, 653 
Kurzy 
- viz Vzdělávání, kurzy 
Kvalifikace 
- kvalifikační předpoklady … 431 
- zvyšování … 1016 

M 
Mimořádné události … 93, 161, 401, 621, 782, 893, 964 
- též Provozní prapor 
Mladí strážci hranic … 20, 191, 452, 649 
- též Pionýrský tábor 
Mobilizační připravenost … 705 
Morálně politický stav (vyhodnocení) 
- brigády … 478, 485, 517, 518, 527, 554, 557, 572, 594, 610, 726, 737, 760, 774, 776, 

801, 830, 863, 878, 965, 968, 996, 1019 
- hlavní správa … 441 
- OPK … 537 
- provozní prapor … 555, 673, 703, 889 
- roční vyhodnocení … 21, 107, 135, 216, 268, 310, 353, 388, 436, 453, 493, 586, 645, 708, 

761, 812, 865, 928, 987 
- správy OSH … 486, 512, 529, 535, 545, 654, 690, 714, 734, 825, 841, 883, 903 
- stavební prapor … 536, 784 
Mzdové tarify … 71, 201 

N 
Nábor 
- viz Doplňování PS 
Narušitelé – tlak a taktika … 93, 130, 158, 411, 495, 934, 941, 1002 
Nehody  
- viz Bezpečnost provozu dopravních prostředků 
Normalizace 
- viz Rok 1968 

O 
Ocenění 
- viz Povýšení 
- viz Putovní prapory 
- viz Titul „vzorný“ 
- viz Vyznamenání 
Odborové hnutí … 137, 862, 900 
Ochrana utajovaných skutečností … 682, 695, 727, 744, 778, 809, 835, 861, 890, 924, 960, 

984, 1013 
Ochrana státní hranice (problémy) 
- celkové vyhodnocení úkolů … 12, 56, 58, 88, 111, 142, 207, 411, 427, 470 
- formulace základních problémů, návrhů na opatření … 73, 98, 498 
- metodika řízení … 765 
- plánování hlavních úkolů na příští léta … 145, 214, 221, 228, 263, 305, 625, 691, 741, 

794, 797, 846, 910, 969 
- vyhodnocení jaroletního období … 76 
- vyhodnocení úkolů OSH z brigád … 50, 51, 85, 130, 217, 218, 219 

-86- 



Věcný rejstřík 

- zimní období, rozbor připravenosti … 622 
OPK 
- jazykové požadavky … 711 
- personální obsazení … 357 
- působnost odboru pasové kontroly … 301 
- vyhodnocení služby … 368, 461, 509, 537, 672, 749 
- též Hraniční přechody 
- též Předpisy (návrhy a novelizace), pro OPK 
Organizační řád HS PS OSH … 751 
- též HS OSH, organizační řád 
Osvobození od fašismu 
- viz Výročí, osvobození od fašismu 

P 
Pásmo přístupů a signálů … 495, 869, 941, 946 
Pátrač … 376, 389, 498 
Péče o zdraví … 54, 103, 123, 144, 282, 328, 372, 511, 549, 596, 658, 719, 770, 822, 879, 

943, 1004 
Pikety – zrušení … 588 
Pionýrský tábor … 321 
Plány 
- práce kolegia MV … 241 
- práce (zasedání) vojenské rady … 31, 40, 59, 63, 92, 115, 133, 156, 208, 240, 249, 265, 

272, 290, 317, 345, 360, 377, 390, 433, 448, 468, 490, 519, 541, 565, 584, 611, 641, 668, 
700, 728, 754, 779, 806, 827, 857, 880, 919, 954, 980, 1009, 1020 

- roční plány - viz Ochrana státních hranic, plánování hlavních úkolů na příští léta 
- též Kádrová práce, plány a programy práce 
Pohotovostní jednotka PS a vojsk MV 
- výcviková dokumentace … 500 
Političtí pracovníci  
- aktiv … 498, 685, 722, 791 
Pomoc zaostávajícím brigádám … 894 
Pomocníci PS 
- konference … 498, 614, 793 
- vyhláška … 319 
- zvýšení spolupráce … 504 
Povýšení … 10, 66, 281, 297, 324, 351, 369, 383, 422, 476 
Pracovní režim funkcionářů rot 
- viz Funkcionáři rot, pracovní režim 
Provozní prapor 
- nedostatky … 926 
- též Morálně politický stav (vyhodnocení), provozní prapor 
Předpisy (návrhy a novelizace) 
- OSH-I-1, OSH-I-2 … 252, 258, 756 
- OSH-I-3 … 350 
- OSH-I-4 … 349 
- OSH-I-11 … 665, 680 
- pro OPK … 247, 260, 339 
- PS-I-1 … 25 
Přemístění útvaru … 403 
Převod PS k FMV … 116, 130, 131, 164, 180, 277 
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Věcný rejstřík 

Putovní prapory … 266, 632, 850, 913, 974 
- směrnice … 416 

R 
Racionalizační programy … 585, 613, 644, 814 
Rok 1968 
- analýza PS … 14 
- konsolidační proces … 29, 44, 74 
- analýza brigád … 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 78, 99 
- též Výročí, srpen 1968 
- též Kádrová práce 

S 
Signální a zabezpečovací technika 
- PASOH … 46, 114, 122 
- plány rozvoje … 90, 254, 311, 443, 465, 487, 618, 634, 662, 817, 925 
- Přehrada … 410, 897 
- U-80 … 629 
- výzkum - signální čidla … 455, 480, 515, 538, 551, 561, 578, 716 
Směrnice 
- viz Hlášení údajů a událostí, směrnice 
- viz Ideová (politická) výchova, směrnice 
- viz Putovní prapory, směrnice 
- viz Socialistické soutěžení, směrnice 
Socialistické soutěžení 
- hodnocení … 17, 69, 213, 460, 915 
- směrnice … 224, 267, 298, 396, 694, 1017 
Součinnost 
- s Ústřední celní správou … 312, 412 
- se složkami MV … 211, 870 
- spolupráce s národními výbory … 26 
- spolupráce se sovětskými vojsky … 9, 77 
- též Hraniční přechody, bezpečnostní akce 
- též Odborové hnutí 
- též Pomocníci PS 
Spojení 
- linkové … 953 
- přenos utajovaných informací (šifry) … 589, 790, 942 
- stav … 829 
Sportovní střelba … 975 
Správa vojsk MV 
- reorganizace … 407 
SSM 
- výsledky schůzí a konferencí … 223, 462, 599 
Státobezpečnostní situace … 853, 884, 950, 1008 
Stížnosti a podněty 
- vyřizování … 432, 590, 650, 709, 733, 738, 763, 788, 813, 837, 866, 896, 930, 961, 993, 

1012 
- též KSČ, schůze a konference (výsledky a připomínky) 
Systém OSH 
- změny … 15, 44, 277 
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- též Jednotný systém OSH 

T 
Tělesná zdatnost a sport … 914, 938, 951, 975 
Tisk 
- Pohraničník a Stráž vlasti … 70, 302 
- propagace, edice … 189 
Titul „Vzorný“ … 140, 296, 382, 439, 482, 532, 574, 636, 693, 745, 802, 848, 916, 973, 1022 
Tradice PS … 42, 119 
Trestné činy, přečiny - viz Mimořádné události 

U 
Učební a výcviková základna 
- rozvoj … 783 
- výstavba … 188, 307, 521, 798, 912, 922, 939 
Účinnost OSH 
- kritéria a ukazatele … 660 
- nedostatky, posílení … 496, 568, 831 
- zhodnocení … 681 
- zpravodajství … 615 
- též Pásmo přístupů a signálů 
- též Narušitelé – tlak a taktika 

V 
Vojenská rada 
- jednací řád … 155 
- personální obsazení … 3, 30, 209 
- plnění úkolů … 23 
- statut … 1, 2, 154 
Vojenští přidělenci … 323 
Volby … 106 
Výstavba 
- investiční, na státní hranici … 61, 83, 128, 203, 288, 327, 364, 415, 451, 508, 679, 710, 

739, 769, 826, 874, 929, 989 
- též Areál FMV Zbraslav 
- též Učební a výcviková základna 
Výročí 
- osvobození od fašismu … 8, 264, 283 
- srpen 1968 … 426 
- únor 1948 … 243 
- zákon o ochraně státních hranic … 84, 95, 126, 437, 483, 503 
- založení KSČ … 95 
Vyzbrojování, výstroj … 160, 229, 348, 818, 860, 908, 990 
Vyznamenání … 10, 273, 276, 287, 297, 303, 337, 362, 375, 417, 428, 458, 463, 492, 513, 

543, 552, 564, 580, 592, 607, 617, 638, 659, 676, 697, 720, 750, 771, 796, 821, 854, 875, 
920, 944, 977, 997, 1023 

Vzdělávání 
- důstojníků a praporčíků (středoškolské) … 7, 293, 386, 523, 628, 762, 867, 904, 952, 958, 

1015 
- hodnocení připravenosti absolventů … 405, 742 
- kurzy krátkodobé … 13, 560 
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- kurzy v SSSR … 274, 326, 374, 414, 502 
- nábor do škol … 132, 292, 313 
- poddůstojníků a specialistů … 333, 895, 971, 1007 
- profil absolventů fakulty OSH … 230, 499 
- rozmísťování absolventů … 341, 355, 380, 392, 424, 438, 466, 516, 559, 606, 666, 704, 

757, 810, 859, 923, 982 
- systém … 236, 330, 331, 952, 958 
- vysokoškolské … 385 
- též Fakulta OSH 
- též Kvalifikace 

Z 
Zahraniční styky PS - plán … 308 
Zajišťovací úkony při výkonu služby … 646 
Zákon o ochraně státních hranic 
- viz Výročí, zákon o ochraně státních hranic 
Zběhnutí … 558, 838, 843, 936 
Zlepšovatelské hnutí … 570, 656, 716, 1003 

Ž 
Ženijně technické zabezpečení 
- stav … 22, 661 
- též Signální a zabezpečovací technika 
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Příloha č. 1        Personální složení Vojenské rady HS PS OSH

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
náčelník HS
PS OSH1)

genpor. Ing. František Šádek2) plk./genmjr. PhDr. Anton Nemec (od ledna 1982)

náčelník 
štábu

pplk. 
Stanislav 
Kocourek

plk. gšt. Ing. 
Josef 
Niebauer (od 
června)

pplk. Ing. 
František 
Hrkal

pplk. Miroslav Kotěra (od července 1973) plk. Ing. Jan Muzikář (od 1.10.1980)

náčelník 
politické 
správy PS

genmjr. Ing. Jozef Gumulka pplk. 
František 
Kuľko 

plk. Josef Kocour (již od června 1972) plk. gšt. Doc. PhDr., Ing. František Weis, CSc. (od listopadu 1977) plk. RSDr. Stanislav Šefraný (od listopadu 1986)

zástupce 
náčelníka3) 

plk. Josef 
Švihovec 

plk. Augustin Poledník (již 
od května 1970)

plk. PhDr. Anton Nemec (od července 1973 do konce 1981) neobsazeno plk. Ing. Miloslav Bubla (od března 1985) neobsazeno

náčelník týlu pplk. Ing. Václav Ptáčník plk. Ing. Miroslav Janda (od července 1973) pplk. Ing. Zdeněk Obruča (od dubna 1985)

zástupce pro
věci 
technické

plk. Ing. Miroslav Janda (do června 1973)

náčelník 
kádrového 
odboru

plk. Miloslav
Hloušek (od
července)

pplk. Josef Malenovský (od října 1974) pplk./plk. František Švamberg (od listopadu 1980) plk. RSDr. 
Osvald 
Petrčka

náčelník 
zpravodajské 
správy4)

plk. František Častulík (od 
června 1970)

pplk. 
Jaroslav Král

pplk. JUDr. František Rezek (od července 1973) plk. JUDr. Ladislav Vaniš (od května 1979)

náčelník SV plk. Milan Měchura (od září 1976 do 

OVKR k ět 1978) pplk. JUDr. Blahoslav Zahradníček
náčelník 
inspekce

plk. Josef Erben5) kpt.-pplk. JUDr. Bohumil Sova (od března 1984)

náčelník 
sekretariátu

mjr. PhDr. Stanislav Kábele 
(od 1.7.1973 do 31.8.1974)

pplk. Jaroslav Navrátil6) (od srpna 1975) pplk. Ing. Zdeněk Pospíšil

ÚV KSČ,
oddělení 
státní 
administrativ
y

Vasil Biľak7) plk. Miloslav 
Šanta, plk. 
Josef Kocour

plk. Miloslav Šanta plk. Miloslav 
Šanta, pplk. 
Jaroslav Žák

plk. RSDr. Miloslav Ondrůšek ? ?

náměstek 
MV ČSSR/
sekretariát8)

plk. Ing. Jiří 
Vrzal

pplk. Ing. Zdeněk Zich pplk. Josef Pražan ? ? ? plk. Ing. Otto Walek ? pplk. Novák?

MV ČSSR/
konzultant9)

pplk. J. Rybín pplk. Miloslav Konrád ? ? ? ? ? ? ? mjr. Dymák? ? ?

tajemník rady mjr. Ing. Milan Nejezchleba kpt. Miroslav Staněk (od července 1973 do února 1977)10) pplk. František Malecha (do konce roku 1987) ? ?

1) Do června 1972 nesla funkce název "velitel PS". S funkcí náčelníka se pojila funkce předsedy rady.
2) Není-li uvedeno jinak, je osoba členem rady od počátku roku.
3) Do června 1972 nesla funkce název "zástupce velitele PS".
4) Do června 1972 agenturně operativní oddělení. Král se zúčastňoval zasedání sporadicky, proto nebylo zjištěno přesněji období jeho účasti na zasedáních. 

5) Erben byl náčelníkem inspekce od zač. roku 1979, doklady o členství ve vojenské radě jsou až z roku 1981.
6) Náčelníci sekretariátu nebyli, až na Pospíšila členy rady. J. Navrátil byl od 1.11.1979 jmenován sekretářem vojenské rady. Již od února 1977 se zúčastňoval zasedání rady. Roční mezera mezi Kábelem a Navrátilem není zatím vyjasněna.
7) Biľak se zasedání nikdy neúčastnil, přítomnost zástupce ÚV je doložena od roku 1972. Ondrůšek, Šanta i Žák byli instruktory pro bezpečnostní politiku v oddělení státní administrativy ÚV KSČ. Časové období jejich účasti na schůzích rady nelze vymezit přesněji než rokem; je to dáno

kvalitou a počtem dochovaných zápisů ze zasedání rady. 

8) Náměstek MV, do jehož kompetence Pohraniční stráž patřila, vysílal na zasedání zpravidla členy svého sekretariátu. 
9) Koncem 80. let nelze identifikovat zcela jistě, zda jde o člena sekretariátu náměstka MV nebo o konzultanta ministra. 
10) Není zřejmé, dokdy Staněk působil jako tajemník rady. 
? Údaj není znám.
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Příloha č. 1        Personální složení Vojenské rady HS PS OSH


1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
náčelník HS
PS OSH1)


genpor. Ing. František Šádek2) plk./genmjr. PhDr. Anton Nemec (od ledna 1982)


náčelník 
štábu


pplk. 
Stanislav 
Kocourek


plk. gšt. Ing. 
Josef 
Niebauer (od 
června)


pplk. Ing. 
František 
Hrkal


pplk. Miroslav Kotěra (od července 1973) plk. Ing. Jan Muzikář (od 1.10.1980)


náčelník 
politické 
správy PS


genmjr. Ing. Jozef Gumulka pplk. 
František 
Kuľko 


plk. Josef Kocour (již od června 1972) plk. gšt. Doc. PhDr., Ing. František Weis, CSc. (od listopadu 1977) plk. RSDr. Stanislav Šefraný (od listopadu 1986)


zástupce 
náčelníka3) 


plk. Josef 
Švihovec 


plk. Augustin Poledník (již 
od května 1970)


plk. PhDr. Anton Nemec (od července 1973 do konce 1981) neobsazeno plk. Ing. Miloslav Bubla (od března 1985) neobsazeno


náčelník týlu pplk. Ing. Václav Ptáčník plk. Ing. Miroslav Janda (od července 1973) pplk. Ing. Zdeněk Obruča (od dubna 1985)


zástupce pro
věci 
technické


plk. Ing. Miroslav Janda (do června 1973)


náčelník 
kádrového 
odboru


plk. Miloslav
Hloušek (od
července)


pplk. Josef Malenovský (od října 1974) pplk./plk. František Švamberg (od listopadu 1980) plk. RSDr. 
Osvald 
Petrčka


náčelník 
zpravodajské 
správy4)


plk. František Častulík (od 
června 1970)


pplk. 
Jaroslav Král


pplk. JUDr. František Rezek (od července 1973) plk. JUDr. Ladislav Vaniš (od května 1979)


náčelník SV plk. Milan Měchura (od září 1976 do 


OVKR k ět 1978) pplk. JUDr. Blahoslav Zahradníček
náčelník 
inspekce


plk. Josef Erben5) kpt.-pplk. JUDr. Bohumil Sova (od března 1984)


náčelník 
sekretariátu


mjr. PhDr. Stanislav Kábele 
(od 1.7.1973 do 31.8.1974)


pplk. Jaroslav Navrátil6) (od srpna 1975) pplk. Ing. Zdeněk Pospíšil


ÚV KSČ,
oddělení 
státní 
administrativ
y


Vasil Biľak7) plk. Miloslav 
Šanta, plk. 
Josef Kocour


plk. Miloslav Šanta plk. Miloslav 
Šanta, pplk. 
Jaroslav Žák


plk. RSDr. Miloslav Ondrůšek ? ?


náměstek 
MV ČSSR/
sekretariát8)


plk. Ing. Jiří 
Vrzal


pplk. Ing. Zdeněk Zich pplk. Josef Pražan ? ? ? plk. Ing. Otto Walek ? pplk. Novák?


MV ČSSR/
konzultant9)


pplk. J. Rybín pplk. Miloslav Konrád ? ? ? ? ? ? ? mjr. Dymák? ? ?


tajemník rady mjr. Ing. Milan Nejezchleba kpt. Miroslav Staněk (od července 1973 do února 1977)10) pplk. František Malecha (do konce roku 1987) ? ?


1) Do června 1972 nesla funkce název "velitel PS". S funkcí náčelníka se pojila funkce předsedy rady.
2) Není-li uvedeno jinak, je osoba členem rady od počátku roku.
3) Do června 1972 nesla funkce název "zástupce velitele PS".
4) Do června 1972 agenturně operativní oddělení. Král se zúčastňoval zasedání sporadicky, proto nebylo zjištěno přesněji období jeho účasti na zasedáních. 


5) Erben byl náčelníkem inspekce od zač. roku 1979, doklady o členství ve vojenské radě jsou až z roku 1981.
6) Náčelníci sekretariátu nebyli, až na Pospíšila členy rady. J. Navrátil byl od 1.11.1979 jmenován sekretářem vojenské rady. Již od února 1977 se zúčastňoval zasedání rady. Roční mezera mezi Kábelem a Navrátilem není zatím vyjasněna.
7) Biľak se zasedání nikdy neúčastnil, přítomnost zástupce ÚV je doložena od roku 1972. Ondrůšek, Šanta i Žák byli instruktory pro bezpečnostní politiku v oddělení státní administrativy ÚV KSČ. Časové období jejich účasti na schůzích rady nelze vymezit přesněji než rokem; je to dáno


kvalitou a počtem dochovaných zápisů ze zasedání rady. 


8) Náměstek MV, do jehož kompetence Pohraniční stráž patřila, vysílal na zasedání zpravidla členy svého sekretariátu. 
9) Koncem 80. let nelze identifikovat zcela jistě, zda jde o člena sekretariátu náměstka MV nebo o konzultanta ministra. 
10) Není zřejmé, dokdy Staněk působil jako tajemník rady. 
? Údaj není znám.
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