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Seznam zkratek
A MV SR
ABS
ad.
AFP
AIO
AIPO
ANSA
AOK
AP
apod.
ARD
arch. č., a. č.
Archiv PNP
ATK
AZ
BA
BC
BfV
BLR
bm
BND
BO
BSS
BstU

BUiAD
CA MV
CIA
CIC
CITRA
CO
CÚV
CZV

– Archiv Ministerstva vnitra Slovenské republiky
– Archiv bezpečnostních složek
– a další
– francouzská tisková agentura (Agence France-Presse)
– analyticko-informační oddělení (odbor)
– analyticko-informační a plánovací odbor
– italská tisková agentura (Agenzia Nazionale Stampa Associata)
– agenturně-operativní kombinace
– americká tisková agentura (Associated Press)
– a podobně
– německá tisková agentura (Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
– archivní číslo
- Archiv Památníku národního písemnictví
- Armádní tělovýchovný klub, předchůdce Dukly
– agenturní zprávy
– bezpečnostní akce
– Britská rada
– Bundesamt fur Verfassungsschutz
– Bulharská lidová republika
– běžný metr
– Spolková zpravodajská služba
– bezpečnostní opatření
– briské speciální služby
– Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR (Bundesauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen demokratischen republik)
– Úřad pro zpřístupňování a archivaci dokumentů (PLR)
– Centrální archiv ministerstva vnitra
– Ústřední americká zpravodajská služba
(Central Intelligence Agency)
– Kontrašpionážní sbor armády Spojených státu amerických
(Countrintelligence Corps)
– mezinárodní konference archivního kulatého stolu
(Conference internationale de la Table Ronde des Archives
nationale de la Table Ronde des Archives)
– civilní obrana
– celoútvarový výbor
– celozávodní výbor
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č. j.
č. l.
ČAVU
ČBCE
ČK DRK
ČNR
ČRo
ČSA
ČSAV
ČSD
ČSLA
ČSM
ČSSR
ČST
ČTK
ČZ SNB
DAAD
DEF
DEZO
DGSE
DI
DIA
DPA
DZ
DZ
EDZ
f.
FF
FMV
FS
FSÚ
FVV
genpor.
GŠ
HK
HS
HS VB
HSK
i. j., inv. j.

– číslo jednací
– číslo listu
– Česká akademie věd a umění
– českobratrská církev evangelická
– Červený kříž (Detsches Rotes Kreutz)
– Česká národní rada
– Československý rozhlas
– Československé aerolinie
– Československá akademie věd
– Československé dráhy
– Československá lidová armáda
– Československý svaz mládeže
– Československá socialistická republika
– Československá televize
– Československá tisková kancelář
– činné zálohy SNB
– německá akademická výměnná služba
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
– další evidenční fondy
– dezinformační opatření
– francouzská zpravodajská služba
(Direction Générale de la Sécurité Extérieure)
– denní informace
– vojenská zpravodajská služba amerického ministerstva obrany
(Defense Intelligence Agency)
– německá tisková agentura (Deutsche Presse Agentur)
– denné zprávy
– drátěný zátaras
– elektrický drátěný zátaras
– fond
– Filozofická fakulta
– Federální ministerstvo vnitra
– Federální shromáždění
– Federální statistický úřad
– francouzské velvyslanectví
– generálporučík
– Generální štáb
– hraniční kameny
– Hlavní správa
– Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
– Hlavní správa kontrarozvědky
– inventární jednotka
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i. č.
ICA
inj.
inv. j.
IPN
JLDR
kart.
KBS
KBSE
KČSN
KGB SSSR
KNV
konfera
KOR
KR
kr. jm.
KS
KS MV
KSČ
KVNB
KZÚ
KZÚ
LF
LK
LM
MAD
MBA
MBO
MI 5
mjr.
MNO
MNV
MTH
MÚNH
MV
MV SR
MV ŽP
n. p.
např.
NARA

– inventární číslo
– Mezinárodní archivní rada
(International Council on Archives)
– injekce
– inventární jednotka
– Ústav paměti národa (Instytut pamięci narodowej; PLR )
– Jemenská lidově demokratická republika
– karton
– konference o bezpečnosti a spolupráci
– Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
– Královská česká společnost nauk
– Výbor státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik
– krajský národní výbor
– konference
– Výbor na obranu dělníků (Komitet Obrony Robotnikow)
– kontrarozvědný
– krycí jméno
– kapitalistické státy
– krajská správa ministerstva vnitra
– Komunistická strana Československa
– Komise pro vnitřní bezpečnost
– kapitalistické zastupitelské úřady
– kriminálně závadová osoba/y
– Listy filologické
– letecká kontrola
– Lidové milice
– Militärischer Abschirmdienst
– mimořádné bezpečnostní akce
– mimořádné bezpečnostní opatření
– britská kontrarozvědka (Military Intelligence, Section 5)
– major
– ministerstvo národní obrany
– místní národní výbor
– materiál trvalé hodnoty
– mimořádné události v národním hospodářství
– ministerstvo vnitra
– Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
– ministerstvo vnitra a životního prostředí
– národní podnik
– například
– americký Národní archiv
(National Archives and Records Administration)
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NBS
NDR
NMS
NO
NPT
NPT-U
NRG
nrtm.
NSDAP
NTS
NV
NVÚ
NZ
OAO
obv.
ObvO VB
OBZ
odb.
OF
OLK
ONV
OO-MV
OPaV
OPK
OST
OST
OUN
OV KSČ
OVO
OVŠ
OVÚP
PF UK
PO
pplk.
pprap.
PS
PTZD
PÚV KSČ
PVO
PVVP

– Národní bezpečnostní stráže
– Německá demokratická republika
– Nezávislé mírové sdružení
– nepřátelské osoby
– nápravně pracovní tábor
– nápravně pracovní tábor – uran
– Národní revoluční gardy
– nadrotmistr
– Národně socialistická německá strana
(National Deutsche Arbeiterpartei)
– ukrajinský Národně dělnický svaz (Narodno trudovoj sojuz)
– národní výbor
– nápravně-výchovný ústav
– nápravné zařízení
– organizačně-analytický odbor
– obviněný
– obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti
– obranné zpravodajství
– odbor
– Občanské fórum
– oddělení letištních kontrol
– okresní národní výbor
– okresní oddělení ministerstva vnitra
– oddělení pasů a víz
– oddělení pohraniční kontroly
– ochrana státního tajemství
– ochrana utajovaných skutečností
– Organizace ukrajinských nacionalistů
– obvodní výbor Komunistické strany Československa
– odbor (i oddělení) vnitřní ochrany
– odbor vyšetřování
– odbor výstavby a územního plánování
– Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
– prověřovaná osoba (návrh na založení svazku)
– podplukovník
– podpraporčík
– Pohraniční stráž
– Přísně tajné, zvláštní důležitosti
– předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany
Československa
– preventivně výchovné opatření
– Posádkové velitelství Velké Prahy
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PZO
r.
RG
RM
RMV
RN KS
RNS
ROH
RPP OV
RSDr.
RVHP
RVKR
s.
SA
SA MO
SA
SČSP
SIS
SK
sl.
SNB
SOAI
sp. zn.
SPN
SPO
spol.
SRN
SRS
srv.
SS
SSkV
SSM
SV
sv.
ŠtB
štpl.
TR
tr. z.
TS
ÚDV
UHK

– podnik zahraničního obchodu
– rok
– Revoluční gardy
– říšská marka (Reichsmark)
– Rozkaz ministra vnitra
– rozkaz náčelníka krajské správy
– rozkaz náčelníka správy
– Revoluční odborové hnutí
– roční prováděcí plán odboru vyšetřování
– doktor sociálně-politických věd
– Rada vzájemné hospodářské pomoci
– referát vojenské kontrarozvědky
– soudruh, též stránka
– Sovětská armáda
– Správní archiv ministerstva obrany
– úderné oddíly (Sturmabteilung)
– Svaz československo-sovětského přátelství
– rozvědka v rámci britských zpravodajských služeb
(The Secret Intelligence Service)
– správní komise
– složka
– Sbor národní bezpečnosti
– samostatné oddělení analyticko-informační
– spisová značka
– Státní pedagogické nakladatelství
– spis prověřované osoby
– spolupracovník
– Spolková republika Německo
– starší referent specialista
– srovnej
– ochranný oddíl (Schutzstaffel)
– Střední skupina vojsk
– Socialistický svaz mládeže
– stanoviště velitelství
– svazek
– Štátna bezpečnosť (slovenský ekvivalent StB)
– štábní plukovník
– Tajné rozkazy
– trestný zákon
– tajný spolupracovník
– Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
– Ukrajinský helsinský klub
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UIS
UK
ÚNV
ÚPN
ÚRO
US
US
USHMM
ÚSTR
ÚV KSČ
ÚZ ZOZO
VC
vel. pl.
VKR
VOA
voj. zákl. sl.
VONS
VOS
VŘSR
VSRS
VŠ SNB
VUA-VHA
VVP
VVP
VVS
VVVP
ZB
ZH
ZNB
ZNS
ZO
ZO KSČ
ZOH
ZOZO
ZRG
ZS FMV
ZS/GŠ
ZSS
ZTÚ
ZÚ
ZV

– Ucelený informační systém
– Univerzita Karlova
– Útvar nápravného zařízení
– Ústav pamäti národa
– Ústřední rada odborů
– americký rezident
– utajované skutečnosti
– United States Holocaust Memorial Museum
– Ústav pro studium totalitních režimů
– Ústřední výbor Komunistické strany Československa
– Účelové sdružení zastupitelských organizací zahraničního obchodu
– vízoví cizinci
– velitel pluku
– vojenská kontrarozvědka
– Všeodborový archiv
– vojín základní služby
– Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
– vnitřní a organizační správa (mezinárodně právní odbor)
– Velká říjnová socialistická revoluce
– vedoucí starší referent specialista
– Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
– Vojenský ústřední archiv
– Vyšší vojenská prokuratora
– vojenský výcvikový prostor
– Vyšší vojenský soud
– Vojenské velitelství Velké Prahy
– zpravodajská brigáda
– zpravodajské hry
– Zbor národnej bezpečnosti (slovenský ekvivalent SNB)
– zástupce náčelníka správy
– základní organizace
– základní organizace Komunistické strany Československa
– zimní olympijské hry
– zastupitelské organizace zahraničního obchodu
– závodní revoluční gardy
– Zpravodajská služba federálního ministerstva vnitra
– Zpravodajská správa Generálního štábu
– země socialistického společenství
– zvláštní technický úkon nebo zpravodajsko-technický úkon
– zastupitelský úřad
– závodní výbor

