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Seznam užitých zkratek

A  – agent (typ spolupracovníka StB)
A MV SR  – Archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
a n.  – a následující
A ÚPN  – Archív Ústavu pamäti národa
A. O.  – aktivní opatření:
ABS  – Archiv bezpečnostních složek MV ČR
ÁBTL  – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 
  maďarský Historický archiv státobezpečnostních služeb 
AIŠEO  – Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor
AKP  – dobový termín pro agenta StB
AMS  – Archiv ministerstva spravedlnosti
AMV  – Archiv ministerstva vnitra
AO  – aktivní opatření
AOP  – agenturně-operativní opatření, též činnost
APS  – Archiv poslanecké sněmovny
arch. č., a. č.  – archivní číslo
arch. jed.  – archivní jednotka
asp.  – aspirant
AÚ  – agenturní úsek
AV – Akademie věd
AVV – americké velvyslanectví
bal. – balík
b. d.  – bez data
BdS, BDS  – Befehlshaber der Sicherheitspolizei, 
  Velitelství bezpečnostní policie
BL – bývalí lidé
BO  – bezpečnostní opatření
br.  – bratr
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býv.  – bývalý
CFSsS – Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti, 
  Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini)
CIA  – Central Intelligence Agency, Ústřední zpravodajská služba USA 
CIC – Counterintelligence Corps, zpravodajská služba 
  armády Spojených států 
CSCS – Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis, 
  Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, (křížovky)
CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris, 
  Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé)
CÚV KS  – Celoútvarový výbor Komunistické strany Československa
CZV  – celozávodní výbor
č.  – číslo
č. sp.  – číslo spisu
ČČH  – Český časopis historický
Čedok  – Československá dopravní kancelář
čet.  – četař
čj., čj., č. jed.  – číslo jednací
ČOK  – Československá obchodní komora
ČR  – Česká republika
čs., čsl.  – československý, československá
ČSA  – Československé aerolinie
ČSA – Československá armáda
ČSL  – Československá strana lidová
ČSLA   – Československá lidová armáda
ČSM  – Československý svaz mládeže
ČSR  – Československá republika
ČSR – Československá republika
ČSSR  – Československá socialistická republika
ČTK  – Česká tisková kancelář
D  – důvěrník (typ spolupracovníka StB)
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des.  – desátník
DS  – důvěrný styk
ES  – evidence spolupracovníků
ev. a. v.   – evanjelicka cirkev augsburského vyznania 
f.  – fond
FCO  – franco (hodnota dováženého zboží v měně, 
  včetně nákladů na dopravu na smluvené místo)
FMV  – Federálne ministerstvo vnútra
FMV  – Federální ministerstvo vnitra
fol.  – foliace
FS  – Federální shromáždění
FS  – Federální správa
FSSS  – Federálna správa spravodajskej služby
FSZS  – Federální správa zpravodajské služby
gen.  – generál, generální
genmjr.  – generálmajor
GŠ, gšt.  – Generální štáb
HD  – hospodářské družstvo
HG HM  – Hlinkova garda, Hlinkova mládež
HM  – Hlinkova mládež
HS  – Hlavní správa 
HS StB  – Hlavní správa Státní bezpečnosti
HS VB  – Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
HS VKR  – Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky
HSľS (HS)  – Hlinkova slovenská ľudová strana, 
  Hlinkova slovenská lidová strana
I  – informátor (typ spolupracovníka StB)
ileg. – ilegální
inv. j., inv. j.  – inventární jednotka
IVV  – italské velvyslanectví
JOC  – Jeunesse ouvrière chrétienne, Křesťanská dělnická mládež
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JZD  – jednotné zemědělské družstvo
kap. zahr.  – kapitalistické zahraničí
kart.  – karton
Kčs  – koruna československá
KGB  – Komitět gosudarstvennoj bezopasnosti, 
  Výbor státní bezpečnosti SSSR
KLDR  – Korejská lidově demokratická republika
KNV  – krajský národní výbor
konspir.  – konspirativní
kpt.  – kapitán
kr.  – krabice
kr. jm.  – krycí jméno
kr. jméno  – krycí jméno
KS  – kapitalistické státy
KS  – krajská správa
KS MV (KS-MV) – Krajská správa ministerstva vnitra
KSČ  – Komunistická strana Československa
KSK  – Komise stranické kontroly 
KSS  – Komunisticcká strana Slovenska
KV  – krajské velitelství
KV  – krajský výbor
KV StB  – krajské velitelství Státní bezpečnosti
KV-NB  – krajské velitelství národní bezpečnosti
LM  – Lidové milice
MBO  – mimořádné bezpečnostní opatření
MID – The Military Intelligence Division, zpravodajská služba 
  armády USA
min.  – ministr, ministerstvo
MIS  – The Military Intelligence Service, zpravodajská služba 
  armády USA
mj.  – mimo jiné
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mjr.  – major
mjr. děl.  – major dělostřelectva
MLR  – Maďarská lidová republika
MĽR  – Maďarská ľudová republika
MNB  – ministerstvo národní bezpečnosti
MNO  – ministerstvo národnej (národní) obrany
MNV  – místní národní výbor
MS  – Městská správa
MSS  – Mezinárodní svaz studentstva
MTH  – materiál trvalé hodnoty
MTZ  – materiálně technické zabezpečení
MV  – ministerstvo vnitra
MVŽP  – ministerstvo vnitra a životního prostředí
MZM HO  – Moravské zemské muzeum Brno – historické oddělení
NA  – Národní archiv
náč., náčel.  – náčelník
nám.  – námestník, náměstek
nar.  – narozen
nár. soc. – národní socialisté, Česká strana národně sociální
NATO  – North Atlantic Treaty Organisation, 
  Severoatlantická aliance 
NB  – Národná bezpečnosť, Národní bezpečnost
NCWC   – The National Catholic Welfare Conference, předchůdce dnešní  
  Konference katolických biskupů v USA
NDR  –  Německá demokratická republika
NKVD  – Narodnyj komissariat vnutrennich děl,  Lidový komisariát 
  vnitřních záležitostí -  sovětská tajná policie
NMV  – náměstek ministra vnitra
NMV  – nařízení ministra vnitra
NO  – náčelník obvodu (oddělení)
npor.  – nadporučík
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NPT  – nápravně pracovní tábor
NS  – náčelník správy
NS  – Národní shromáždění  
NSDAP  – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 
  Národně socialistická německá strana dělníků
NSR  – Německá spolková republika (viz též SRN)
NTS  – Nacionalno-trudovoj sojuz, Národní svaz práce
NV  – národní výbor (výbory)
NVÚ  – nápravně-výchovný ústav
NZ  – nápravné zařízení
OBZ  – obranné zpravodajství
OCarm.  – Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo,  
  Řád bratří blahoslavené Panny Marie z hory (karmelitáni)
odb.  – odbor
odd., odděl.  – oddělení
odsouz.  – odsouzený
OE  – operativní státně bezpečnostní poznatky
OFM – Ordo Fratrum Minorum, Řád menších bratří (františkáni)
OFMCap. – Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, Řád menších bratří 
  kapucínů (kapucíni)
OH – Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo, Hospitalský řád sv. Jana  
  z Boha (milosrdní bratři)
okr.  – okres, okresní
OKS-MV  – okresní správa ministerstva vnitra
OMI – Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae 
  Virginis mmaculatae, Kongregace misionářů oblátů 
  blahoslavené Panny Marie Neposkvrněné (obláti)
OO-MV  – operativní oddělení
OO-StB  – oblastní odbor Státní bezpečnosti
OP – Ordo Fratrum Praedicatorum, Řád bratří kazatelů 
  (dominikáni, dominikánky)
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oper.  – operativní
OPraem. – Sacer Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, 
  Řád řeholních kanovníků premonstrátských (premonstráti)
OS  – okresní správa
OSB – Ordo Sancti Benedicti, Řád svatého Benedikta (benediktini)
OSH  – ostraha státních hranic
OSN  – Organizace spojených národů
OSNB  – okresní Sbor národní bezpečnosti
OSS – Office of Strategic Services, Úřad strategických služeb, 
  zpravodajská služba Spojených států (předchůdce CIA)
OT  – obrněný transportér
OT  – Ordo Teutonicus, Řád německých rytířů (němečtí rytíři)
OTR  – operačně taktické rakety
OUN  – Organizace ukrajinských nacionalistů
OV  – obvodní velitelství
OZU  – odbor zvláštního určení
OŽD- MV  – odbor železniční dopravy ministerstva vnitra
„P“  – přátelé (označení sovětských poradců nebo přímo KGB)
par.  – paragraf
PJ  – pořádkové jednotky
plk.  – plukovník
pol.  – pololetí
por.  – poručík
PP   – Pohotovostní pluk
pplk.  – podplukovník
PRO  – protiraketová obrana
prot.  – protistátní
provd.  – provdaná
přír. f.  – přírůstek fondu
PS  – personální spis
PS  – Pohraniční stráž
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PT  – Přísně tajné
PTP – pomocné technické prapory
PÚO  – pracovní útvar odsouzených
PÚP  – pracovní útvar potrestaných
PÚV  – pracovní útvary vězňů
PV, PaV  – Pasy a víza (oddělení)
PVO  – preventivně-výchovné opatření
PZO  – podnik zahraničního obchodu
PZO  – podnik zahraničního obchodu
RG – Revoluční gardy
reg. č., r. č.  – registrační číslo
RMV  – rozkaz ministra vnitra
RNS  – rozkaz náčelníka správy
RSDr.  – Rerum socialium doktor, doktor sociálně-politických věd 
rtm.  – rotmistr
ŘO, ř. o.  – řídící orgán
S StB (S-StB)  – Správa StB
S VB  – Správa Veřejné bezpečnosti
S, spr.  – správa
s.  – soudruh
s.  – stránka
SCB – Congregatio Virginum Sororum Misericordiae S. Caroli 
  Borromei, Kongregace Milosrdných sester 
  sv. Karla Boromejského (boromejky)
SD  – Sicherheitsdienst des Reichsführers der SS, německá tajná 
  služba, bezpečnostní služba říšského vůdce SS
SDB – Societas Don Bosco (Salesiáni Dona Bosca), 
  Společnost sv. Františka Saleského (salesiáni)
SE   – Svobodná Evropa
SEO  – statisticko-evidenční oddělení
SEO HS StB – Statisticko-evidenční odbor Hlavní správy StB
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S-FMV  – Správa Federálního ministerstva vnitra
SJ  – Societas Iesu, Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité)
SKM – Sdružení katolické mládeže 
sl.  – složka
SNA  – Slovenský národný archív
SNB  – Sbor národní bezpečnosti
SNJ  – Strana národní jednoty 
SNP  – Slovenské národní povstání
SNR  – Slovenská národní rada
SNZ  – Správa nápravných zařízení
SOA  – státní okresní archiv
SOkA – státní okresní archiv
SOU  – střední odborné učiliště
SPaV  – Správa pasov a víz
SPB  – Svaz protifašistických bojovníků
SPO  – spis prověřované osoby
spolupr., spol.  – spolupracovník (StB) 
SRN  – Spolková republika Německo
SSK  – samostatná skupina
SSR  – Slovenská socialistická republika 
SSSR  – Svaz sovětských socialistických republik
SSSR  – Svaz sovětských socialistických republik
SSU – Strategic Service Unit, Jednotka strategických služeb
S-StB, S StB – Správa Státní bezpečnosti 
st. důstojník  – starší důstojník
starš.  – staršina
StB, Stb.  – Státní bezpečnost
SÚC – Státní úřad pro věci církevní
sv.  – svatý
sv.  – svazek
SVKR-2.VO  – Správa vojenské kontrarozvědky – 2. vojenský okruh
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SVS  – Sbor vězeňské stráže
š.  – škatuľa
ŠPO  – školní pohotovostní oddíl
TNP  – tábor nucených prací
tr.  – trestní
tr. z.  – trestní zákon
TRMNB  – tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti
TRMV  – tajný rozkaz ministra vnitra
TS  – tajný spolupracovník (StB)
tzv.  – tak zvaný
ÚDV  – Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
UK  – Univerzita Komenského
ÚNZ  – útvar nápravného zařízeníA
UPA  – Ukrajinská povstalecká armáda
ÚSD  – Ústav pro soudobé dějiny
ÚSTR  – Ústav pro studium totalitních režimů
ÚV  – Ústřední výbor
ÚV KSČ  – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
ÚZSI  – Úřad pro zahraniční styky a informace
v. z., v.z.  – v zastoupení
VB, V. B.  – Veřejná bezpečnost
VC  – vízoví cizinci
VHA  – Vojenský historický archiv
VHÚ – Vojenský historický ústav
VKR  – Vojenská kontrarozvědka
VKR HS PS  – Hlavní správa pohraniční stráže (Vojenská kontrarozvědka-
  odbor Hlavní správy pohraniční stráže)
VLP  – vojenský letecký přidělenec
vr.  – vlastní rukou
VS  – vnútorné spravodajstvo, vnitřní  zpravodajství
vs.  – versus
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VŠ  – vysoká škola
VŠ SNB  – Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
VTS  – vývojové technické středisko
VÚA  – Vojenský ústřední archiv
VVZ  – Výzvědné vojenské zpravodajství
VZS  – voják základní služby
zák.  – zákon
ZNB  – Zbor národnej bezpečnosti
ZS  – zpravodajská správa
ZS HS PS OSH  – Zpravodajská správa Hlavní správy pohraniční stráže 
  a ochrany státních hranic
ZS/GŠ  – Zpravodajská správa Generálního štábu
ZS/GŠ MNO  – Zpravodajská správa Generálního štábu 
  ministerstva národní obrany
Zsl.  – západoslovenský
ZST  – země socialistického tábora
ZÚ  – zastupitelský úřad
ZV SNB  – Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti
zv.  – zvaný
zvl.  – zvláštní
ZVO  – Západní vojenský okruh




