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A

– agent

a. j.

– archivní jednotka

ABS

– Archiv bezpečnostních složek

AIS

– automatizovaný informační systém

AKO FMV

– analyticko-koordinační odbor Federálního ministerstva vnitra

AKP

– dobový termín pro agenta StB

AM ZV

– archiv ministerstva zahraničních věcí

AMV

– Archiv ministerstva vnitra

AO

– aktivní opatření

AOP

– agenturně-operativní prostředí

apod.

– a podobně

APS

– Archiv poslanecké sněmovny

arm. gen.

– armádní generál

atd.

– a tak dále

AU

– oddělení informací (jedno z oddělení BStU)

AV

– Akademie věd

BBC

– British Broadcasting Corporation (britská rozhlasová a televizní společnost)

BLR

– Bulharská republika

bm

– běžný metr

BO

– bezpečnostní opatření

BPS

– branná pohotovost státu

BStU

– die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR)

BSV

– (země) Blízkého a Středního východu

BÚ

– bezpečnostní úsek

BV StB

– (pravděpodobně překlep – KV StB)

c. d.

– citované dílo

CDU

– Christlich Demokratische Union Deutschlands (Křesťanskodemokratická unie Německa)

CFP

– Centrála federální policie
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CIA

– Central Intelligence Agency
(Ústřední zpravodajská služba USA)

CIC

– Counter Intelligence Corps
(americká vojenská kontrarozvědka)

CO

– civilní obrana

COCOM

– Coordinating Committee (Výbor pro kontrolu vývozu zboží
strategického významu)

CRO

– centrální registr občanů

CSU

– Christlich Soziale Union (Křesťansko-sociální unie Bavorska)

CSÚ

– civilně-správní úsek

CÚV KSČ

– Celoútvarový výbor Komunistické strany Československa

č.

– číslo

č. j. i č.j.

– číslo jednací

č. l.

– číslo listu

ČLR

– Čínská lidová republika

ČNR

– Česká národní rada

ČR

– Česká republika

čs.

– československá, československé

ČSAV

– Československá akademie věd

ČSLA

– Československá lidová armáda

ČSM

– Československý svaz mládeže

ČSPO

– Československý svaz protifašistických bojovníků

ČSR

– Česká socialistická republika

ČSSR

– Československá socialistická republika

ČÚTI

– Český úřad pro tisk a informace

ČVS

– číslo vyšetřovacího spisu

DI VB

– dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti

DIA

– Defense Intelligence Agency (Služba obranného zpravodajství,
zpravodajská služba armády USA)

DO VB

– dálniční oddělení Veřejné bezpečnosti

DS

– důvěrný styk

DV

– (země) Dálného východu
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DZ

– drátěný zátaras

EHS

– Evropské hospodářské společenství

f.

– fond

FKP

– Federální kriminální policie

FKÚ

– Federální kriminální ústředna

FMNO

– Federální ministerstvo národní obrany

FMV

– Federální ministerstvo vnitra

FMZO

– Federální ministerstvo zahraničního obchodu

FPS

– Federální policejní sbor

FS

– Federální shromáždění

FS VB

– Federální správa Veřejné bezpečnosti

FS ZS

– Federální správa zpravodajských služeb

FSS

– Field Security Service – britská vojenská kontrarozvědka

genmjr.

– generálmajor

genpor.

– generálporučík

GŠ

– Generální štáb

HD

– hospodářské družstvo

hl. m.

– hlavní město

HN

– hlavní nepřítel

HNZ

– Hnutí nezúčastněných zemí

HS

– Hlavní správa

HS KGB

– Hlavní správa KGB

HS PS OSH

– Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic

HS SPO

– Hlavní správa Sboru požární ochrany

HS StB

– Hlavní správa Státní bezpečnosti

HS VB

– Hlavní správa Veřejné bezpečnosti

HS VSB SSSR

– I. Hlavní správa Výboru státní bezpečnosti SSSR

HSPO

– Hlavní správa požární ochrany

HV KSČ MV

– Hlavní výbor KSČ na MV

HV VB

– Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti

I. S-SNB

– I. správa Sboru národní bezpečnosti
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IDC

– ideodiverzní centrum

IDS

– inspektor dopravní služby

IMČ

– inspekce ministra vnitra České republiky

IMV

– inspekce ministra vnitra

INN

– index nenadálého napadení

inv. j.

– inventární jednotka

IP

– informační produkce (infoprodukce)

IPS

– inspektor pořádkové služby

IRO

– International Refugee Organization (Mezinárodní organizace
pečující o politické uprchlíky)

IS

– ideový spolupracovník

JE

– jaderná elektrárna

JVA

– (zemí) Jihovýchodní Asie

JZD

– jednotné zemědělské družstvo

k.

– krabice

KAN

– Klub angažovaných nestraníků

kart.

– karton

KBSE

– Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinská)

KC

– korespondence centrály

KGB

– Komitět gossudarstvennoj bezopasnosti (Výbor státní bezpečnosti, sovětská státní bezpečnost)

KI

– Komitět informacii (informační výbor – rozvědná služba
zahraničního zpravodajství)

Kleg

– Kancelář legií

KNV

– krajský národní výbor

konspir.

– konspirativní, konspirační

KP

– kádrový příslušník

kr.

– krabice

kr. jm.

– krycí jméno

KS

– krajská správa

KS SNB

– krajská správa Sboru národní bezpečnosti

KSČ

– Komunistická strana Československa
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KSK

– Komise stranické kontroly

KÚ

– Kriminalistický ústav

KV KSČ

– krajský výbor Komunistické strany Československa

KV StB

– krajské velitelství Státní bezpečnosti

KV-NB

– krajské velitelství národní bezpečnosti

KZÚ

– kapitalistický zastupitelský úřad (– zastupitelské úřady kapitalistických zemí

LA

– (země) Latinské Ameriky

LLÚ

– lázeňský léčebný ústav

LM

– Lidové milice

LOŽ

– liniová ochrana železnic

MBA

– mimořádná bezpečnostní akce

MBO

– mimořádné bezpečnostní opatření

MfS

– Ministerium für Staatssicherheit – odtud Stasi (Ministerstvo
státní bezpečnosti)

MI5

– Military Intelligencce, Section 5

MI6

– Military Intelligence, Deputary 6

min.

– ministr, ministerstvo

mjr. děl.

– major dělostřelectva

MNO

– ministerstvo národní obrany

MNV

– místní národní výbor

MOB

– mobilizační

MP

– metodický pokyn

MPS

– morálně-politický stav

MS

– mezinárodní styky, městská správa

MS SNB

– městská správa Sboru národní bezpečnosti

MS VB

– městská správa Veřejné bezpečnosti

Msp.

– motostřelecký pluk

MStB NDR

– Ministerstvo státní bezpečnosti Německé demokratické
republiky

MU

– Masarykova univerzita

MU

– mimořádná událost
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MV

– ministerstvo vnitra

MV ČSR

– Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

MV SSR

– Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

MV ZSS

– ministerstvo vnitra země socialistického společenství

MVŽP

– ministerstvo vnitra a životního prostředí

MZ

– ministerstvo zdravotnictví

MZV

– ministerstvo zahraničních věcí

N OS

– náčelník okresní správy

n.

– a následující

NA

– Národní archiv

nár. soc.

– národní socialisté

NATO

– North Atlantic Treaty Oraganisation (Severoatlantická aliance)

NDR

– Německá demokratická republika

NKVD

– Narodnyj komissariat vnutrennych děl (Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), centrální státní orgán zabývající
se vnitřní bezpečností, rozvědkou a kontrarozvědkou,
sovětská obdoba československé Státní bezpečnosti

NMV

– náměstek ministra vnitra

NMV

– Nařízení ministra vnitra

NO

– náčelník odboru

NR

– nelegální rozvědka

NS

– Národní shromáždění

NS

– Národní souručenství

NS

– náčelník správy

NSR

– Německá spolková republika

O VB

– odbor Veřejné bezpečnosti

OABS MV

– odbor Archiv bezpečnostních složek MV

OASS MV ČR

– odbor archivní a spisové služby MV ČR

obv.

– obviněný

ODS

– odbor dopravní služby

OHK

– odbor hospodářské kriminality

OK

– odbor obecné kriminality

ZKRATKY.indd 440

6/15/09 1:30:02 PM

SEZNAM ZKRATEK › 441

OMS

– Odbor pro mezinárodní styky

ONV

– okresní národní výbor

OO MV

– odbor obrany ministerstva vnitra

OO MVŽP

– odbor obrany ministerstva vnitra a životního prostředí

OO VB

– obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti

OOK

– odbor obecné kriminality

OOO HS VB

– organizační a operační odbor Hlavní správy Veřejné bezpečnosti

OOO

– odbor ochrany objektů

OP

– občanský průkaz

OP

– odbor projekce uceleného informačního systému Státní bezpečnosti

OPK

– oddělení pasové kontroly

OPS

– orgán operativní služby ?

OPPS

– občanský pracovník pomocných služeb

OPSS

– odbor pořádkové a správní služby

OPV

– odbor projekce uceleného informačního systému Veřejné bezpečnosti

OS

– okresní správa

OS MV

– odbor spojení ministerstva vnitra

OS SNB

– okresní správa Sboru národní bezpečnosti

OSH

– ostraha státních hranic

OSN

– Organizace spojených národů

OSOO

– odbor služby ochrany objektů

OŠ

– odborná škola

OÚV

– okresní úřad vyšetřování

OVIS VB

– oborové výpočetní a informační středisko Veřejné bezpečnosti

OVO SNV

– odbor vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy

OVT

– odbor řízení a využití výpočetní techniky

par.

– paragraf

PCO

– pult centralizované ochrany

plk.

– plukovník
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PO

– požární ochrana

popř.

– popřípadě

PP VB ČSR

– Pohotovostní pluk Veřejné bezpečnosti České socialistické
republiky

pplk.

– podplukovník

ppor.

– podporučík

PR

– politická rozvědka

prof.

– profesor

prot.

– protistátní

přír.

– přírůstek archivního fondu

přísl.

– příslušník

PS

– Pohraniční stráž

PS VB

– Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti

PV MV DO

– prověřovací materiál ministerstva vnitra k domácímu odboji

r.

– rok

RT

– operace na území a z území SSSR

r. č., reg. č.

– registrační číslo

RM

– Rada ministrů

RMV

– Rozkaz ministra vnitra

RMVŽP

– Rozkaz ministra vnitra a životního prostředí

RNFS VB

– Rozkaz náčelníka Federální správy Veřejné bezpečnosti

ROH

– Revoluční odborové hnutí

rozpr. obj.

– rozpracovaný objekt

RSE

– Radio Free Europe/Radio Liberty/RFE/RL (Rádio Svobodná
Evropa)

RSDr.

– doktor sociálně-politických věd (rerum socialium doctor),
udělovaný v Československu v dobách komunismu absolventům Vysoké školy politické ÚV KSČ

RVHP

– Rada vzájemné hospodářské pomoci

ř. s.

– říšský soud

s.

– soudruh

s.

– stránka
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Sb.

– Sbírka zákonů a nařízení

SčK

– Středočeský kraj

SEO

– Statisticko evidenční odbor

SH

– státní hranice

SIDS

– starší inspektor dopravní služby

SIPS

– starší inspektor pořádkové služby

SKS VB

– Správa kriminální služby Veřejné bezpečnosti

sl.

– složka

sl.

– služební

SMV

– sekretariát ministra vnitra

SNB

– Sbor národní bezpečnosti

SNJ

– Strana národní jednoty

SN MV

– sekretariát náměstka ministra vnitra

SNR

– Slovenská národní rada

SNV

– Sbor nápravné výchovy (vězeňská stráž)

soc. dem.

– sociální demokracie

SOUD

– Systém sjednocené evidence poznatků (německá zkratka)

SP

– Sbírka pokynů

SPB

– Svaz protifašistických bojovníků

SPD

– Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálně demokratická strana Německa)

SPDS

– Správa dopravní a pořádkové služby

SPG

– Speciál Protection Group – Speciální ochranná služba

SPO

– Sbor požární ochrany

spolupr.

– spolupracovník

SPS SNB

– Sbírka pokynů Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje

SPV MV ČSR

– Správa politicko-výchovné, vzdělávací, tiskové a propagační
činnosti Ministerstva vnitra České socialistické republiky

SPZ

– státní poznávací značka

SRN

– Spolková republika Německo

SRS

– starší referent specialista

SSEP

– Systém sjednocené evidence poznatků (česká zkratka)
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SSM

– Svaz socialistické mládeže

SSR

– Slovenská socialistická republika

SSSR

– Svaz sovětských socialistických republik

StB

– Státní bezpečnost

SV VB

– Správa vyšetřování Veřejné Bezpečnosti

sv.

– svazek

SVB

– Správa Veřejné bezpečnosti

svob.

– svobodník

škpt.

– štábní kapitán

ŠPO

– školní pohotovostní oddíly

ŠŠŠ

– Šternova špionážní škola

TANJUG

– jugoslávská tisková agentura

TČ

– trestná činnost

TJ RH

– Tělovýchovná jednota Rudá hvězda

TO MV

– tiskový orgán ministerstva vnitra

TOPS

– trasa obrany proti sledování

TÚ

– technický úkon

ÚDA

– Ústřední dům armády

ÚDV

– Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

ÚPN

– Ústav pamäti národa (SR)

USA

– Spojené státy americké

ÚSTR

– Ústav pro studium totalitních režimů

ÚV

– Ústřední výbor

ÚV KSČ

– Ústřední výbor Komunistické strany Československa

ÚZSI

– Úřad pro zahraniční styky a informace

VB

– Veřejná bezpečnost

VC

– vízový cizinec

VHA

– Vojenská historický archiv

VKR

– vojenská kontrarozvědka

VMV ČSR

– Výnos ministra vnitra České socialistické republiky

VMV

– vojska ministerstva vnitra
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VONS

– Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných

VOS FMV

– Vnitřní a organizační správa FMV

vr.

– vlastní rukou

vs.

– versus

VSB

– Výbor státní bezpečnosti (KGB)

VSRS

– vedoucí starší referent specialista

VŠ FED KGB SSSR – Vysoká škola Felixe Edmundoviče Džeržinského KGB SSSR
VŠ SNB

– Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti

VŠE

– Vysoká škola ekonomická

VT

– výpočetní technika

VTR

– vědecko-technická rozvědka

VÚA

– Vojenský historický archiv

VVZS

– Velitelství vojenské zpravodajské služby

vz.

– vzor

VZS

– vojenská zpravodajská služba

ZEU

– Západoevropská unie

ZKR

– zahraniční kontrarozvědka

ZNS

– zástupce náčelníka správy

ZO

– zvláštní oddělení

ZS GŠ

– Zpravodajská služba Generálního štábu

ZsK

– Západoslovenský kraj

ZSS

– země socialistického společenství

ZÚ

– zastupitelský úřad

ZÚ KS

– zastupitelský úřad kapitalistického státu

ZÚ VB

– základní útvar Veřejné bezpečnosti

ZV SNB

– zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti
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