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Seznam zkratek
AA – archiv autora
ABS – Archiv bezpečnostních složek
AČNB – Archiv České národní banky
AHMP – Archiv hl. m. Prahy
AKPR – Archiv Kanceláře prezidenta republiky
ANG – Archiv Národní galerie
AO – analytický odbor
arch. č. – archivní číslo
AUK – Archiv Univerzity Karlovy
AV ČR – Akademie věd České republiky
BLR – Bulharská lidová republika
BND –  Bundesnachrichtendienst (Spolková zpravodajská služba, 

SRN)
BSP – brigáda socialistické práce
CDTR – Centrum pro dokumentaci totalitních režimů
CIA –  Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská 

služba, USA)
CIC – Counterintelligence Corps (Kontrašpionážní sbor, USA)
COH – Centrum orální historie
CZV – celozávodní výbor
ČCE – Českobratrská církev evangelická
ČKD – Českomoravská Kolben-Daněk
ČLR – Čínská lidová republika
ČSAD – Československá automobilová doprava
ČSD – Československé státní dráhy
ČsDI, ČSDI – Československá demokratická iniciativa
ČSDS – Československé dokumentační středisko
ČSL – Československá strana lidová
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSM – Československý svaz mládeže
ČSNS – Československá strana národně sociální
ČSR  – Československá republika, Česká socialistická republika
ČsRo – Československý rozhlas
ČSS – Československá strana socialistická
ČSSR – Československá socialistická republika
ČST – Československá televize
ČVUT – České vysoké učení technické
DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění
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DFK – Demokratické fórum komunistů
DI – denní informace, Demokratická iniciativa
DP – Dopravní podnik
DSZ – denní situační zpráva
EZO – evidence zájmových osob
f. – fond
FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
FF – filozofická fakulta
FITES – Svaz československých filmových a televizních umělců
FLČ – Federace lokomotivních čet
FMNO – Federální ministerstvo národní obrany
FMPE – Federální ministerstvo paliv a energetiky
FMV – Federální ministerstvo vnitra
FMZO – Federální ministerstvo zahraničního obchodu
FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí
FS – Federální shromáždění
FÚTI – Federální úřad pro tisk a informace
GP – generální prokuratura
GŘ – generální ředitel
GŠ – generální štáb
GT – generální tajemník
HDK – Hudební divadlo v Karlíně
HK – Hradec Králové
HRDM – Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež
HS – hlavní správa
HSĽS – Hlinkova slovenská ľudová strana
HSP – hromadné sdělovací prostředky
HZS – hlavní zpravodajská spáva
CH-77 – Charta 77
IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny
IKPS – Institut pro kriminologii a sociální prevenci
inv. č. – inventární číslo
inv. j. – inventární jednotka
JE – jaderná elektrárna
JOC –  Jeunesse Ouvrière Catholique (Křesťanská dělnická  

mládež)
JZD – jednotné zemědělské družstvo
JZU – jednotka zvláštního určení
kart. – karton
Kčs – koruna československá
KDH VS – Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby
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KNI – Kruh nezávislé inteligence
KNV – krajský národní výbor
Kostufra – Komunistická studentská frakce
KPR – Kancelář prezidenta republiky
KS – krajská správa, kapitalistický stát
KSČ – Komunistická strana Československa
KTS – kandidát tajné spolupráce
KV – krajský výbor
KVNB – Komise pro vnitřní národní bezpečnost
KZO – kriminálně závadová osoba
KZÚ – kapitalistický zastupitelský úřad
LD – Lidová demokracie
LM – Lidové milice
MBO – mimořádné bezpečnostní opatření
MěNV – městský národní výbor
MHKD – Mírové hnutí katolického duchovenstva
MLR – Maďarská lidová republika
MLS – mimořádný lidový soud
MNB – Ministerstvo národní bezpečnosti
MNV – místní národní výbor
MO – Ministerstvo obrany
MON – Mezinárodní organizace novinářů
MSK – místní správní komise
MStb – Ministerstvo pro státní bezpečnost (Německo)
MV – Ministerstvo vnitra, místní velitelství
MVR – Městská vysokoškolská rada
N – náčelník
n. p. – národní podnik
NA – Národní archiv
ND – Národní divadlo
NDR – Německá demokratická republika
NF – Národní fronta
NKVD –  Narodnyj komissariat vnutrennich děl (Lidový komisariát 

vnitřních věcí, SSSR)
NMS – Nezávislé mírové sdružení
NMV – náměstek ministra vnitra
NPT – nápravně pracovní tábor
NSR – Německá spolková republika (dobově)
NVČ – nápravně výchovná činnost
NVÚ – nápravně výchovný ústav
OAI – odbor analytiky a informací
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OAV – okresní akční výbor
OF – Občanské fórum
OLK – Oddělení letištních kontrol
ONV – okresní národní výbor
OO – obvodní/oblastní oddělení
OOP – Organizace pro osvobození Palestiny
OPV – oddělení pasů a víz
OS – Hnutí za občanskou svobodu
OUN –  Organizace ukrajinských nacionalistů, příp. OUN(m)/

OUN(b): OUN melnykovská/banderovská
OÚNZ – okresní ústav národního zdraví
OV – okresní výbor
OŽO – Oblastní železniční odbor
p. k. – palivový kombinát
PF – právnická fakulta
PKOJF – Park kultury a oddechu Julia Fučíka
PLR – Polská lidová republika
PO – prověřovaná osoba
PP – pohotovostní pluk
PS – Pohraniční stráž, personální spis
PÚ – pohotovostní útvar
PÚV – Předsednictvo Ústředního výboru
ROH – Revoluční odborové hnutí
RSE – Rádio Svobodná Evropa
RSR – Rumunská socialistická republika
ŘKC – římskokatolická církev
ŘO – řídicí orgán
s. p. – státní podnik
SAV – Slovenská akademie věd
sb. – sbírka
Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení
SČDU – Svaz českých dramatických umělců
SČS – Svaz českých spisovatelů
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství
SD – Sicherheitsdienst (Bezpečnostní služba, Německo)
SdP – Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana)
SIA – Svaz interpretů a autorů
sign. – signatura
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SNP – Slovenské národní povstání
SNR – Slovenská národní rada
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SNZ – Správa nápravných zařízení
SOA – státní oblastní archiv
SOkA – státní okresní archiv
SOP – Svaz ochránců přírody
SOU – střední odborné učiliště
sp. zn. – spisová značka
SPD –  Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(Sociálnědemokratická strana Německa)
SPÖ –  Sozialdemokratische Partei Österreichs (Sociálně 

demokratická strana Rakouska)
SPZ – státní poznávací značka
SRN – Spolková republika Německo
S-SNB – správa Sboru národní bezpečnosti
SSNV – Správa Sboru nápravné výchovy
SSR – Slovenská socialistická republika
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
SSVU – Svaz slovenských výtvarných umělců
StB (dobově též Stb) – Státní bezpečnost
STIS – Studentské tiskové a informační středisko
TNP – tábor nucených prací
TS – tajný spolupracovník
TZ – trestní zákon
ÚCS – Ústřední centrální správa
ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
UHVR – Nejvyšší ukrajinská osvobozovací rada
UK – Univerzita Karlova
UNRRA –  United Nations Relief and Rehabilitation Administration 

(Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu)
ÚOOZ – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
UPA – Ukrajinská povstalecká armáda
ÚPF – Ústřední půjčovna filmů
ÚPN – Ústav pamäti národa
ÚRN – Útvar rychlého nasazení
ÚRO – Ústřední rada odborů
ÚRTN – Ústřední redakce Televizních novin
ÚŘ – ústřední ředitelství, ústřední ředitel
USA – United States od America (Spojené státy americké)
ÚSTR – Ústav pro studium totalitních režimů
ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího
ÚZU – Útvar zvláštního určení
VB – Veřejná bezpečnost
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VB-Ž – Veřejná bezpečnost na železnici
VčK – Východočeský kraj
VDÚP – Výstavba dolů uranového průmyslu
VHÚ – Vojenský historický ústav
VKS(b) –  Všesvazová komunistická strana (bolševiků) (Sovětský svaz)
VSŽ – Východoslovenské železárny
VŠ – vysoká škola
VŠE – Vysoká škola ekonomická
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická
VŠMU – Vysoká škola múzických umění
VŠST – Vysoká škola strojní a textilní
VŠZ – Vysoká škola zemědělská
VTOS – výkon trestu odnětí svobody
VÚP – Výzkumný ústav penologický
ZI – zvláštní informace
ZNV – zemský národní výbor
ZO – základní organizace
ZOB – zemský odbor bezpečnosti
ZS – Zpravodajská správa
ZSS – země socialistického společenství
ZTS – Závody těžkého strojírenství
ZTÚ – zpravodajsko-technický úkon
ZÚ – zastupitelský úřad
ZV – závodní výbor
ŽB – Živnostenská banka
ŽO – Železniční oddělení


