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Seznam zkratek
ABS – Archiv bezpečnostních složek
AČR – Armáda České republiky
AFCR –  American fund for Czechoslovak Refugees  

(Americký fond pro československé utečence)
AIO – analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor
AO – aktivní opatření
arch. č. – archivní číslo
ARLZ –  Auflockerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung  

(uvolnění, vyklizení, ochromení, zničení)
AUK – Archiv Univerzity Karlovy
BLR – Bulharská lidová republika
BP – Báňské projekty
CIA –  Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba, 

USA)
CIC – Counterintelligence Corps (Kontrašpionážní sbor, USA)
CO – civilní obrana
CÚV – celoútvarový výbor
ČKD – Českomoravská-Kolben-Daněk
ČSAD – Československá automobilová doprava
ČSAV – Československá akademie věd
ČSD – Československé státní dráhy
čsl. – československý
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSM – Československý svaz mládeže
ČSR – Československá republika, Česká socialistická republika
ČSSR – Československá socialistická republika
ČSSS – Československé státní statky
ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy
ČTK – Československá tisková kancelář
ČVUT – České vysoké učení technické
DO – dílčí organizace
DP – Dopravní podnik
DÚ – dozorčí útvaru
f. – fond
FBI –  Federal Bureau of Investigation (Federální úřad pro 

vyšetřování, USA)
FKÚ – Federální kriminální ústředna
FMV – Federální ministerstvo vnitra
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FS – finanční správa
GB – Great Britain (Velká Británie)
GRU –  Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije  

(Hlavní správa rozvědky, SSSR)
GŠ – generální štáb
HS – hlavní správa
HŠ – hlavní štáb
IPS – Inženýrské a průmyslové stavby
JRD – jednotné roľnícke družstvo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
Kčs – koruna československá
KGB –  Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti  

(Výbor státní bezpečnosti, SSSR)
KNV – krajský národní výbor
Kostufra – Komunistická studentská frakce
KR – kádrový rozkaz
KSČ – Komunistická strana Československa
KV – krajský výbor; krátké vlny
KVS – krajská vojenská správa
MěNV – Městský národní výbor
MI6 –  Military Intelligence, section 6  

(Vojenská zpravodajská služba, sekce 6; Velká Británie)
MK – Ministerstvo kultury ČSR
MKI – Ministerstvo kultury a informací
MLR – Maďarská lidová republika
MNB – Ministerstvo národní bezpečnosti
MNO – Ministerstvo národní obrany, ministr národní obrany
MNV – místní/městský národní výbor
MO – místní oddělení
MS – městská správa
MŠK – Ministerstvo školství a kultury
MTZ – materiálně technické zabezpečení
MV – Ministerstvo vnitra
MZO – Ministerstvo zahraničního obchodu
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
n. p. – národní podnik
NA – Národní archiv Praha
NDR – Německá demokratická republika
NKVD –  Narodnyj komissariat vnutrennich děl  

(Lidový komisariát vnitřních věcí, SSSR)
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NRO – Národní revoluční odboj
NS – Národní shromáždění
NSDAP –  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

(Národně socialistická německá dělnická strana)
NSR – Německá spolková republika (dobově)
NVP – Národní výbor (hlavního města) Prahy
NZO – náčelník Zpravodajského oddělení
NZS – náčelník Zpravodajské správy
OBZ – Obranné zpravodajství
ON – Obrana národa
ONV – okresní národní výbor
OO – obvodní/oblastní oddělení
OPK – oddělení pasové kontroly
OPO – operativně pátrací odbor
OPV – oddělení pasů a víz
OSH – ochrana státních hranichs
OSP – Okresní stavební podnik
OÚNZ – okresní ústav národního zdraví
PAÚ – Předsunutá agenturní ústředna
PJ – pohotovostní jednotka
PLR – Polská lidová republika
PNS – Poštovní a novinová služba
prpz – pluk radiového průzkumu
PS – Pohraniční stráž, personální spis
PSG – Průmyslové stavby Gottwaldov
PTP – pomocný technický prapor
PVOS – protivzdušná obrana státu
PZO – podnik zahraničního obchodu
RA – Rudá armáda
RAJ – Restaurace a jídelny
ROH – Revoluční odborové hnutí
rpr – radiový prapor
rpzpr – radioprůzkumný prapor
ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací
ŘP – řidičský průkaz
SBKTČ  –  skupina běžné kriminality a trestné činnosti
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství
SD – Sicherheitdienst (Bezpečnostní služba, Německo)
SH – státní hranice
SHR – severočeský hnědouhelný revír
SKNV – Severočeský rajský národní výbor
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SKV – Severomoravský krajský výbor
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SOA – Státní oblastní archiv
SOkA – Státní okresní archiv
SPP – stranicko-politická práce
SPZ – státní poznávací značka
SS – Schutzstaffel (Ochranný oddíl)
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
Stasi –  Ministerium für Staatssicherheit  

(Ministerstvo státní bezpečnosti, NDR)
StB (dobově též Stb) – Státní bezpečnost
SÚPPOP – Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
SÚRPMO – Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů
S-VB – správa Veřejné bezpečnosti
SVVŠ – střední všeobecně vzdělávací škola
TDR – tajný domácí rozkaz
TNP – tábor nucených prací
TOS – Továrna obráběcích strojů
TR – tajný rozkaz
TVMP – tabulky válečných a mírových počtů
ÚDA – Ústřední dům československé armády
ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
UKV – ultra krátké vlny
ÚO – útvarová organizace
UPA – Ukrajinská povstalecká armáda
URNA – Útvar rychlého nasazení
USA – United States od America (Spojené státy americké)
USFET – United States Forces European Theater
ÚSTR – Ústav pro studium totalitních režimů
ÚV – ústřední výbor
ÚZK – Ústřední zpracovatelská komise
ÚZU – Útvar zvláštního určení
VB – Veřejná bezpečnost
VBŽ, VB-Ž – Veřejná bezpečnost na železnici
VKR – Vojenská kontrarozvděka
VLP – vojenský a letecký přidělenec
VOKD – Výstavba ostravsko-karvinských dolů
vpzr – výsadková průzkumná rota
VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce
VTŽ – Válcovny trub a železárny
VÚPS – Výzkumný ústav pozemních staveb
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VVP – vojenský výcvikový prostor
VVZS – Velitelství vojenské zpravodajské služby
ZHN – zbraně hromadného ničení
ZJŠ – Závody Jana Švermy
ZKNV – Západočeský krajský národní výbor
ZNV – Zemský národní výbor
ZNZS – zástupce náčelníka Zpravodajské správy
ZO – zpravodajské oddělení
ZS – závodní stráž
ZS – Zpravodajská správa
ZTDR – zvláštní tajný domácí rozkaz
ZVP – zástupce pro věci politické
ZVV – zemské vojenské velitelství


