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2. ledna Vyšel rozkaz nového prezidenta ČSSR o převzetí vrchního velení
nad ozbrojenými silami ČSSR. 

18. ledna Bylo vydáno nařízení vlády ČSSR o změně délky vojenské základní
služby. 

26. ledna Byl zahájen proces otevírání nových hraničních přechodů Lísková -
Höll , Čížov - Hardegg a v dalším období do provozu uvedeno 
dalších 7 přechodů na hranici se SRN a 6 přechodů na hranici
s Rakouskem. 

29. ledna Pohraničníci základní služby ročník 1988, byli na základě nařízení
vlády propuštění do zálohy o 2 měsíce dříve. 

26. února  Z území ČSSR byl zahájen odsun sovětských vojsk. 

28. března Pohraničníci svazků PS Bratislava, Znojmo a Českých Budějovicích
a příslušníci IV. fakulty vysoké školy SNB v Bratislavě se podíleli 
na potlačení vzpoury vězňů ve věznici Leopoldov. 

1. dubna  Nařízením MV ČSFR byly zrušeny jednotky pomocníků PS a
ukončena jejich činnost. 

4. dubna Náčelník HSPS a OSH vydal Zásady rozvoje účasti místního
obyvatelstva na OSH a jejich řízení orgány PS a OSH. 

7. dubna FMV ČSFR zahájil v prostoru Záhorská Ves u svazku PS Bratislava 
2.etapu odstraňování ženijně-technického zabezpečení ochrany 
SH. 

duben Oddělení pasové kontroly byla vyňata z podřízeností HSPS a OSH, 
přejmenována na referáty pasové kontroly a podřízena úřadu FMV
pro pasovou službu a cizineckou agendu. Na služebním 
shromáždění HSPS a OSH byli do funkcí uvedeni noví velitelé
svazků PS Sušice, České Budějovice, Planá u Mariánských Lázní a
Domažlice. 

3. května FS ČSFR schválilo Zákon o zrušení Vysoké školy SNB.  

9. května Federální shromáždění schválilo zákon o občanských komisích, 
které mohly působit i v resortech MV. 

22. května V Praze se konal aktiv funkcionářů PS a OSH, vojsk MV,
představitelů státní moci a občanských aktivit, který jednal o
úkolech PS. 

květen Do bezpečnostní akce při návštěvě papeže Jana Pavla II. bylo 
zapojeno na 11000 příslušníků SNB., pohraničníků a vojáků vojsk
MV. FMV povolil v PS vytvářet organizaci Svazu vojáků z povolání.

červen Po 40.letech trvání přestal vycházet časopis Pohraničník - Stráž 
vlasti. 

 Za uplynulou část roku 1990 bylo na SH zadrženo  1225 osob, 
převážně cizinců. 

Podél západní hranice bylo zatím zlikvidováno ženijně-technické 
zabezpečení v délce 735 km. 

  

1. srpna U vybraných jednotek svazu PS Cheb a Bratislava bylo zahájeno
zkušební provádění OSH pouze příslušníky z povolání. 



Předpokládalo se, že PS bude nahrazena Pohraniční policií a že ze
statní hranice odejdou vojáci základní služby. 

srpen Byl vybudován sběrný tábor pro běžence v Děčíně. 

19. září  FS schválilo novelizaci Zákon o SNB z roku 1974. 

září Na základě rozkazu FMV byli pohraničníci od svazků PS a
příslušníci útvarů vojsk MV odveleni do Prahy a spolu s příslušníky 
SNB se podíleli na udržování klidu a pořádku v hlavním městě. 

V roce 1990 aktivní službu v PS a orgánech OSH ukončila značná část důstojníků a 
praporčíků. Řídicích funkcí se ujaly rehabilitované osoby, které splnily uložené politické
zadání - dovést Pohraniční stráž k likvidaci. 

   


