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Seznam použitých zkratek

A – agent, agenturní
ABS – Archiv bezpečnostních složek
AFP – Agence française de presse, Francouzská tisková agentura
AI – Amnesty International
ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata, Národní tisková asociovaná agentura, italská tisková agentura
AOP – agenturně operativní prostředky
ARD – Arbeitsgemeinscha
 der ö�entlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, zápa-
doněmecká veřejnoprávní televize
č. – číslo
ČNR – Česká národní rada
ČSAD – Československá autobusová doprava
čsl. – československý
ČSSR – Československá socialistická republika
ČTK – Československá tisková kancelář
FAMU – Filmová akademie múzických umění
FF UK – Filozo�cká fakulta Univerzity Karlovy
FMV ČSSR – Federální ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky
HA – Hlas Ameriky
CH-77 – Charta 77
IDC – ideově diverzní centrála
IGFM – Internationale Gesellscha
 für Menschenrechte, Mezinárodní společnost pro lidská práva
INFOCH – Informace o Chartě 77
KB – konspirativní byt
KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
KGB – Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, Výbor státní bezpečnosti
KOR – Komitet Obrony Robotników, Výboru na obranu dělníků
KS – kapitalistický stát
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS-KOR – Komitet Samoobrony Społecznej-Komitet Obrony Robotników, Výbor společenské sebeobrany-Výbor 
na obranu dělníků
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
KTS – kandidát tajné spolupráce
LP – Libri prohibiti
MLS – Movimento Lavoratori per il Socialismo, Hnutí pracujících pro socialismus
MS – Mezinárodní sekretariát (Amnesty International)
MV – ministerstvo vnitra
NVS – nápravně výchovná skupina
OAJ – Organizace africké jednoty
OAS – Organizace amerických států
OO VB – obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti
OP – občanský průkaz
OP – okresní prokuratura
OP – operativní pracovník
OPK – oddělení pasové kontroly
OS – obvodní správa
OS – operativní situace
OSN – Organizace spojených národů
PHM – pohonné hmoty
PLR – Polská lidová republika
PO – prověřovaná osoba
PSI – Partito Socialista Italiano, Italská socialistická strana
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reg. č. – registrační číslo
ŘO – řídící orgán
S – správa
SB – Slużba Bezpieczeństwa, Služba bezpečnosti
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SE – Svobodná Evropa
SEO – statisticko evidenční odbor
S-FMV – správa Federálního ministerstva vnitra
SNV – Sbor nápravné výchovy
SOUD – Sistěma objediněnovo učeta dannych o protivnike, Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli
SPUSA – Společenství přátel USA
sp. zn. – spisová značka
S-SNB – správa Sboru národní bezpečnosti
S-StB Praha – správa Státní bezpečnosti
StB – Státní bezpečnost
sv. – svazek
TS – tajný spolupracovník
TÚ – technický úkon
UA – Urgent Actions, spěšné akce (Amnesty International)
UNESCO – United Nations Educational, Scienti�c and Cultural Organization, Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu
ÚSD AV ČR – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
VB – Veřejná bezpečnost
VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
VZ – vlastnoruční zprávy
vz – v zastoupení
WOP – Wojsko Ochrony Pogranicza, Vojsko ochrany pohraničí 
ZN – zástupce náčelníka
ZTÚ – zvláštní technický úkon
ZÚ – zastupitelský úřad


