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Seznam zkratek

alb. –  albánsky
AO – autonomní oblast
AJBT – Archiv Josipa Broze Tita
AP KiM – srb. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija (Autonomní ob-

last Kosovo a Metochie)
AVNOA – Antifašistický výbor národního osvobození Albánie
AVNOJ – Antifašistický výbor národního osvobození Jugoslávie (Antifa-

šističko veće/vijeće narodnog oslobodjenja Jugoslavije)
AS – Archiv Srbska (Archiv Srbije)
ASNOS – Antifašistická skupština národního osvobození Srbska 

(Antifašistička skupština narodnog oslobodjena Srbije)
CK – srb. Centralni komitet (Ústřední výbor)
č. – česky, číslo
DB –  Državna bezbednost (Státní bezpečnost – tajná policie)
char. – charvátsky
JA – Jugoslávská armáda
JLA – Jugoslávská lidová armáda
JNOF – Jednotná národněosvobozenecká fronta (srb. Jedinstven narod-

nooslobodilački front)
KaM –  Kosovo a Metochie
KS – komunistická strana
KSA – Komunistická strana Albánie
KSJ – Komunistická strana Jugoslávie (do listopadu 1952)
KPJ – srb. i  char. Komunistička partija Jugoslavije (Komunistická 

strana Jugoslávie)
KSS –  Komunistická strana Srbska (do listopadu 1952)
NOAJ – Národněosvobozenecká armáda Jugoslávie (od  počátku roku 

1945)
NOF – Národněosvobozenecká fronta
OV – Oblastní výbor (v autonomních oblastech Kosovo a Vojvodina)
OV SKS KaM – Oblastní výbor svazu komunistů Srbska pro Kosovo a Metochii
OV SKK – Oblastní výbor Svazu komunistů Kosova (od roku 1974)
OZNA – srb. Odelenje za zaštitu naroda (Oddělení národní bezpečnosti, 

komunistická tajná policie v letech 1944–1946)
RFE – Radio Free Europe (Rádio Svobodná Evropa)
SAO – Socialistická autonomní oblast
SANU – srb. Srpska akademija nauka i umetnosti (Srbská akademie věd 

a umění)
SAPK – srb. Socijalistička autonomna pokrajina Kosovo (Socialistická 

autonomní oblast Kosovo)
SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie
SK – svaz komunistů
SKCH –  char. Savez komunista Hrvatske (Svaz komunistů Charvátska) 
SKJ – srb. Savez komunista Jugoslavije (Svaz komunistů Jugoslávie)
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SKOJ – srb. Savez komunističke omladine Jugoslavije (Svaz komunis-
tické mládeže Jugoslávie)

SKS – srb. Savez komunista Srbije (Svaz komunistů Srbska, od roku 
1952)

srb. – srbsky
srch. –  srbocharvátsky (v době, jíž se práce zabývá, oficiální název stát-

ního jazyka)
SSRN – srb. Socialistički savez radnog naroda (Socialistický svaz pracu-

jících)
SUP –  Sekretariat unutrašnjih poslova (Ministerstvo vnitra, používá-

no také ve smyslu „policejní služebna“)
tur. – turecky
UDB – srb. Uprava državne bezbednosti (Správa státní bezpečnosti, 

komunistická tajná policie v letech 1946–1966)
UJDI – srb. Udruženje za  jugoslovensku demokratsku iniciativu 

(Sdružení pro jugoslávskou demokratickou iniciativu)
ÚV – ústřední výbor
ÚV KSJ –  Ústřední výbor Komunistické strany Jugoslávie
ÚV SKJ  –  Ústřední výbor Svazu komunistů Jugoslávie
ÚV SKS – Ústřední výbor Svazu komunistů Srbska


