
pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

- fotografoval Feikl -

neuveden CSS/ARCH/77/JC/760____

táborské katakomby

-1/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

- jh -

Další podzemní chodby CSS/ARCH/77/JC/7611968

táborské katakomby

-2/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

- KČ -

Starý plán a skoro zapomenutý tunel CSS/ARCH/70/HP/6381985

Rudolfova štola

-3/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

- kolektiv autorů -

Dobývání uhlí na území hlavního města Prahy CSS/ARCH/70/HP/6311986

důl Boží požehnání

důl Jan Nepomucký

důl na vinici Košince

důl na vinici Paradies

důl na vinici Pečová

důl sv. Antonína

důl sv. Uršuly

k Šildbochu

kutiště na vinici Ráj

Sittovo kutiště

Šustovo kutiště

Záhorovy štoly

-4/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

"admin@cesky-raj.cz"

Drábské světničky CSS/ARCH/73/ST/6642001

Drábské světničky

-5/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

"Captain Houriez"

The ground-plan of the Northern systém CSS/ARCH/43/XX/449____

Northern

Slavante

Zonneberg

-6/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

" insp. pro kulturu"

Žádost o místní šetření CSS/ARCH/32/KH/3631963

přírodní úkaz u Batína - Leštiny

-7/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(bra)

Skryté nebezpečí cestuje na sever CSS/ARCH/73/ST/6841965

Alkazar u Berouna

-8/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(Bukovanský)

Bílý Kůň CSS/ARCH/70/XX/654____

Bílý Kůň

-9/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(če)

Rudolfova štola je opět přístupná CSS/ARCH/70/HP/6102000

Rudolfova štola

-10/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(hl)

Archeologické objevy v Československu CSS/ARCH/101/ST/11351966

Koněpruské jeskyně

-11/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(jvt)

Jeskyně a sluje Budislavských skal CSS/ARCH/75/PA/7321981

Dudychova jeskyně

Liščí díry

Městské maštale

Myší díry

Partyzánská jeskyně

Pivnická jeskyně

pod deštníkem

Purkmistrova jeskyně

Chráněné Klokočské skály CSS/ARCH/75/LB/7331987

Husova kaple

jeskyně Postojná

-12/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

(tof)

Otazníky nad Alkazarem CSS/ARCH/73/ST/685____

Alkazar - lom Kozel

-13/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Absolon A.

Jeskyňářská kronika 1952 - 1954 CSS/ARCH/2/XX/9071954

Chlum

Slovensko

Tetín

-14/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Absolon Adolf, Březina Zdeněk, Haleš Jiří, Hromas Jaroslav, Janda Jiří, 

Drozd Karel

Zpráva o spolupráci s Geologickým průzkumem n. p., závod stavební 

geologie Praha, při posouzení poruch v budově zámku Český Krumlov

CSS/ARCH/67/JC/5971965

studna na zámku Český Krumlov

-15/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Albrecht Jan, Přibil Martin, Sádovský Miroslav

Objekt "A - Jitka" - společně s "B - Jitka" CSS/ARCH/70/HP/6052001

propady v Hloubětíně

-16/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Anonym

Nástin historie Hloubětína CSS/ARCH/70/HP/6321969

důl sv. Anny

důl sv. Antonína

důl sv. Augustina

důl sv. Barbory

důl sv. Ignáce

důl sv. Jana

důl sv. Jana Nepomuckého

důl sv. Krištofa

důl sv. Markéty

důl sv. Prokopa

důl sv. roberta

důl sv. Uršuly

jeskyně Bílý kůň

-17/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Balatka Břetislav, Sládek Jaroslav

Pseudokrasové jevy ve východní části Českodubské pahorkatiny CSS/ARCH/4/LB/431975

jeskyně Bartošova pec

-18/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Baroň Ivo

Kobylské ďůry CSS/ARCH/38/ZL/4121997

jeskyně Hnízdo

jeskyně Javorová

jeskyně Pokladnice

jeskyně Studánka

jeskyně V kapradí

Lokalizace pseudokrasových jeskyní v PP Kopce CSS/ARCH/37/ZL/3972003

jeskyně Cedník

jeskyně č. 13

jeskyně Kolonie

jeskyně Krápníková

jeskyně Liščí díra

jeskyně Naděje (Překvapení)

jeskyně Pavoučí

jeskyně Propast (Kopce č. 4)

jeskyně Psí díra

jeskyně Řezník (Puklina)

jeskyně Sirkárna

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra)

jeskyně Ve žlebu

-19/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Baroň Ivo, Dobeš Pavel

Výsledky speleologických výzkumů na kopcích u Lidečka CSS/ARCH/37/ZL/3932000

jeskyně Cedník

jeskyně Kolonie (Sopouch)

Jeskyně Krápníková (Krápníkový sen)

jeskyně Liščí

jeskyně Naděje (Překvapení)

jeskyně Pavoučí

jeskyně Propast (Kopce č. 4)

jeskyně Psí díra

jeskyně Řezník (Puklina)

jeskyně Sirkárna

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra)

jeskyně Ve žlebu

-20/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Baroň Ivo, Řehák Zdeněk

K problematice zimování vrápence malého na Vsetínsku CSS/ARCH/38/ZL/4111997

břidličná štola "Sintrová"

jeskyně Kolonie (Sopouch)

jeskyně Naděje (Překvapení)

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra)

jeskyně Velryba

jeskyně Zbojnická

Liptálské štoly

-21/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bartoš Martin

Poličanská šachta CSS/ARCH/73/ST/6981992

Poličanská šachta

Spálená šachta

Suchá šachta

Kutná hora - Bylanka, výrobní objekt před Blátivou štolou CSS/ARCH/81/ST/8191997

Blátivá štola

-22/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Beneš Jaromír

Vimperk, Steinbrenerova ulice - pozdně středověká vodohospodářská 

štola

CSS/ARCH/76/JC/7661997

Vimperská štola

-23/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bezděk V.

Grázlova jeskyně CSS/ARCH/53/JM/5111983

Grázlova jeskyně

-24/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bohátka J., Daněček V., Cílek V., Brožek J.

Základní dokumentace technického podzemí v Praze - Šáreckém údolí CSS/ARCH/66/HP/8071991

Šárecké údolí

-25/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Böhm Jaroslav

Výzkum "Zlatý Kůň" CSS/ARCH/27/ST/2851966

Koněpruské jeskyně

-26/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bosák P. et al.

Kurz Fosilní kras Tišnov CSS/ARCH/2/XX/8731981

Tišnovský kras

-27/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bosák Pavel

Soubor zpráv ze služebních cest pro ČSS CSS/ARCH/71/XX/1082____

Holštejnská jeskyně

Závěrečná zpráva o zmáhání starého důlního díla Újezd u Radnic CSS/ARCH/12/PL/1661980

šachtice u Újezda u Radnic

-28/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bosák Pavel, Sýkora Jan, Tůma Stanislav

Krasové jevy lokality Loreta u Klatov CSS/ARCH/62/PL/5711983

Kolowratova štola

Loreta u Klatov

-29/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Braun Jaromír, Hájek Miloslav

Důl Jakub CSS/ARCH/75/LB/7971988

důl Jakub

Urbanova pískovna CSS/ARCH/75/LB/7961991

Urbanova pískovna

-30/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Brožek J.

Fotodokumentace od ZO 7-10 Hádes CSS/ARCH/22/OL/2411993

důl Simon a Juda

-31/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Bruthans jiří, Kolčava Michal, Křtěnský Štěpán, Novák Petr, Kaifoš David

Indiánka - podzemní lom CSS/ARCH/70/HP/6161994

lom Indiánka

-32/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Brzák P.

Šachta na Kozím hřbetu CSS/ARCH/6/US/991999

Kozí hřbet

-33/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Brzák P., Fabiánek O.

Podzemí Šluknovska CSS/ARCH/7/US/123____

důl Rožany

jeskyně Ledová

jeskyně Milštejn

jeskyně Prysk

Křížová hora

Milířka

Schweidrich

štola v Krásné Lípě

štola ve Šluknově

Vápenka

-34/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Brzák Přemysl

Děvín CSS/ARCH/6/US/8991993

hrad Děvín

Kašperské Hory 1998 CSS/ARCH/76/PL/8921998

Blbodíra u Losenice

Čtařdveří

Dobývky

Dvoudíra u Losenice

Chdobička

jeskyně Peklo

Jezerní komora

Jírova jáma

Nad Nadějí

Pod seníkem

S komínem

Sněžné jámy 1, 2, a 3

štola Naděje

U áby

Vidlička

Zatopená

Živnobanka

Údolí Milířky - hornická naučná stezka CSS/ARCH/6/US/732000

důl Berghaus

lom Bergwerkloch

lom na Čertově pláni

Lužická porucha

šachta na Kozím hřbetu

štola Milířka

štola U knížencí studánky

-35/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Brzáková Z., Brzák P., Zabilanský K., Svoboda K.

Štola 14 pomocníků - mapa a soupis objektů CSS/ARCH/82/ST/8891999

štola 14 pomocníků

-36/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Březina Zdeněk

Spolupráce s n. p. Geologický průzkum při posouzení poruch v 

budově zámku Český Krumlov

CSS/ARCH/67/JC/5951971

studna na zámku Český Krumlov

-37/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Burkhardt Rudolf

O historické těžbě železných rud v Moravském krasu CSS/ARCH/16/JM/210____

dlouhý seznam důlních měr Moravského krasu

-38/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cabicar Jan

Zpráva o výsledcích exkurze do oblasti Českého středohoří na 

pravém břehu Labe počátkem roku 1977

CSS/ARCH/60/US/5561978

jeskyně Na výhledu

-39/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cigánek S.

Technická zpráva CSS/ARCH/66/ZL/5911985

odovodňovací systém zámku Buchlovice

-40/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cícha Jaroslav

Netolické podzemí - pohádky a skutečnost CSS/ARCH/76/JC/750____

Netolice

O jeskynních poustevnách a poustevnících na Prachaticku CSS/ARCH/51/JC/503____

jeskyně Blanická

jeskyně Poustevná

jeskyně u Helfenburku

jeskyně U poustevníka

poustevna v Sedlmínské skále

Jeskyňka u Helfenburku CSS/ARCH/51/JC/5041991

jeskyňka u Helfenburku

Středověké zlatodoly Kometa CSS/ARCH/76/JC/7541992

šachta Bezedná

šachta Bezejmenná

šachta Dvojitá

Závěrečná zpráva o výzkumu středověkých zlatodolů Kometa CSS/ARCH/76/JC/7701992

zlatodoly na Kometě

-41/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek V.

Podzemní vápencové lomy u Třebonína na Čáslavsku CSS/ARCH/73/ST/677____

vápencové lomy v Třeboníně

-42/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav

Josefov - historické podzemí CSS/ARCH/75/KH/709____

pevnost Josefov (dříve Ples)

Močálka v Proseckých skalách CSS/ARCH/70/HP/652____

Močálka

Nové nálezy silicifikovaných hornin v oblasti Českého krasu CSS/ARCH/100/ST/1129____

Kobyla

Koněpruské jeskyně

Vánoční jeskyně

Zaltý Kůň

Prahou podzemní: U sklepa svatojánského a další drobné objekty 

Malé Strany

CSS/ARCH/70/HP/626____

sklepení v Nerudově ulici

Prahou podzemní: znovuobjevení Bílého koně CSS/ARCH/70/HP/615____

jeskyně Bílý kůň

Propady v Českém krasu CSS/ARCH/100/ST/1128____

jeskyně Amerika

Netopýří jeskyně

Petzoldův lom

ponor v Beranově lomu

propad na cestě na Chlum

propst v lomu na Kobyle

spodní patro Koněpruských jeskní - neznámé

Šanův kout

Tetínské ponory

Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné 

Hory

CSS/ARCH/73/ST/6741988

Na černé rudě

V Jarošci

V rudě

Podzemní dobývání kaolínu u Českých Budějovic CSS/ARCH/76/JC/7581989

důl na kaolín

-43/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Korespondence CSS/ARCH/91/ST/9661990

jeskyně Maštale

jeskyně Pod křížem

Ztracená jeskyně

Branická skála: historické podzemí CSS/ARCH/70/HP/6361991

Branická skála

Plán byl modla, uhlí se těžilo i přes nebezpečí CSS/ARCH/6/US/872000

důl Pluto

Prokopská jeskyně: sídlo světce i staré čarodějnice CSS/ARCH/2/HP/4922015

Prokopská jeskyně

-44/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav a SPEA

Bránická skála: Branická štola CSS/ARCH/70/HP/6551991

Branická štola

-45/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav, Daněček Vladimír

Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola sv. Vojtěcha ve 

Svárově

CSS/ARCH/73/ST/671____

Spodní štola ve Svárově

štola sv. Vojtěcha

-46/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav, Hrdlička Ladislav, Malý Pavel

Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic CSS/ARCH/8/US/1411988

důl Richard

-47/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav, Hromas, Jaroslav, Nosek Pavel

Břevnovský klášter v Praze - historický odvodňovací a kanalizační 

systém (Zpráva z 1. etapy speleologického průzkumu)

CSS/ARCH/72/HP/6491990

Břevnovský klášter

-48/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Cílek Václav, Malý Pavel

Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína CSS/ARCH/73/ST/6601991

umělá jeskyně u Pašinky

-49/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Čelanský Richard

Dílčí zpráva o činnosti CSS/ARCH/7/ST/1211989

Čertova štola

Jandova štola

Kapsa I.

Kapsa II.

Sintrová štola

Suchá štola

-50/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Čelanský Richard et al.

Brocenská pahorkatina CSS/ARCH/821/ST/191989

Helenina jeskyně

jeskyně Hadí

jeskyně Hynkova I. a II.

jeskyně Jezevčí I. a II.

jeskyně Kazatelna

jeskyně Lada

jeskyně Liščí I. a II.

jeskyně Mordloch

jeskyně Na Křižovatce

jeskyně Nora

jeskyně Pod Chcebuzí

jeskyně Prolezené

jeskyně Sedlo I. a II.

jeskyně U Faraóna

jeskyně U Mordlochu

jeskyně Západní

-51/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Červená A.

Zápis z venkovního odborného hodnocení návrhu na ochranu 

naleziště tercierní flóry na vrchu Kamenitý

CSS/ARCH/39/KA/4321981

jeskyně na Kamenci

-52/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-čj-

Ledový klenot severních Čech CSS/ARCH/56/LB/5351960

jeskyně Naděje

-53/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

členové ZO 6-15 Holštejnská České speleologické společnosti

Zpráva o provedeném průzkumu zámecké studny na zámku v 

Letovicích

CSS/ARCH/66/JM/5901984

studna na zámku Letovice

Pernštejn - hrad; dno hradní studny - řez stěnami CSS/ARCH/64/JM/5831987

hradní studna na Pernštejně

-54/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

členové ZO ČSS 6-15 Holštejnská České speleologické společnosti

Pernštejn - hrad; půdorys objektu s vyznačeným měřením CSS/ARCH/63/JM/5771986

hradní studna na Pernštejně

Pernštejn - hrad; řez stěnami hradní studny CSS/ARCH/63/JM/5761986

hradní studna na Pernštejně

Pernštejn - hrad; sklep I. s jezírkem - rozvinutý řez CSS/ARCH/63/JM/5751986

hradní studna na Pernštejně

Pernštejn - hrad; sklep IV. b podélný řez CSS/ARCH/63/JM/5731986

hradní studna na Pernštejně

Pernštejn - hrad; štola do studny - podélný řez CSS/ARCH/63/JM/5741986

hradní studna na Pernštejně

-55/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Daněček V.

Pseudokrasová jeskyně u Náměště nad Oslavou CSS/ARCH/53/VY/5201986

jeskyně u Náměště nad Oslavou

jeskyně u Náměště nad Oslavou

-56/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Daněček Václav, Bohátka Jakub, Cílek Václav

Historický podzemní objekt v Praze - Šárce CSS/ARCH/70/HP/656____

Divoká Šárka

-57/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Daněček Vladimír, Bohátka Jakub

Štola pod Slánskou ulicí CSS/ARCH/66/ST/5881990

štola pod Slánskou ulicí v Kladně

-58/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Demek Jaromír, Kopecký Jiří

Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické 

vrchovině

CSS/ARCH/46/KH/473____

Hejda

Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin CSS/ARCH/46/KH/4721992

Hejda

-59/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Drbal Karel

Tajná chodba státního hradu Kámen CSS/ARCH/66/VY/5851986

chodba na hradě Kámen

-60/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Drozd K. Absolon A.

Studna v Krumlovském zámku CSS/ARCH/67/JC/596____

studna na zámku Český Krumlov

-61/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Ďurišková Jana, Just Jiří, Kušnír Imrich et al.

Cínové ložisko Jeroným u Čisté ve Slavkovském lese CSS/ARCH/9/KA/1471967

ložisko Jeroným

-62/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Dvořák Libor

Motýli v jeskyních a štolách Českého krasu - září 1998 (zpráva pro 

CHKO Český kras)

CSS/ARCH/99/ST/11211998

Chlupáčova sluj

jeskyně Nad vodopády

jeskyně Tři voli

štola Alcazar I

štola Alcazar II

štola Alcazar III

štola Vestibul

tunel Na Kobyle

-63/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Faktor František

Podzemní chodby a skrýše na Prostějovsku CSS/ARCH/16/OL/214____

Lochy

-64/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Fikarová J.

Záznam z jednání dne 9. 9. 1991, svolaného a konaného v ČÚOP 

Praha k otázce zachování, resp. obnovení historické štoly G. Pfluga - 

Horní Slavkov

CSS/ARCH/66/KA/6241991

štola G. Pfluga - Horní Slavkov

-65/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Flegl Michal

Za tajemstvím jeskyní ve Strahovské zahradě CSS/ARCH/32/HP/350____

jeskyně ve Strahovské zahradě

-66/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Foldyna Jan

Pseudokras v godulských vrstvách dílčího příkrovu Godulského 

(Moravskoslezské Beskydy)

CSS/ARCH/42/MS/4451968

Čertův mlýn

jeskyně A

jeskyně B

jeskyně C

jeskyně na Gírové

jeskyně na Kněhyni

jeskyně na Pustevnách

jeskyně Volařka

Masaříkova jeskyně

Paprskářova jeskyně

Pavlicova jeskyně

-67/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Foldyna Jan, Pavlica Josef

Pseudokras masivu Lysé hory a Kněhyně CSS/ARCH/42/MS/4441968

puklinová jeskyně A

puklinová jeskyně B

puklinová jeskyně C

-68/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Frank Tomáš

Jak svítí Alkazar CSS/ARCH/73/ST/6861991

Alkazar

-69/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Gajdurek Radim

Projekt vyhlášení památkové ochrany a regulované zpřístupnění 

veřejnosti naučnou stezkou lokality Svárov - Chrbiny

CSS/ARCH/73/ST/6731996

štola sv. Vojtěcha

-70/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Gaube J. A., Nowotny J., Schandroch J., Baschta J., Schandroch W.

Kalksteingrube der Kalk- und Ziegelwerke A. G. Leitmeritz CSS/ARCH/8/US/1361944

důl Richard

-71/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Glückselig Josef

Tajemství staré chodby CSS/ARCH/6/LB/89____

hrad Trosky

-72/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Grolich Vratislav

Toponyma a mikrotoponyma na katastru obce Olomučany CSS/ARCH/16/JM/208____

dlouhý seznam místních názvů historických důlních děl 

Olomučanska

-73/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Gruna Bronislav, Reiter Antonín

Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) CSS/ARCH/54/JM/5131996

Ledové sluje

-74/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Guba Michal

Plán akce zaměřené na vyzvedávání spadlého kmene buku z prostor 

Jezírka a Severozápadního kanálu Hranické propasti

CSS/ARCH/18/OL/8582018

Hranická propast

-75/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hájek Miloslav

Zpráva o činnosti za rok 2000 CSS/ARCH/75/LB/7072001

důl Jakub

Mikulášská jeskyně

propady v okolí Vítkovy pískovny

-76/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hánek Pavel

Phendlerova mapa Rudolfovy štoly v Praze CSS/ARCH/70/HP/6251992

Rudolfova štola

-77/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Havránek Petr

Štola Lemberk CSS/ARCH/6/LB/1161998

hrad Lemberk

Jeskyně Okno v Lužických horách CSS/ARCH/58/LB/5452001

jeskyně Okno

-78/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hettnerová Magda

Pražské podzemí ukrývá poklady CSS/ARCH/70/HP/7272011

bunkr Parukářka

Petřínská štola

Vyšehradské kasematy

-79/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hlaváček Martin

Prokopské podzemí se chlubí rozmanitostí, skrývá i jeskynní perly CSS/ARCH/73/HP/9922021

štola Amerika

-80/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hoenig Toni

Beiträge zru Höhlenkunde Böhmens CSS/ARCH/99/ST/11221909

jeskyně Kalvárie

jeskyně Kobyla u Suchomast

jeskyně Turská maštal

Prokopské údolí

Srbsko - Svatý Jan pod Skalou (?)

-81/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hofman Gustav

Důl na vápenec a vápenka u Lorety CSS/ARCH/13/PL/174____

Kolowratova štola

vápenka u Lorety

-82/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Holá Eva, Vaca Jan, Vojtová Hana

Nic nevybuchlo, jen se propadla zem CSS/ARCH/7/US/1201997

důl Gottes Segen

-83/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Homola Vladimír

Osobní korespondence - Jaroslav Petrbok CSS/ARCH/92/XX/9811944

Chýnovská jeskyně

jeskyně Na průchodě

komín na Chlumu

Ledečský kras

nový kras západně od Brna

Patrová jeskyně

Šanový kout

Osobní korespondence - Karel Absolon CSS/ARCH/92/XX/9781944

Barrandova jeskyně

Chýnovská jeskyně

jeskyně (?) Chaby

jeskyně Býčí skála

jeskyně na Damilu

jeskyně Na Hůrce

jeskyně Na Chlumu

jeskyně Na průchodě

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně Pekárna

jeskyně Pod Šeptouchovem

Žižkova díra u Ostrova

Osobní korespondence - Otto Ondroušek CSS/ARCH/92/XX/9801945

Barrandova jeskyně

Chýnovská jeskyně

jeskyně v lomu na Chlumu

-84/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Homoláč Miloš

Zápis o výsledku šetření konaném dne 14. srpna 1962 v 

Koněpruských jeskyních

CSS/ARCH/27/ST/2841962

Koněpruské jeskyně

-85/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hörbunger Karel, Zimerman Václav

Pseudokrasové jeskyně u mlýna Kroužek na Kokořínsku CSS/ARCH/821/ST/101986

jeskyně u Kroužku

-86/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Horváthová Alida, Stibůrek Luboš

Tajemné pražské podzemí CSS/ARCH/70/HP/7282013

Krypta karmelitánů

Rudolfova štola

Staroměstské podzemí

Vyšehradské kasematy

-87/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hovorka Jiří

Zpráva o činnosti ZO 1-10 Speleoaquanaut za rok 1992 CSS/ARCH/76/JC/7451994

studna na hradě Bechyně

Zpráva o činnosti ZO 1-10 Speleoaquanout za rok 1992 CSS/ARCH/7/US/1281994

důl František

štola Beránek Boží

štola Světlana

-88/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas , Skřivánek, Bílková

Hrad Rábí - průzkum studny CSS/ARCH/76/PL/7471985

studna na hradě Rabí

-89/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas J.

Jeskyně Cikánka v údolí Ohře CSS/ARCH/40/KA/4251973

jeskyně Cikánka

-90/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas Jaroslav

Informace o komisionelním šetření historického důlního díla Kovárna v 

Obřím dole (KRNAP) a stanovisko k záměru ČSS

CSS/ARCH/75/KH/7201993

důlní dílo Kovárna v Obřím dole

-91/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas Jaroslav, Havlíček David, Urban Jiří, Dragoun Zvonimír, Bílková 

Daniela, Kučera Bohumil, Nosek Pavel

Průzkum a dokumentace Rudolfovy štoly v Praze - 1. etapa: Šachtice CSS/ARCH/90/HP/9161986

Rudolfova štola

-92/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas jaroslav, Hýsek Jiří, Nosek Pavel

Topographisch- morphologische karte 1 : 200 CSS/ARCH/61/XX/5691973

jeskyně Sesuri (Rumunsko)

-93/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas Jaroslav, Kučera Bohumil, Bílková Daniela, Nosek Pavel, Skřivánek 

František

Zpráva ze speleologického výzkumu a dokumentace lokality 

Kampanova díra

CSS/ARCH/78/JC/7721984

Kampanova díra

Kampanova díra

Kampanova díra

-94/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hromas Jaroslav, Nosek Pavel

Průzkum a zaměření podzemních prostor v areálu staveniště 

"Vackov" pro výstavbu dělnického hotelu PS Prešov

CSS/ARCH/69/HP/6021975

štoly pod ulicí Ke Klíčovu

štoly pod ulicí Ke Klíčovu

-95/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hudec František

Album - historické snímky z Macochy CSS/ARCH/14/JM/10191907

propast Macocha

Punkevní jeskyně

-96/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Huňáček R.

Studna na hradě Helfenburk CSS/ARCH/76/JC/7511987

Helfenburk u Bavorova

-97/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Hýsek Jiří, Řehák Josef

Pseudokrasová jeskyně Popovec CSS/ARCH/4/PA/251960

jeskyně Popovec

-98/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Chábera Stanislav

Pošumavský kras CSS/ARCH/28/JC/3781959

jeskyně u Radomyšle

jeskyně u Sudslavic

jeskyně v Jiříčkově skále u Malenic

krasové dutiny v údolí Chvalšinského potoka u Dobrkovic

nekrasová jeskyňka v údolí Třebonínského potoka a 

Kamenného Újezda

Strašínská jeskyně

-99/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-it-

Jeskyně na Petříně CSS/ARCH/50/HP/5011961

jeskyně na Petříně

-100/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Jäger Ondřej

Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Amerik v Českém krasu CSS/ARCH/74/ST/688____

Budňanský lom

Hlavní sběrná chodba

Liěší lom

Lom Jižní kříž

Lom Malý Příroďák

lom Modlitebna

Lom Nové XII.

Lom Příroďák

Lom Pusťák

Lom Severní ložisko

Lom Staré XII.

Lom Supák

Lom Školka

Lom U výjezdu

lom V kalhotách

Lom Veká hora

Severní překop

Soví lom

Trastanecký lom

-101/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Jäger Ondřej, Komaško Alexandr, Zapletal Jeroným, Cícha Jaroslav, 

Fröhlich jiří

Nová jesykně ve Velkolomu Čertovy schody; Nová jeskyně u Svatého 

Jana pod Skalou; Jeskynní poustevna na Helfenburku

CSS/ARCH/76/JC/7551992

Hadí jeskyně

Jeskynní poustevna na Helfenburku

Jezerní propast

-102/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Jakubec František

Železnorudné štoly CSS/ARCH/14/JM/193____

Frantova štola

-103/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Janda Zdeněk

Vyhláška č. 2/2001 - přírodní památky Loupežnická jeskyně CSS/ARCH/60/US/5682001

Loupežnická jeskyně

-104/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Janochová Lea

Nejhlubší zatopená jeskyně na světě, Hranická propast Je fascinující i 

záhadná

CSS/ARCH/18/OL/11922022

Hranická propast

-105/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Jisl L., Prošek F.

"Dvojitá Brána" nad Rohlinami CSS/ARCH/44/LB/4581947

Dvojitá brána nad Rohlinami

j. Postojna CSS/ARCH/5/LB/501947

jeskyně Postojna

Jeskyně "Kudrnáčova pec" na Kozákově CSS/ARCH/44/LB/4541947

jeskyně Kudrnáčova pec

jeskyně Jenovefa CSS/ARCH/5/PA/611947

jeskyně Jenovefa

Proláklina Kostel nad Záborčím CSS/ARCH/5/LB/511947

jeskyně Kostel

Převis pod Pradědem CSS/ARCH/37/MS/3901947

převis pod Pradědem

-106/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Jppen U. (?)

Die Höhlen des mittelböhmischen Kalksteinplatzaus CSS/ARCH/107/ST/11701909

jeskyně Kalvárie

Koněprusy

Propadlé vody

Turská maštal

-107/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Juzviak Jiří

neuveden CSS/ARCH/40/KA/4261950

jeskyně Cikánka

-108/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-jvt-

Venušiny misky a Venušin vrch CSS/ARCH/41/OL/4421982

Venušin vrch

Venušiny misky

-109/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kadlec Z.

neuveden CSS/ARCH/60/LB/5491989

jeskyně Nová prostora (Loupežák)

jeskyně Ve spadu

-110/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kaifoš David, Kolčava Michal

Hosín CSS/ARCH/76/JC/7571993

důl na kaolín

-111/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kaifoš David, Matějka Zdeněk, Křtěnský Štěpán, Kolčava Michal

Situace štol a krasových jevů v Radiácké štole za závalem Naděje CSS/ARCH/74/ST/6921995

Evidenční komín

jeskyně Černých hlín

komín Ryvola

krasová kapsa Štajgrův omyl

Nadějná štola

Radiácká štola

Rybízový lom

Šavlata

Větrací komín

Vlčí štola

zával Naděje

zával Ztracených iluzí

-112/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kaifoš, Kolčava, Javora, Ebermann

Štoly na Goldbergu u Doupova CSS/ARCH/12/KA/1731991

štola na Goldbergu

-113/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kašpar ?

Sklepy CSS/ARCH/5/PA/601942

č. 562

-114/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Keclík Roman

ČSS - orty CSS/ARCH/76/JC/7402001

Hosín III

-115/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Klepáč Vladimír

Na podzemním jezeře opravili hydrologům vor CSS/ARCH/14/JM/9152020

Amatérská jeskyně

-116/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Klíma Josef

Taje, které roztají CSS/ARCH/70/HP/6411980

podzemí Strahovského kláštera

-117/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Koláček Fr.

Zanikající paledové jeskyně u Vranova nad Dyjí CSS/ARCH/54/JM/5181922

Ledové sluje

-118/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kolebaba Ivan

Utržení ze řetězu CSS/ARCH/73/ST/6871990

Alkazar

-119/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Komárková Pavla

Do středu Země CSS/ARCH/2/JM/5702016

jeskyně Blacarka

kateřinská jeskyně

propast Macocha

Punkevní jeskyně

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Výpustek

-120/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kopecký Jiří

neuveden CSS/ARCH/46/KH/4821974

sluj pod Luciferem

Kořenové stalagmity CSS/ARCH/46/KH/4711983

Teplické skály

Zpráva CSS/ARCH/47/KH/4871985

jeskyně Hejda

jeskyně Horní sluj

jeskyně Kořenka

II. zpráva CSS/ARCH/47/KH/4881986

jeskyně Horní sluj

jeskyně Kořenka

jeskyně Písečná

-121/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kopecký Jiří a kol.

Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti CSS/ARCH/46/KH/4861988

jeskyně Dračí

jeskyně Horní sluj

jeskyně Jezevčí díra

jeskyně Kořenka

jeskyně Krabice

jeskyně Liščí díra

jeskyně Malá

jeskyně Pavoučí

jeskyně Pifka

jeskyně Písečná

jeskyně Pod Korunou I. II. a III.

jeskyně Pod Luciferem

jeskyně Pod smrkem

jeskyně Poštolka

jeskyně Rozsedlinová

jeskyně Řeřichová

jeskyně Sněžná

jeskyně Teplická

jeskyně Tvrz

jeskyně V kapradí

jeskyně Větrná

jeskyně Železná

jeskyně Žíznivá

Zpráva o dosažených objevech a výsledcích prací CSS/ARCH/46/KH/4741993

jeskyně Kořenka

jeskyně Pod Luciferem

Paledové sluje

Teplická jeskyně

-122/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o výzkumné a dokumentační činnosti CSS/ARCH/46/KH/4701996

Kočičí skály

Ledové sluje v NP Podyjí

Ostaš

přírodní rezervace Zbytka

-123/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kopecký Jiří, Jenka Oldřich

Jeskyně Horní sluj - Hejda CSS/ARCH/46/KH/4781986

jeskyně Horní sluj

Jeskyně Kořenka - Teplické skály CSS/ARCH/46/KH/4771986

jeskyně Kořenka

Jeskyně Písečná - Hejda CSS/ARCH/46/KH/4791986

jeskyně Písečná

Zpráva o dokumentaci a výzkumu kořenových stalagmitů v letech 

1979 - 1986

CSS/ARCH/46/KH/4801986

jeskyně Děravá

jeskyně Horní chodba

jeskyně Horní sluj

jeskyně Kořenka

jeskyně Malá sluj

jeskyně -nepojmenovaná-

jeskyně Nová

jeskyně Patrová

jeskyně Písečná

jeskyně Pisolitová

jeskyně Sluj pod balvanem

jeskyně Třetí sluj

-124/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kopš J.

Několik poznámek k dějinám jeskyní Českého krasu CSS/ARCH/102/ST/11391964

jeskyně na Zlatém Koni

jeskynní systém U stydlých vod

Koněpruské jeskyně

-125/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kos Petr

Zjišťovací sondážní práce v jeskyni Hadí v Údolí Říčky CSS/ARCH/14/JM/8652006

Hadí jeskyně

jeskyně Pekárna

-126/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kos Petr, Kosová Lenka, Rašovský Vladimír, Harna Igor

Sprašové jeskyně u Dolních Věstonic pod Pavlovskými vrchy CSS/ARCH/42/JM/4472000

Jeskyně č. 002

jeskyně u Dolních Věstonic

Netopýří jeskyně č. 001

-127/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kos Petr, Rašovský Vladimír

Nové poznatky z průzkumu sprašového pseudokrasu pod 

Pavlovskými vrchy v roce 2000

CSS/ARCH/42/JM/4462000

jeskyně u Dolních Věstonic

Kořenový dóm

Netopýří jeskyně

-128/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Košťál Bohumil

Po laně do světa Ondrášových pokladů se spustili pionýři z Bohumína CSS/ARCH/38/MS/4191976

jeskyně Cyrilka

Radochova studně

-129/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Koutek Jaromír

O vranovských ledových slujích (Eisleiten) v Podyjí CSS/ARCH/54/JM/5141934

Ledové sluje

-130/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Králík F., Kučera B., Pazlar K., Skřivánek F.

Pseudokrasové jeskyně nad Ohří mezi obcemi Královské Poříčí a 

Staré Sedlo na Sokolovsku

CSS/ARCH/39/KA/4331955

Jeskyně Cikánská

jeskyně č. 9201 až 9219

-131/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Krutiš, Sobotka, Dolejší R., Urbánek

Havraníky CSS/ARCH/14/JM/1921999

těžba písku u Havraník

-132/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Křivský Pavel

Jan Alois Kolbe - popis strahovských budov, vodovodních a 

odpadových štol, vinic a ovocných zahrad z r. 1781

CSS/ARCH/73/HP/676____

Strahovský klášter

-133/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kříž J.

Koněpruské jeskyně v okrese Beroun CSS/ARCH/27/ST/2901955

Koněpruské jeskyně

-134/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Křížová M.

Schéma Dědičné štoly na 2. patře březohorských a bohutínských dolů 

(pouze hlavní díla!)

CSS/ARCH/73/ST/675____

Dědičná štola

-135/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kubát Petr, Marek Kamil

Technická zpráva k zaměření Klíšského potoka CSS/ARCH/6/US/1041989

Klíšský potok

-136/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kučera B.

Nová propast CSS/ARCH/73/ST/10721957

Nová propast

Jeskyně Naděje CSS/ARCH/56/LB/5321973

jeskyně Naděje

-137/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kučera Bohumil

Paledové jeskyně u Vranova nad Dyjí CSS/ARCH/54/JM/5161987

Ledové sluje

-138/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kučera J., Hašek L.

Štola sv. Josefa CSS/ARCH/73/ST/6651999

štola sv. Josefa

-139/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kukla J.

Koněpruské jeskyně CSS/ARCH/73/ST/8811952

Koněpruské jeskyně

-140/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kukla Jiří

Zpráva o výzkumu pseudokrasových dutin skupiny 92 nad Ohří u 

Starého Sedla

CSS/ARCH/39/KA/4351949

jeskyně Cikánka

Pracovní zpráva o výzkumu jeskyně na Babce CSS/ARCH/49/ST/4961950

jeskyně na Babce

-141/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kunc R.

Valhala CSS/ARCH/44/LB/4602001

Valhala

-142/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Kunc Radovan

Pískovcový podzemní lom v Prysku CSS/ARCH/7/US/1241998

lom v Prysku

-143/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Lahoda Laco

e-mail ze dne 1. 6. 2001 CSS/ARCH/6/LB/742001

Nový Bernštejn u Dubé

skladiště po sovětské armádě u Ralska

-144/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Langr Ludvík et al. (Čsl. svaz požární ochrany, místní jednota v Dobré Vodě, 

zájmový kroužek speleologického průzkumu)

neuveden CSS/ARCH/5/PA/591962

Bezpráví u Dobré Vody

Džbánovec u D. Sloupnice

Hrádek u Dobré Vody

-145/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Laštovička Zdeněk, Laštovička Martin

Hornický vodní náhon z Rantířova do Starých Hor na středověké 

dolování stříbrných rud u Jihlavy z přelomu 13. a 14. století

CSS/ARCH/15/VY/1962001

důl Altenberg

důl Cech

-146/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Lhotský O., Ginzel G.

Pseudokrasová propast Na Mužském u Mnichova Hradiště CSS/ARCH/5/ST/541963

č. 553

Na Mužském

-147/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Lhotský Oldřich

A pod zemí CSS/ARCH/56/LB/5281959

jeskyně Naděje

Záchrana jediné ledové jeskyně v Čechách CSS/ARCH/56/LB/5331960

jeskyně Naděje

-148/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Ložek Vojen

Barrandien CSS/ARCH/107/ST/11671968

Barrandova jeskyně

-149/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Lysenko V.

Průzkum štoly mezi Častonicemi a Zbečnem u Křivoklátu CSS/ARCH/73/ST/681____

Častonická štola

-150/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Lysenko Vladimír, Jelínková Věra

neuveden CSS/ARCH/107/ST/1160____

Axamirova brána

Barrandova jeskyně

Děravá jeskyně

jeksyně koda

jeskyně Galerie

jeskyně Na Chlumu

jeskyně Na Průchodě

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně nad Kodou

jeskyně Tří volů

Koněpruské jeskyně

Patrová jeskyně

propast Arnoldka

Proškův dóm

Sloupová jeskyně

Srbské jeskyně

Turské maštale

Sv. Jan pod Skalou - lom na Čeřince CSS/ARCH/107/ST/1162____

propast Arnoldka

propast na Čeřince

-151/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Údolí Berounky - Tetín CSS/ARCH/107/ST/1161____

Barrandova jeskyně

jeskyně Galerie

jeskyně na Chlumu

jeskyně Patrová

jeskyně Podtraťová

Srbská jeskyně

Šanův kout

Tetínská chodba

Tomáškova propast

Turské maštale

-152/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Máca M. P.

Pyritový důl Otto ve Svojšíně CSS/ARCH/9/PL/9001998

pyritový důl Otto

-153/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Malík Jiří

Ledová jeskyně Naděje - dlouhodobé měření teplot a sledování stavu 

jeskyně v letech 1988 - 1992

CSS/ARCH/56/LB/5301993

jeskyně Naděje

-154/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Malý Pavel et al.

Technická zpráva - archeologický průzkum historické studny v 

Benešově u Prahy, místní část Na Karlově

CSS/ARCH/66/ST/6581987

historická studna v Benešově

-155/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mareš J.

Ledové jeskyně a drobné ledové sluje v Českém středohoří CSS/ARCH/57/US/5391959

Buková hora

Plešivec

-156/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Matějka Ivo

Javoříčské jeskyně slavily dvě výročí CSS/ARCH/18/OL/6471998

Javoříčské jeskyně

-157/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Maximovič

Pomůcky pro zabezpečení přírodní památky CSS/ARCH/27/ST/2981946

jeskyně "Jelínkův most"

jeskyně "V Císařském lomu"

jeskyně "Ve Vratech"

-158/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mazal P., Mazal P. ml., Mazalová M., Hořínek K.

Zpráva o puklinových jeskyních v nekrasových horninách CSS/ARCH/41/OL/4401990

Sovinec č. 13

Sovinec č. 14

-159/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mazal P., Mazalová M., Král Vl., Nožka V.

Podzemní chodba z jižního hradního příkopu směrem k věži 

nazývané Lichtajnštejnka

CSS/ARCH/66/MS/5941981

chodba na hradě Sovinec

-160/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mazal Petr

Stará důlní díla CSS/ARCH/23/OL/242____

Puklina č. 1

Štola č. 2 (prohlubeň)

Štola č. 3

-161/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mazal Petr, Hořínek Karel

Výzkum na lokalitě Sovinec - hrad v roce 1992 CSS/ARCH/20/OL/2311993

dutina č. 0 - Bramborový sklep

dutina č. 1 - Zbrojnice

dutina č. 2 - Basa

dutina č. 3 - Podzemní chodba

-162/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Menschlk Tomáš

Jaderný odpad ukládají do hrobu pro vězně CSS/ARCH/6/US/88____

důl Richard

-163/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mikolanda Miloš

Přehled činností ZO 5-06 CSS/ARCH/75/PA/7101993

hrad Potštejn

hrad Žampach

jeskyně v Orlickém Záhoří

Vápenný vrch

-164/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Mikuláš Radek

Srdcová jeskyně u Podkováně CSS/ARCH/4/ST/33____

Srdcová jeskyně

Další psudokrasová jeskyně ve flyšoidní sedimentech středočeského 

ordoviku

CSS/ARCH/49/ST/4951993

jeskyně pod Kazínem

jeskyně u Kácova

jeskyně u Mokropes

Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní 

Čechy)

CSS/ARCH/4/LB/301993

Hradčanská jeskyně

jeskyně Ševcovská díra

Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku CSS/ARCH/70/HP/6211994

Rudolfova štola

-165/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Milen Eliáš

Závěrečná zpráva a zhodnocení výsledků uzavření CHPV Ledová 

jeskyně Naděje v CHKO Lužické hory

CSS/ARCH/56/LB/5311982

jeskyně Naděje

-166/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Motyčka Zdeněk

Průzkum Sloupského koridoru Amatérské jeskyně CSS/ARCH/87/JM/8621994

Amatérská jeskyně

Sloupský koridor

-167/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Moučka Jiří, Fatka Jan

Faktura za provedené práce CSS/ARCH/64/JM/5801987

hradní studna na Pernštejně

-168/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Musil J.

Pseudokrasové formy v severní části blanenského prolomu CSS/ARCH/14/JM/1841982

pseudokrasové dutiny u Lysic

umělá jeskyně Rudka

-169/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Musil Jaromír

Rozsedlinová jeskyně u Boskovic CSS/ARCH/41/JM/4391983

návrší Čížovka

Jeskyně v Pasecké skále v CHKO Žďárské vrchy CSS/ARCH/53/VY/5251984

jeskyně v Pasecké skále

Pozůstatky hlubinné těžby železných rud a slévárenských písků na 

katastru obcí Spešova a Dolní Lhoty

CSS/ARCH/14/JM/2011986

štoly v trati Vostrý

štoly v tratích Kešůvka

štoly v tratích Kozy

-170/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Nauman

Otázka vápenců. Problematika v kraji Pražském. CSS/ARCH/100/HP/1131____

Amerika

Barrandien

Císařský lom

Čertovy schody

Čeřinka

Chlum

Karlštejn

Kobyla

Koda a Tobolecký vrch

Kotýz

Kruhový lom

Petzoldův a Tomáškův lom

Prokopské údolí

Radotínské údolí

Solvayův lom

Koněprusy - zpřístupnění jeskyní CSS/ARCH/27/ST/2881958

Koněpruské jeskyně

-171/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

nečitelné

Zpráva o činnosti ZO 2-01 ČSS Chýnovská jeskyně CSS/ARCH/76/JC/7431993

podzemní dílo v areálu zámečku Proseč u Pošné

podzemní dílo v zámečku Březina

štola Josef

-172/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Němec Petr, Polák Petr

Komíny "bělovodské" větve a Říceného dómu v Nové Amatérské 

jeskyni

CSS/ARCH/87/JM/863____

Nová Amatérská jeskyně

-173/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Němeček Klaus

České Švýcarsko - skalní hrady CSS/ARCH/6/US/701977

Falkenštejn

Šaunštejn

-174/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden

"Dnová knížka" z propasti Tomáškárna v Českém krasu CSS/ARCH/88/ST/927____

Tomáškárna

1998 CSS/ARCH/6/LB/95____

K (nečitelné)

K 380

K 408

K 425

K 428

K 438

Pískové návrší

Strážný kopec

Sviňské skály

za janovickou hájenkou

Balada o dědu krasovém CSS/ARCH/91/ST/953____

Chlupáčova sluj

jeskyně Nad Kačáekm

jeskyně Turské maštale

jeskyně Ve vratech

Koněpruské jeskyně

Patrová jeskyně

Bedřichovská jeskyně CSS/ARCH/44/LB/461____

Bedřichovská jeskyně

Cikánka CSS/ARCH/40/KA/428____

jeskyně Cikánka

Čechy - soupis pseudokrasových jeskyň CSS/ARCH/31/XX/343____

s ohledem na charaklter dokumentu nevypisováno

Damil u Tetína CSS/ARCH/100/ST/1132____

Damil

Dělostřelecká tvrz Bouda CSS/ARCH/75/KH/704____

dělostřelecká tvrz Bouda

-175/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1935 - 1938 CSS/ARCH/75/KH/725____

tvrz Bouda

Devadesát let těžby na Mořině CSS/ARCH/66/ST/589____

důlní dílo Amerika

Doksany - krypta CSS/ARCH/6/US/67____

krypta doksanského kostela

Důl Čermná CSS/ARCH/18/MS/221____

důl Čermná

Důlní vlak v Chrustenické šachtě u Loděnic CSS/ARCH/73/ST/662____

Chrustenická šachta

Fotodokumentace CSS/ARCH/52/PA/508____

Pekelská jeskyně (zřejmě - jen z kontextu)

Fotodokumentace: sledování chirofauny; dokumentační práce v 

opuštěných dolech

CSS/ARCH/18/MS/257____

důl Čermná

důl Karel

důl Zálužná

Geologická mapa paleozoické pánve v okolí Karlštejna CSS/ARCH/108/ST/1175____

lom Amerika

Geomorfologická charakteristika chráněného území CSS/ARCH/55/KA/526____

jeskyně v Goethově skalce

Goldeberg bei Doupov CSS/ARCH/66/XX/903____

důl Goldberg

jeskyně mezi Plavnicí a Starou Lubovňou (Slovensko)

Hradčanské stěny u Máchova jezera CSS/ARCH/6/LB/85____

Hradčanské stěny

III. Prohlídka jeskyň CSS/ARCH/73/ST/890____

Koněpruské jeskyně

Jeskyně "Cikánka" CSS/ARCH/40/KA/427____

jeskyně Cikánka

Jeskyně Cyrilka CSS/ARCH/38/MS/417____

jeskyně Cyrilka

-176/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Karlštejn CSS/ARCH/100/ST/1130____

Karlštejn

Karlštejn - plány velké věže CSS/ARCH/68/ST/599____

hradní věž Karlštejna

-177/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Křída v Sudetech CSS/ARCH/36/KH/384____

Barklova jeskyně

Bivaková jeskyně

Bloková jeskyně

Děravá jeskyně

Dračí jeskyně

Druhá sluj

Horní sluj

jeskyně Bunkr

jeskyně Dolní galerie

jeskyně E. T.

jeskyně Horní galerie

jeskyně Jelení

jeskyně Kaple

jeskyně Kočičí hrad

jeskyně Komora

jeskyně Kořenka

jeskyně Kostnice

jeskyně Kovárna

jeskyně Krabice

jeskyně Krátká

jeskyně Kůlna

jeskyně Labyrint

jeskyně Ledová

jeskyně Liščí díra

jeskyně Malý bivak

jeskyně Myší díra

jeskyně nad Jezevčí dírou

jeskyně nad Řeznickou sekerou

jeskyně nad Stříbrným pramenem

jeskyně nad Teplickým údolím

jeskyně Olga

-178/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

jeskyně Pec

jeskyně Pifka

jeskyně Pískovna

jeskyně Plazivka

jeskyně Pod Balvanem I.

jeskyně Pod balvanem II.

jeskyně pod Hvězdou

jeskyně pod Kočičím hradem

jeskyně pod Luciferem

jeskyně pod Mnichem

jeskyně pod převisem I.

jeskyně pod převisem II.

jeskyně pod Smrkem

jeskyně pod Velkým vodopádem

jeskyně pod Volskou studánkou

jeskyně Poštolka

jeskyně proti Jezevčí díře

jeskyně při Martinské uličce

jeskyně Řeřichová

jeskyně Sněžná

jeskyně Studna

jeskyně Šavle

jeskyně Štěrbinka

jeskyně Tunel

jeskyně Tvrz

jeskyně u Homole cukru

jeskyně u Junácké vyhlídky

jeskyně U Výří skály

jeskyně U Žďárské vyhlídky

jeskyně v Bariéře

jeskyně V kapradí

jeskyně v Nekonečné

-179/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

jeskyně v Řeřichové rokli

jeskyně v Suché rokli

jeskyně V Trpasličí skále I.

jeskyně v Trpasličí skále II.

jeskyně Velký bivak

jeskyně za Hladkou

jeskyně Železná

jeskyně Žíznivá

Lavinová jeskyně

Liščí díra

Malá jeskyně

Malá sluj

Mariánská jeskyně

Netopýří propast

Nová jeskyně

Patrová jeskyně

Pavoučí jeskyně

Písčná jeskyně

Pisolitová jeskyně

Plesnivá jeskyně

propast pod Korunou I.

propast pod Korunou II.

propast pod Korunou III.

propast v Teplickém údolí

Průlezná jeskyně

Průvodcovská jeskyně

První sluj

Rozsedlinová jeskyně

Skrytá jeskyně

Sluj českých bratří

Stanová jeskyně

Studená jeskyně

-180/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Suťová jeskyně

Teplická jeskyně

Teplická propast

Terasová jeskyně

Trampská jeskyně

Třetí sluj

Tulácká jeskyně

Velká sluj

Větrná jeskyně

Kulturní památky Českého krasu CSS/ARCH/102/ST/1140____

Barrandova jeskyně

jeskyně Aksamitová

jeskyně Děravá

jeskyně Galerie

jeskyně Kodská

jeskyně na Chlumu

jeskyně Na průchodě

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně Nad vodopády

jeskyně Sedmisálová

jeskyně Šanův kout

jeskyně Tetínská

Patrová jeskyně

Lomy "Ameriky" u Karlštejna CSS/ARCH/108/ST/1174____

lom Amerika

Loreta u Klatov CSS/ARCH/13/PL/180____

štola na Loretě

Loupežnická jeskyně v Českém středohoří CSS/ARCH/60/US/564____

Loupežnická jeskyně

Méstské podzemí v Jirkově u Chomutova CSS/ARCH/6/US/868____

pivovarské sklepy v Jirkově

-181/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Naše světoznámá propasť Macocha CSS/ARCH/14/JM/942____

propast Macocha

Nejnovější album moravského Krasu 30 pohledů CSS/ARCH/16/JM/912____

Břouškova jeskyně

jeskyně Kůlna

jeskyně Rasovna

propast Macocha

Sloupské jeskyně

-182/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden CSS/ARCH/9/PL/901____

"pekelské štoly"

doly Lhotka I a Lhotka II

důl Dlouhá žíla

důl Jakub

důl Karel

důl Mauricius

důl Měděný

důl Olověný

důl Olšovec

důl Prokopi

důl Rejvíz I - III

důl Richard

důl Richard

důl Richard

důl Ruda

důl Svatý Jan na poušti

důl Svatý Michael

důl Všech svatých

hradní studna na Pernštejně

jáma Brokárna

jáma Jirná

jáma Vojtěch

jeskyně 7101

jeskyně 7201

jeskyně 7202

jeskyně Babí pec

jeskyně Braniborská 7701

jeskyně Falkenhorst 7801

jeskyně Husův kostel 7601

jeskyně Kaninská 7902

jeskyně Kostel 8001

-183/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

jeskyně Malčina

jeskyně na Špičáku 7102

jeskyně na vrchu Sokol 8002

jeskyně Pod Hradskem 7901

jeskyně Psí kostel, resp. Husův kostel

jeskyně Sloup

jeskyně Tausendstückstein 7803

jeskyně Tropfstein 7802

jeskyně U Kalicha

jeskyně V Borovém 7903

Jirenský revír

Jislova jeskyně

Kladrubský revír

odvaly Vlčí jámy

plzeňské podzemí

Prokopská štola

revír sv. Petra

revír Všech svatých

šachta Smolné pece

štila Kazimír

štola a jáma Evangelista

štola Antonín Paduánský

štola Dolní Františka

štola nové štěstí

štola Nový Prokop

štola sv. Michael

štolka Cecilie

štolka Důvěra v boha

štolka Koruna

štoly Amálie

štoly Dolní a Horní Ladislav

Zlatý Kůň

-184/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Ochrana přírody 9 (titulní strana) CSS/ARCH/38/MS/408____

Kněhyňská jeskyně (propast na Kněhyni)

Opuštěné doly Rovenského pásma CSS/ARCH/81/ST/818____

důl na magnetovec

štola Antonína Paduánského

štola Suchá

Petrografické popisy - Loket CSS/ARCH/39/KA/431____

Cikánská jeskyně

Jeskyně č. 6

jeskyně u Králova Poříčí

Plán podzemního lomu na Rošického stationu na Strahově CSS/ARCH/70/HP/623____

Rošického stadion

Praha - Hloubětín, podzemní prostora pod Zukovem CSS/ARCH/70/HP/614____

Hloubětín, pod Zukovem

Pseudokrasová jeskyně v Děčínských stěnách CSS/ARCH/60/US/563____

Loupežnická jeskyně

Podskalská jeskyně

Pytlácká jeskyně

Štelejgova jeskyně

Radotínská jeskyně CSS/ARCH/73/HP/898____

jeskyně na Cikánce

jeskyně nad Kozákovým mlýnem

jeskyně nad Rutickým mlýnem

jeskyně v Radotínském údolí

Radotínská jeskyně

Radvanská jeskyně

Rudolfova jeskyně

Stará Radotínská

Richard - několik volných poznámek CSS/ARCH/8/US/142____

důl Richard

-185/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Seznam stávajících a navrhovaných chráněných území na vápencích CSS/ARCH/111/XX/1199____

Bozkovské jeskyně

Chýnovská jeskyně

jeskyně Na Pomezí

jeskyně Pekárna

Mladečské jeskyně

Rudické propadání

Strašínská jeskyně

Šipka

Špičák

Zbrašovské jeskyně

SPR Borek u Velhartic - staré dobývky v údolí Pstružné CSS/ARCH/9/PL/151____

hrad Velhartice

Státní přírodní rezervace na vápencových území/ch/ v Čechách a na 

Moravě

CSS/ARCH/111/XX/1196____

Chýnovská jeskyně

jeskyně Pekárna

Kateřinská jeskyně

Punkevní jeskyně

The underground city at the villlage of Derinkuyu CSS/ARCH/43/XX/448____

Derinkuyu

Valečov CSS/ARCH/73/ST/663____

hrad Valečov

-186/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

ZO 6-18 výzkumné zprávy CSS/ARCH/14/VY/191____

Bílá volská štola

Cumberk, šachta Rudolf

dědičná štola Antonín Paduánský

Dolní loučky

doly u Bor

důl Richard

důl u Brzkova

důl u Krupky

důl u Nové Vsi

důl v Havraníkách

Hostěradice

Hrachovce

jeskyně Jezevčí díra

jeskyně Královka

jeskyně Mločí kaple

Jihlava

Jihlava - Rančířov

kaolinové doly v Hosíně

Krasonice - Knínice

krasové komory u Studnic

Ledeč nad Sázavou, resp. Zámecká štola

lom na Povrchnici

loucký klášter

Maršov - Heroltice - Lažánky

Pekelská štola

podzemní pevnost Josefov

Polná

Růženina štola

sídliště Na Dolině

Smrček

Stříbrné Hory

-187/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Světlá nad Sázavou

šotly Kryštof

štola Červená

štola Jeřábek u Lesoňovic

štola mír

štola Pod farou

štola sv. Anna

štola sv. Jiří

štola v Bílé Skále

štola v Havlíčkově Brodě

zámek v Telči

Zlaté Hory

zlatý důl u Předína

Znojmo

Zpráva o činnosti ZO ČSS 7-01 Orcus Bohumín za rok 1998 CSS/ARCH/18/MS/223____

Černý důl

doly Čermná Potlachový a Čermná vodní

doly Zálužná I a II

důl Hedvika

důl Marie Pomocné III

důl Měděný

důl na Rejvízu

důl Vidly

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertův mlýn

jeskyně Kněhyně

Kružberk

Olšovec

Ondrášovy jeskyně

Těchanovický důl

-188/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zprávy ZO 5-05 CSS/ARCH/81/ST/817____

Blátivá štola

důl Burda

důl Osel

důl Turkaňk

Muzejní důl

propoadlina Kaňk

Suchá (Spálená) štola

zámek Choltice

Okres c. k. a spolutěžařských dolů Karla Boromejského na stříbro a 

olovo v Příbrami

CSS/ARCH/73/ST/9391875

doly Karla Boromejského

Příbramský rudní revír

Richard Leitmeritz CSS/ARCH/8/US/1371944

důl Richard

Übersichts - Grubenplan Richard I. und Richard II. CSS/ARCH/8/US/1381945

důl Richard

Císařský lom CSS/ARCH/73/ST/8821955

Císařský lom v Českém krasu

Vyvěračka v České křídě CSS/ARCH/5/LB/551958

jeskyně Bartošova pec

- bez názvu - CSS/ARCH/111/XX/11981963

Mladeč

Pavlovské vrchy

Pomezí

Skoupý

Šipka

Tajemství podzemí CSS/ARCH/66/LB/5871964

tajná chodba na hradě Frýdštejně

neuveden CSS/ARCH/9/PL/1501967

důl Matylda

propadlina Zpívající díra

-189/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tábor - městské podzemí 1970 CSS/ARCH/77/JC/7641970

táborské katakomby

Předběžná zpráva o výsledcích průzkumu oblasti Loreta, v katastru 

obce Týnec u Klatov

CSS/ARCH/13/PL/1751972

štola na Loretě

Die Kellergänge im Kellenberg der Stadt Penig CSS/ARCH/43/XX/4501976

Kellerberg

Penig

neuveden CSS/ARCH/30/XX/3401978

jeskyňka v tufech u Šahů

suťová jeskyně na Pogányváru u Hajnáčky

Zpráva o činnosti České speleologické společnosti od ustavující 

konference, tj. za období 1978 - 1981

CSS/ARCH/88/XX/8741981

y:\Katalogizace\Sken_archivCSS\ARCH-88-XX-874.pdf

Zpráva o výsledcích výzkumných a dokumentačních prací v oblasti 

vnějšího flyšového okruhu Západních Karpat za rok 1981

CSS/ARCH/37/MS/4221982

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Koňská díra

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Zánova díra

Kněhyňská jeskyně

Zpráva o výsledku chiropterologických výzkumných prací 

prováděných ZO ČSS 7-01 za rok 1981

CSS/ARCH/38/MS/4021982

důl Čermná

důl Jakartovice

důl Staré Oldřůvky

důl Zálužná

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Ondrášovy díry

Kněhyňská jeskyně

-190/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Velké Meziříčí (studna) CSS/ARCH/66/VY/5921984

studna na zámku ve Velkém Meziříčí

Zpráva o výsledcích výzkumné činnosti za rok 1985 CSS/ARCH/37/MS/3921985

doly Lhotka I a II

doly Rejvíz I až III

důl Karel

důl Měděný

důl Olověný

důl Olšovec

důl Ruda

jeskyně č. I

jeskyně č. II

jeskyně Jezevčí díra

jeskyně na Gírové I a II a Nová Gírová č. V

neuveden CSS/ARCH/53/VY/5211986

jeskyně u Náměště nad Oslavou

Protokol z průzkumu a hodnocení navrhovaného chráněného 

přírodního výtvoru Kněhyňská jeskyně

CSS/ARCH/38/MS/4151986

Kněhyňská jeskyně

Protokol z průzkumu a hodnocení navrhovaného chráněného 

přírodního výtvoru Ondrášovy díry

CSS/ARCH/38/MS/4141986

jeskyně Ondrášovy díry

Zpráva o provedeném průzkumu hradní studny a sklepů na hradě 

Pernštejn

CSS/ARCH/63/JM/5721986

hradní studna na Pernštejně

-191/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o výsledcích chiropterologických výzkumů a sledování za tok 

1986

CSS/ARCH/37/MS/3911986

důl Jakartovice I

důl Jakartovice II

důl Karel

důl Kružberk

důl Měděný

důl nová štola

důl Nulté patro

důl Olověný

důl Olšovec

důlní systém Čermná

důlní systém Zálužná

štola Rejvíz II

štola Rejvíz III

štola Rjevíz I

štola Ruda I

štola Ruda II

-192/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o výsledcích speleologických prací v oblasti 

moravskoslezských Beskyd za rok 1986

CSS/ARCH/38/MS/4131986

důl  Kružberk

důl Čermná

důl Jakartovice I

důl Jakartovice II

důl Karel

důl Měděný

důl Nová štola

důl Nulté patro

důl Olověný

důl Olšovec

důl Zálužná

jeskyně Cyrilka

jeskyně č. 10

jeskyně Mariánka

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Pod Kazatelnou

jeskyně Vasko

Kněhyňská jeskyně

štola  Rejvíz II

štola  Ruda I

štola  Ruda II

štola Rejvíz I

štola Rejvíz III

Zpráva o ýsledcích výzkumné činnosti za rok 1985 CSS/ARCH/38/MS/4181986

jeskyně č. I.

jeskyně č. II.

jeskyně Jezevčí díra

jeskyně Nová Gírová č. V.

Skalné diery

-193/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Přehledné tabulky sledování vybraných lokalit kořenových stalagmitů 

v letech 1984 - 86

CSS/ARCH/46/KH/4891987

jeskyně Horní sluj

jeskyně Kořenka

jeskyně Písečná

Zpráva o průběhu a výsledcích prací za období 1987 - 1990 na 

lokalitách Loreta u Klatov a Strašínská jeskyně

CSS/ARCH/13/PL/1761988

Strašínská jeskyně

štola na Loretě

Zpráva o výsledcích speleologických prací v oblasti Moravsko-

slezských Beskyd za rok 1987

CSS/ARCH/38/MS/3981988

důl Jakartovice 2

důl Kružberk

důl Marie Pomocné

důl Měděný

důl Olověný

důl Olšovec

důl Rejvíz I až III

důl Ruda I a II

důl Staré Oldřůvky

důl Vidly III

jeskyně Cyrilka

jeskyně č. I až III

jeskyně Čertova díra

jeskyně Ondrášovy díry

Historické podzemí CSS/ARCH/75/LB/7121989

důl Bosna

důl Havírna

zatopený důl na Cu

neuveden CSS/ARCH/21/OL/2341989

štola v Branné

-194/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

1. Výzkumná činnost CSS/ARCH/38/MS/3991990

důl Čermná

důl Jakartovice

důl Kružberk

důl Martie Pomocná

důl Na Rejvízu

důl Olověný

důl Olšovec

důl Ruda

důl Stará Oldřůvka

důl Vidly

jeskyně Cyrilka

Ondráškovy jeskyně

Průzkum a dokumentace Rudolfovy štoly v Praze - 3. etapa: Štola - 

základní mapa 1 : 50

CSS/ARCH/90/HP/9181990

Rudolfova štola

Stručná zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti za rok 1989 CSS/ARCH/12/PL/1701990

důl na zlato v Těšově

důlní dílo Na Zámku

Vackovic jáma

-195/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Oblast odborné spel. činnosti CSS/ARCH/38/MS/4001991

důl Čermná

důl Jakartovice

důl Kružberk

důl Litultovice

důl Olšovec

důl Ruda

důl St. Oldřůvky

důl Vidly

důl Zálužná

jeskyně Na Pomezí

jeskyně Na Špičáku

jeskyně nad Čertovou skálou

Kněhyňská jeskyně

kostel ve Štemberku

Ondrášova jeskyně

Výzkumná a průzkumná činnost CSS/ARCH/7/US/1321991

Knödl

Kraví potok

šachtice Gross Geschrei Zug

štola Anna

štola Michaeli

štola Simon Juda

Základní dokumentace technického podzemí v Praze - Šáreckém údolí CSS/ARCH/70/HP/6531991

Šárecké údolí

-196/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o výsledcích výzkumných a dokumentačních prací v oblasti 

vnějšího flyšového okruhu Západních Karpat za rok 1990

CSS/ARCH/37/MS/4231991

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Ledová

jeskyně Malá Ondrášova

jeskyně Pod Kazatelnou

jeskyně Šampionka

Kněhyňská jeskyně

Ondrášova jeskyně

2. Odborná speleologická činnost CSS/ARCH/38/MS/4011992

důlní díla v okolí Suché Rudné

Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti ZO ČSS 7-10 Hádes za rok 

1989

CSS/ARCH/22/OL/2401992

důl Marie Pomocné III

důl Pod Jelení cestou

důl Simon a Juda

neuveden CSS/ARCH/16/JM/2031993

Habánské chodby

krypta v Mikulově

Vonoklasy - propad do sklepa u statku CSS/ARCH/73/ST/6791993

Vonoklasy - propad do sklepa

Zpráva o činnosti v roce 1992 CSS/ARCH/76/JC/7491993

Netolice

Týn nad Vltavou

zámek v Proseči u Pošné

zlatodoly Křemelná

Dubnická baňa CSS/ARCH/71/XX/9061994

Dubnická baňa

Ledová jeskyně "Naděje" CSS/ARCH/56/LB/5291994

jeskyně Naděje

-197/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden CSS/ARCH/22/OL/2371994

důl Marie Pomocné II

důlní míra Tobiáš

Malá Morávka - Javorový vrch

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti v r. 1993, ZO 6-26 CSS/ARCH/16/JM/2061994

důlní dílo Jeřábek

jezuitský kostel P. Marie v Brně

kostel P. Marie v eKřtinách

rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

2. 2. 6. Pseudokras CSS/ARCH/32/XX/3531995

Malochyně

CHKO Železné hory CSS/ARCH/52/PA/5051995

Pekelská jeskyně

Maršov CSS/ARCH/75/KH/7231995

Helena

Herlíkovické štoly

jeskyně Trucovna

Obří důl - Dobývka

Obří důl - Koňské napajedlo

Obří důl - Soví oči

-198/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Odborná činnost ZO ČSS 7-01 rok 1994 CSS/ARCH/38/MS/4051995

doly Rejvíz I až III

důl Čermná

důl Jakartovice I aII

důl Kružberk

důl Matie Pomocná II

důl Měděný

důl Olšovec

důl St. Oldřůvky

důl Svatoňovice - Bezejmenný I a II

jeskyně Cyrilka

jeskyně Ondrášovy díry

Kněhyňská jeskyně

Malá Kněhyňská jeskyně

ůld Ruda na Moravě I a II

Zpráva o činnosti CSS/ARCH/7/US/1251995

důl Alexandr

důl Himmelfürst und Kreuzstollen

důl v Mikulově

šachta Studna

štola Lehnschaffer

štola Maria

Zpráva o činnosti ZO 2-01 ČSS CSS/ARCH/76/JC/7421995

Baštýřka

Karlovka

ponor v Panském lese

štola Josef

Velmovické sluje

Historické podzemí - to jsou i zimní úkryty netopýří fauny CSS/ARCH/21/MS/2511996

Černý důl

důl Čermná

-199/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Nálezová zpráva č. 2 CSS/ARCH/73/ST/6591996

štola v lomu Holý Vrch

neuveden CSS/ARCH/16/JM/2041996

pod Spáleným kopcem

podzemí Mikulova

Zpráva o činnosti ZO ČSS 7-01 za 1996 CSS/ARCH/38/MS/4071997

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně na vrcholu Kopce

jeskyně Ondrášovy díry

Kněhyňská jeskyně

Ondrášovy jeskyně

Expdice "Owen 97", Nový Zéland CSS/ARCH/71/XX/8671998

jeskyně Bohema

jeskyně Bohemia

jeskyně Rapsodia

Lom Malá Amerika CSS/ARCH/74/ST/6891998

lom Malá Amerika

Zpráva o činnosti za rok 1998 CSS/ARCH/76/JC/7441999

hrad Soběslav

Hroby

Chýnovská jeskyně

Pavlov u Herálce

štola Josef

Komplex Himmelfürst und Kruezstollen CSS/ARCH/6/US/912000

dílo Liebefrauen

chodba č. 207 - Studna

chodba č. 224 - Onanie

chodba č. 300 - dílo Allerheiligen

Štola Krista Všemohoucího

-200/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

S Petrem Jenčem o archeologii v loňském a letošním roce CSS/ARCH/6/LB/862000

Bezděz

Hradčanské stěny

jeskyně Portál

jeskyně Sklep (nesprávně Krtola)

Zpráva o činnosti za rok 1999 CSS/ARCH/76/JC/7392000

Chýnovská jeskyně

Křížovská Hůra

studna v Českém Krumlově

štola Josef

neuveden CSS/ARCH/75/KH/7062002

důlní dílo Helena

důlní dílo Kovárna

důlní dílo Václav

Herlíkovické štoly

Dolní Rožínka CSS/ARCH/14/VY/1872003

důl Rožná I

neuveden CSS/ARCH/76/JC/7382003

dědičná štola Josed

Hosín III

šachty Hloubení

Velmovice

žíla Ida

žíla Vilém

Zpráva o výzkumné a pracovní činnosti CSS/ARCH/6/JM/792004

Hostěradice

Plandry

Pulkov

Rohozná

Rudný u Jihlavy

Růženina štola - Stříbrné Hory

-201/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Podzemní laboratoř Josef CSS/ARCH/73/ST/10812015

štola Josef

-202/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden (původní dokument Kraupner Vojtěch)

Táborské sklepy na náměstí CSS/ARCH/77/JC/7631947

táborské katakomby

-203/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden (Skřivánek?)

Pracovní poznámky CSS/ARCH/106/JC/1154____

grafitové ložisko Bližná u Černé v Pošumaví

jeskyně ve Velmovicích u Chýnova

puklinové jeskyně v povodí Volyňky

Strašínská jeskyně

-204/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

neuveden (zřejmě levák)

Zpráva o výzkumu jeskyní na Turnovsku CSS/ARCH/4/LB/421950

jeskyně Bartošovy pece

jeskyně Beretnice

jeskyně Krtola či Sklep na Chodové

jeskyně Postojna

jeskyně Sklep v Troskách

jeskyně V Klokočských skalách

jeskyně Vasova kaple

-205/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-nj-

Ledová jeskyně v Čechách CSS/ARCH/56/LB/5361957

jeskyně Naděje

-206/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Novák Petr

Marie Pomocná III CSS/ARCH/18/OL/2521987

Marie Pomocná III

-207/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Novotný M., Piskač C.

Štola ve Vráži u Berouna CSS/ARCH/73/ST/6721992

železnorudná štola ve Vráži u Berouna

-208/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Nožka V.

neuveden CSS/ARCH/23/OL/244____

puklina č. 1

štola č. 3

-209/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Nuhlíček Josef

Báňské dílo CSS/ARCH/81/ST/8211983

důl Osel

-210/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Odehnal …nečitelné

Rozbor vody č. 2199 p/87 CSS/ARCH/64/JM/5821987

hradní studna na Pernštejně

-211/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Olšanská Eva

Lecián, chuligáni a netopýři CSS/ARCH/21/OL/2451967

Leciánova jeskyně

-212/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Olšbauer J.

Udělění souhlasu s prováděním speleologického průzkumu na lokalitě 

"Propadlé vody" aj.

CSS/ARCH/73/ST/10511979

Nová propast

Propadlé vody

-213/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Panoš Vladimír

Koněpruské jeskyně na Zlatém koni CSS/ARCH/27/ST/2861955

Koněpruské jeskyně

Zpřístupnění Koněpruských jeskyní - doporučení CSS/ARCH/27/ST/2871956

Koněpruské jeskyně

-214/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Pavlica Josef

Pseudokrasové jevy ve flyšových horninách vnějších Karpat CSS/ARCH/38/MS/4101979

"Kazatelna"

Babia hora

Černá hora

Gírová

Hostýnské vrchy

jeskyně "A"

jeskyně "B"

jeskyně "C"

jeskyně č. II

jeskyně č. III - Studená

Kozel u Stupavy

Kudlovská dolina

Ondrášovy ďúry

Skalka na Ondřejníku

svah Kopců

Volařka

VYrilka

Záryje

Zbojnická jeskyně

-215/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Pawlik Krzysztof

Miedzyrecki rejon Umocniony CSS/ARCH/71/XX/896____

Petla Boryszynska

-216/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Pechočová J., Hoffamová A.

Středověké důlní dílo na Oselském pásmu CSS/ARCH/81/ST/8142000

důl Osel (zmíněn chybný odkaz v podkladech)

-217/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Peša Vladimír

Podzemní lomy na Českolipsku CSS/ARCH/6/LB/662004

Arnultovice u Nového BOru

Cikánská jeskyně

jeskyně Písečné díry

jeskyně Pustý kostel č. 1 - Lindavské komory

jeskyně Pustý kostel č. 2

jeskyně Pustý kostel č. 3 - Velenice

Lindava

lom u Hostíkovic

lom ve Skalickém vrchu

Malá Cikánská jeskyně

Riedelova jeskyně

-218/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Petrbok Jar.

Předběžné výsledky k výzkumu Hájkovy jeskyně u Srbska CSS/ARCH/91/ST/972____

Hájkova jeskyně

Český kras CSS/ARCH/91/ST/9711924

jeskyně Barrandova

jeskyně na Kodě

jeskyně Prokopova

jeskyně Turská Maštale

jeskyně v Podole-Dvorcích

Stratigrafická chronologie sedimentů českých jeskyň krasových CSS/ARCH/91/ST/9631930

jeskyně Pekárna

jeskyně v Kodě

-219/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Petrbok Jaroslav

Český kras CSS/ARCH/91/ST/947____

rozsáhlý soupis dobově známých jeskyní a krasových zjevů

Nekrasové jeskyně s pravěkým osídlením na Turnovsku CSS/ARCH/44/LB/456____

jeskyně Babí pec

jeskyně Krtola

jeskyně Ludmila

jeskyně nad Lochovem

jeskyně Přední kostel

jeskyně u Klokočí, jeskyně Amerika

jeskyně Zadní kostel

Jistlova jeskyně

sluj Hlavatá skála

sluj Honzova skála

sluj Kudrnáčova pec

sluj Proskalí

sluj Thnikova skála

sluj u Štěpanovic

sluj U Vesce

sluj Zemanova pec

První soustavný přehled našich současných vědomostí o Českém 

krasu

CSS/ARCH/91/ST/9461942

všechny dobově známé krasové zjevy

-220/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Český kras ve výzkumu do roku 1950 CSS/ARCH/91/ST/9561954

Chlupáčova sluj

Chýnovská jeskyně

jeskyně Barrandova

jeskyně Dalejská čili Prokopova

jeskyně Děravá

jeskyně Galerie

jeskyně Kavčí okno

jeskyně Koda

jeskyně Korálová

jeskyně Kostelík

jeskyně Malá

jeskyně na Chlumu

jeskyně Na průchodě

jeskyně Na vějíři

jeskyně Nad Ivankou

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně Nad vodopády

jeskyně Pod silnicí

jeskyně Podvojná

jeskyně Poslední síně

jeskyně Prázdná

jeskyně Pšanový kout

jeskyně Studničná

jeskyně Turské maštale

Jeskyně u dubu

jeskyně Velké okno

jeskyně Vodopády

Korálová jeskyně

Krystalová jeskyně

Nová jeskyně

Nová Srbská jeskyně

-221/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Patrová jeskyně

Prokopská jeskyně

sluj Kalvarie

Srbské abri

Stará jeskyně

Úzká jeskyně

-222/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Pilous Vlastimil

Ondříkovický pseudokrasový systém CSS/ARCH/44/LB/4571992

jeskyně Bartošova pec

-223/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Piškula Michal

Spelopotápěčský průzkum Šolímovy mísy v Amatérské jeskyni CSS/ARCH/87/JM/8611994

Amatérská jesykně

Šolímova mísa

-224/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Plecháč Tomáš

Jeskyňáři ručně vynášejí kameny při obnově zavalené štoly pod 

Sněžkou

CSS/ARCH/86/KH/9912021

důl Kovárna

-225/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Počta Jiří, Kučera Bohumil

Průzkum a dokumentace Rudolfovy štoly v Praze - 2. etapa: Domek 

na vpusti čp. 2113

CSS/ARCH/90/HP/9171989

Rudolfova štola

-226/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Polák Petr, Němec Petr

Chorálový komín CSS/ARCH/87/JM/864____

Amatérská jeskyně

Macošský koridor

-227/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Prokeš František

Osobní korespondence - František Prokeš CSS/ARCH/92/XX/9791942

Barrandova jeskyně

díra v lomu Na Chlumu

díry na Mořině

jeskyně v Císařském lomu

-228/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Prošek František

Přehled osídlení Českého krasu CSS/ARCH/101/ST/1136____

Barrandeova jeskyně

jeskyně Axamítova brána

jeskyně Kalvárie

jeskyně Koda

jeskyně Na průchodě

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně Sloupová

jeskyně Svatoprokopská

jeskyně Šanový kout

jeskyně Turské maštale

sluje na Chlumu

Srbská sluj

-229/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Prouza Vladimír

Krkonošské jeskyně včetně nově objeveného labyrintu zůstanou 

nepřístupné

CSS/ARCH/86/KH/9142020

Albeřická jeskyně

Krakonošova jeskyně

rudný důl Kovárna

Trucovna

-230/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Ráboň Martin

Dělostřelecká tvrz Hůrka CSS/ARCH/66/KH/894____

tvrz Hůrka

-231/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Rineš J., Mlázovský V., Fanta

Hrad Karlštejn - Velká věž, přípravné práce CSS/ARCH/68/ST/6001985

hradní věž na Karlštejně

-232/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

různí

Pevnost Josefov CSS/ARCH/75/KH/703____

pevnost Josefov

Richard - novinové články CSS/ARCH/8/US/143____

důl Richard

soubor výstřižků CSS/ARCH/49/XX/494____

Drápová jeskyně

jeskyně Salka

jeskyně ve Strahovské zahradě

Střešovické skály

Jeskynní sekce Klubu českých turistů CSS/ARCH/92/XX/9821949

-viz složka Pracovní zprávy-

Křemence v Bečově CSS/ARCH/26/KA/3291953

Salesiova výšina v Oseku u Duchcova

Karpatská soustava - pseudokras Beskydy CSS/ARCH/30/ZL/3391965

Beskydské "ďúry"

jeskyně Studená

Kněhyňská jeskyně

Pseudokras - Čechy CSS/ARCH/32/XX/3461965

ledová jeskyně na Blatenském vrchu

ledová jeskyně u Naděje u Cvikova

Drápová CSS/ARCH/32/ST/3481967

jeskyně Drápová

Salka CSS/ARCH/32/ST/3471967

jeskyně Salka

ledová jeskyně u Naděje

--- e-korespondence --- CSS/ARCH/71/XX/8721999

Bujna jeskyně (Bujaho teto)

Certovka

Jablonovská prepasť

Pstruzia jeskyně

Veterná diera

-233/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-různí-

Soubor kopií dobových rytin CSS/ARCH/2/XX/940____

Býčí skála

jeskyně Kostelík u Adamova

jeskyně Kůlna

jeskyně u Buzova na Moravě

Macocha

Nichts-Grotte

Ochozská jeskyně

Ostrá skála

Pusté kostely

Sibyllengrotte

sv. Jan pod skálou

vývěr Punkvy

Časopis turistů 4-5, roč. 1941 - LIII CSS/ARCH/91/ST/9481941

jeskyně Na průchodě

-234/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Rybák, Havel, Kraus

Zaměření a průzkum podzemních prostor starého pivovaru v Brně - 

Řečkovicích - nyní objekt n. p.  Lachema Brno

CSS/ARCH/16/JM/2071986

pivovar v Řečkovicích

-235/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Řehák Josef et al.

Břevnovský klášter v Praze CSS/ARCH/72/HP/8571991

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter - průzkum sýpky a vstupní brány CSS/ARCH/72/HP/6511992

Břevnovský klášter

Nálezová zpráva - štola ve Sněmovní ulici v Praze 1 CSS/ARCH/70/HP/6571997

štola ve Sněmovní ulici

-236/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Řehák Josef sen., Josef jun., Stanislav; Hájek Miloslav

Premonstrátský klášter Milevsko CSS/ARCH/76/JC/7681993

Štola pod průjezdem

Štola u kašny

-237/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Řehák Josef, Cílek Václv, Hromas Jaroslav

Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a 

rekonstrukce

CSS/ARCH/72/HP/6501993

Břevnovský klášter

-238/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Říha V., Kšír O.

Lokalita Na zámku CSS/ARCH/9/PL/1521987

Jírovic šachta

-239/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-Sa-

K základům sázavského kostela CSS/ARCH/32/ST/3451980

jeskyně sv. Prokopa

krypta sázavského kostela

-240/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Sádovský Míra, Přibil Martin, Kamenický Jan

Podzemní továrna Dora CSS/ARCH/43/XX/4511998

podzemní továrna Dora

-241/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Sádovský Míra, Přibil Martin, Kolčava Michal

Richard - litoměřické vápencové doly a podzemní továrny CSS/ARCH/8/US/1401998

důl Richard

-242/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Sedláček Kamil

Zpráva ze služební cesty dne 12. března 1976 CSS/ARCH/66/LB/5861976

jeskyně ve studni hradu Děvín

-243/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Sedlecký Karel

Objev pod Bezdězem CSS/ARCH/32/LB/3511966

jeskyně pod Bezdězem

-244/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Schuster Roman, Jiřička Jaroslav

Oběť padala do hlubin živá CSS/ARCH/73/ST/6701995

důlní dílo Černá ruda

-245/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Skřivánek F., Kučera B.

Jeskyně "Cikánská" u Starého Sedla CSS/ARCH/40/KA/4301955

jeskyně Cikánská

-246/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Skřivánek Frant.

Photo pictures CSS/ARCH/106/XX/1155____

Gombasecká jeskyně

Havraní jeskyně

Jeskyně na Chlumu

jeskyně Vetrná diera

Koněpruské jeskyně

Marnikova jeskyně

Zářijová jeskyně

-247/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Skřivánek František

Aragonity a vápence obsahující stroncium v Českém krasu CSS/ARCH/107/ST/1164____

jeskyně v Císařské rokli

jeskyně v lomu Na Stydlých vodách

Svědectví o dávné minulosti řeky Ohře CSS/ARCH/26/KA/3281955

Cikánská jeskyně

ledové jeskyně

Propast u Hladové zdi CSS/ARCH/50/HP/5021961

propast u Hladové zdi

-248/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Skřivánek František, Havlíček David, Hrdlička Ladislav

Zpráva o průzkumu inhomogenit ve zdivu Velké karlštejnské věže CSS/ARCH/68/ST/5981988

hradní věž Karlštejna

-249/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Slezák L.

Restituce díky Evropské unii CSS/ARCH/14/JM/933____

jeskyně Michalka

jeskyně Michalova díra

-250/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Smítek Fr.

Pod Fiolníkem od minulosti po současnost CSS/ARCH/73/ST/6941971

doly ve Vlastějovicích

-251/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Soukup J.

Závrtům podobné prohlubiny v oblasti kvádrových pískovců Českého 

ráje

CSS/ARCH/5/LB/621937

Bohuslav

jeskyně Močidlo

Krčkovice

Lažany pod Vyskeří

Mladostov

Na Houpavci

Na Koutech

Na Valentovsku

Prachovské skály

-252/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

SPEA - MK

Amerika - západ CSS/ARCH/74/ST/6901992

Černý lom

Červený lom

Liščí lom

lom Jižní kříž

lom Kamensko

lom Kanada

lom Malá Amerika

lom Malé kamensko

lom Modlitebna

lom Naděje

lom Podkova

lom Soví ráj

lom Stotřicítka

lom Želva

Pustý lom

Rybízový lom

Supí lom

Systém štol - Amerika západ CSS/ARCH/74/ST/6911992

Černý lom

Červený lom

Diabasová štola

Liščí lom

lom Kamensko

lom Kanada

lom Malá Amerika

lom Podkova

lom Soví ráj

lom Středověký systém

Rybízový lom

Supí lom

-253/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Společnost Barbora

Skanzen Solvayovy lomy CSS/ARCH/73/ST/682____

Arnoldka

Čeřinka - Palachova propast

-254/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Stacke J.

Nekrasová puklinová jeskyně u Rozhraní na Svitavsku CSS/ARCH/4/PA/471961

jeskyně U Rozhraní

jeskyně V tufech u Šahů (č. 584 ?)

-255/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Stárka Vlad.

Tajemství břidlicových destiček (Kotýs) CSS/ARCH/101/ST/11331958

Děravá jeskyně

-256/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Stárka Vladimír

Jeskyně Českého krasu CSS/ARCH/107/ST/11631954

Barrandova jeskyně

Dvorecká jeskyně

jeskyně Koda

jeskyně Na Cikánce

jeskyně Nad Kačákem

jeskyně u Chýnova

Koněpruské jeskyně

Krápníková jeskyně

Letošníkova propast

Mincovna

Svatoprokopská jeskyně

Šanova jeskyně

Turské maštale

Jeskyně "Drápová" proti Letkám u Prahy CSS/ARCH/50/HP/5001960

jeskyně Drápová

Propasti Českého krasu CSS/ARCH/107/ST/11561963

 jeskyně na Chlumu

Barrandova jeskyně

Koněpruské jeskyně

Letošníkova propast

Nová propast

propast Studna

propast v lomu v Trněném Újzedu

Spojovací propast

Srbské jeskyně

Střední propast

Šroubová propast

Tomáškova propast

-257/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Státníková Pavla

Národní kulturní památka Vyšehrad CSS/ARCH/70/HP/6082001

Vyšehrad

-258/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Stehlík Vladimír

Historické foto ze Sloupsko-šošůvských jeskyní CSS/ARCH/14/JM/1023____

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Soubor dobových fotografií z jeskyní Čech CSS/ARCH/62/XX/1025____

Bozkovské dolomitové jeskyně

Jeskyně 13 C

Korálový závrt

propast U obrázku

Simoňák

Tomáškova propast

Zlatý Kůň

-259/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Surman František

Zpráva o činnosti v CHÚ Loreta u Klatov v letech 1984 - 1985 CSS/ARCH/13/PL/1771986

štola na Loretě

-260/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda K.

Dokumentační záznam o údržbě a opravě historické části kanalizace 

na zámku v Cholticích

CSS/ARCH/73/PA/6951992

zámek v Cholticích

-261/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda K. Žáková A., Vacek J., Altman J.

Štola pod králíkárnou CSS/ARCH/75/PA/7851990

štola Pod králíkárnou

Vápenný Podol

-262/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda K., Žáková A.

Studny Chrudim CSS/ARCH/75/PA/7861990

studna Kapucínský klášter

studna Školní náměstí

-263/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda K., Žáková A., Vacek J., Žák L.

Sklepení Žumberk CSS/ARCH/75/PA/7871990

hrad Žumberk

-264/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda Karel

Mapová dokumentace CSS/ARCH/52/PA/5071990

Pekelská jeskyně

-265/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Svoboda Karel, Žáková Alena

Dokumentace CSS/ARCH/52/PA/5061991

Pekelská jeskyně

-266/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šafránková Iva, Navara Luděk

Jeskyně: spory, jež soudy řeší rozdílně CSS/ARCH/14/JM/1892001

Chýnovská jeskyně

Punkevní jeskyně

umělá jeskyně Rudka

-267/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šára Filip

Speleologové naměřili nový světový rekord Hranické propasti. Dna 

však stále nedosáhli.

CSS/ARCH/18/OL/10802022

Hranická propast

-268/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šebek

Zpřístupnění Koněpruských jeskyní CSS/ARCH/27/ST/2891957

Koněpruské jeskyně

-269/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šenkyřík Marek

Pracoviště Historické podzemí kostela P. Marie ve Křtinách CSS/ARCH/16/JM/2051993

kostel P. Marie ve Křtinách

Závrtek Zub - Soví komín CSS/ARCH/14/JM/9352004

závrtek Zub - Soví komín

-270/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šimečková Barbora

Zajištění starého důlního díla "Špirutka" CSS/ARCH/18/OL/2241997

důl Špirutka

-271/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šimek M.

Jeskyně "Na Šachovci" CSS/ARCH/44/LB/4632002

jeskyně "Na Šachovci"

-272/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Škaloudová Lada

Tajemství katakomb CSS/ARCH/77/JC/762____

táborské katakomby

-273/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šourek Miloslav

Neznámým Českým krasem CSS/ARCH/107/ST/1159____

Axamitova brána

-274/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Šourek Václav

Bývalý kaolinový důl u obce Nevřeň CSS/ARCH/9/PL/9021987

kaolinový důl u obce Nevřeň

-275/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Štefka Leoš a kol.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras - nejkrásnější výlety CSS/ARCH/16/JM/4212015

Čertova branka

jeskyně Balcarka

jeskyně Býčí skála

Kateřinská jeskyně

Koňský spád

Korálový závrt

propast Macocha

Punkevní jeskyně

Pustý žleb

Rudické propadání

Sloupsko-Šošůvské jeskyně

Stará huť u Adamova

-276/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Štěpánek Jaroslav

Údolím geologů CSS/ARCH/107/HP/11681968

Prokopské údolí

-277/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Štěpánek Jindřich

Čtyři hodiny mimo svět CSS/ARCH/73/ST/10741981

Únorová cesta

-278/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tásler Radko

Buližníkové jeskyně v Divoké Šárce v Praze CSS/ARCH/49/HP/4991979

jeskyně č. 1

jeskyně č. 2

jeskyně č. 3

jeskyně č. 4

jeskyně č. 5

Revize geologických lokalit na Broumovsku navrhovaných k ochraně CSS/ARCH/46/KH/4761994

pískovcové lomy u Bohdašína

Revize lokalit geologického charakteru navrhovaných k ochraně v 

CHKO Broumovsko

CSS/ARCH/46/KH/4751995

lom na Mlýnském vrchu

Rožmitálské lomy

-279/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tásler Radko et al.

Průzkum jeskyně Čertova díra v Bělé nad Svitavou CSS/ARCH/4/PA/491999

jeskyně Čertovy díry

-280/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Technik Svatopluk

Areál českodubského zámku CSS/ARCH/6/LB/681990

českodubský zámek

-281/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tichopád Zdeněk

Marie Pomocná III CSS/ARCH/18/OL/2531987

Marie Pomocná I a II

Marie Pomocná III

Technická zpráva odběru vzorků z nepřístupných lokalit CSS/ARCH/19/MS/2261987

důl Čermná Dřevěná štola

důl Čermná Modrá štola

důl Čermná Žlutý květ

důl Klokočov Hlavní lom

důl Svatoňovice Třetí lom

důl Zálužná

Suchá Rudná - staré rudní dílo "U stoupy" CSS/ARCH/24/MS/2551989

Příčná štola

štola "U stoupy" (Pochbuch) - Suchá Rudná

Vyhledávání a výzkum starých důlních děl v CHKO Jeseníky CSS/ARCH/22/OL/2381994

důl Rochus

důl Šimon a Juda

Zlatohorský rudní revír CSS/ARCH/22/OL/2391994

Černá štola

dědičné štoly na Hackelbergu

důl Marie Pomocné

jáma Měkký cech u Glutolaz

Měděná štola

Měděný důl

Modrá štola

Porfyroidová štola

Poštovní štola

štola Barbora

štola Sarkander

štola sv. Trojice

Zelená štola

-282/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Železnorudný revír Rejvíz - oblast Bleskovec CSS/ARCH/21/OL/2481995

důl Jeskyně

důl Vinárna

Hluboký důl

Láhovoý důl

Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti ZO 7-10 Hádes Zlaté Hory 

za rok 1995

CSS/ARCH/22/OL/2361996

dobývky na Měděném

důl Měděný

důl Studna smrti v Horním údolí

Zelený důl

Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti ZO 7-10 Hádes Zlaté Hory 

za rok 1996

CSS/ARCH/22/OL/2351997

důl U srnce

-283/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tomášek Dušan

Ledová jeskyně v severních Čechách CSS/ARCH/56/LB/5341963

jeskyně Naděje

-284/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tučník D.

Radhošťské jeskyně - pukliny na Pustevnách na hoře Radhošti CSS/ARCH/38/MS/4161953

puklinové jeskyně na Radhošti

-285/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tůma Stanislav

Pseudokrasové jeskyně na severním úpatí vrchu Ralsko CSS/ARCH/4/LB/26____

jeskyně Ledová u Bezdězu

Pseudokrasové jeskyně u obce Stálky, okres Znojmo CSS/ARCH/53/JM/5121979

jeskyně u Stálek

Dotazníka A - Základní údaje k území navrženém k ochraně podle 

zákona č. 40/1956 Sb.

CSS/ARCH/13/PL/1791980

štola na Loretě

Loreta u Klatov - sdělení CSS/ARCH/13/PL/1781980

štola na Loretě

-286/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Tůma, Sýkora

Krasové jevy obnažené při podzemní báňské činnosti (Kolowratova 

štola)

CSS/ARCH/13/PL/1811976

Kolowratova štola

štola na Loretě

-287/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Turnovec Ivan

Nekrasová jeskyně v Šebetově na Moravě CSS/ARCH/41/JM/4411964

jeskyně V Šebetově

-288/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-tuš-

Štola nadbíhá Vltavě CSS/ARCH/70/HP/6221996

Rudolfova štola

-289/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Ulrych Pavel et al.

ZO ČSS 4-03 LP Děčín CSS/ARCH/7/US/1291995

jímka a štola v Růžové

sklepení v Doksech

studna u Vitína

-290/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vavřinec (Ing.)

Ždírnické údolí CSS/ARCH/7/US/1181988

jáma Kirschbaum

-291/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Velechovský Václav

Historické doly v Panenské hůrce, Kryštofově údolí a v Andělské hoře CSS/ARCH/7/KA/1331984

Cechovní louka

Hutní kout

Šachetní hora

Úvodní zpráva k výzkumu krasových a nekrasových jevů v jizerských 

horách

CSS/ARCH/44/LB/4621986

Bručoun

Čertův odpočinek

Hodiny na Červených skalách

Loupežnická jeskyně

Skalní komora

-292/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý

Zpráva o průzkumné a výzkumné činnosti CSS/ARCH/60/US/562____

cisterna hradu Šaunštejna

jeskyně Jílovité peklo

jeskyně Máslová díra

jeskyně na Pustém vrchu

jeskyně na Zlatém ranci, resp. jeskyně Na terase

Jeskyně přátel přírody

jeskyně Trychterhöhle

jeskyně Zwergwnloch

Loupežnická jeskyně

Ludvíkovická ejskyně

Pustý (Husův) kostel

Stříbrná štola

studna hradu Falkenštejna

štola Boží požehnání

štola v Brtníkách

štola v Rožanech

štola v Ústí nad Labem - Bukové

štola ve Filipově

štoly na Švajdrychu

Trpasličí jeskyně

-293/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý M.

Zpráva o činnosti ZO 4-03 Labské pískovce v Děčíně za rok 2001 CSS/ARCH/60/US/5522001

důl Barbora

jeskyně na Joberbergu

jeskyně na Schieferbergu ve Valkeřicích

jeskyně u Mojžíře

-294/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý M., Grüner M.

Stříbrná štola ve Stříbrných stěnách CSS/ARCH/60/US/5591987

Stříbrná štola

-295/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav

Dolování u Šluknova CSS/ARCH/7/US/130____

důl Meissengründel

důl na Schweidrichu, resp. "Švajdrychu"

Jeskyně u Františkova nad Ploučnicí CSS/ARCH/57/US/542____

jeskyně Kobka

jeskyně Pod vodopádem

Výjimka z režimu CHKO Lužické hory - zpráva o činnosti CSS/ARCH/56/LB/5371986

jeskyně Naděje

-296/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva CSS/ARCH/60/US/5661986

Bílá jeskyně

Dámská jeskyně

hluboká mezerní jeskyně

jeskyně Jílové peklo

jeskyně Jílovité peklo (Lehmhölle)

jeskyně Lesní díra

jeskyně Máslová díra

jeskyně Máslová díra (Butterloch)

jeskyně Nadějí

jeskyně Pod věží Zdeňky

jeskyně Přátel přírody

jeskyně Přátelství

jeskyně U věže

jeskyně Ve spadu

jeskyně Ve spadu

Krakonošova jeskyně

Ledová jeskyně

Loupežnická jeskyně

Ludvíkovická jeskyně

Mechová jeskyně

Mechová jeskyně (Mooshöhle)

Mezerní jeskyně

Mezerní jeskyně (Klufthöhle am Golden Ranzen)

Netopýří jeskyně

Pytlácká jeskyně

Štelzigova jeskyně

Trapsličí jeskyně

Skalní hrad Šaunštejn CSS/ARCH/60/US/5581987

skalní hrad Šaunštejn

Zpráva o průzkumu - skalní hrad Šaunštejn u Vysoké Lípy CSS/ARCH/7/LB/1311988

jeskyně Konírna

-297/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o výzkumu kořenových stalagmitů CSS/ARCH/60/US/5511988

Loupežnická jeskyně

Zaměření skutečného stavu Sklady ovoce a zeleniny Velenice CSS/ARCH/6/LB/1051990

Lindavské komory

Průzkumy na území CHKO Labské pískovce v roce 1990 CSS/ARCH/7/US/1171991

Filmová štola

jeskyně Funící díra

jeskyně Komora

jeskyně Máslová díra

jeskyně Pruský tábor

jeskyně u Rohové věže

Jeskyně víl

jeskyně Vinný sklep u Kyjova

na Bukové hoře

Soví jeskyně

Střívrné stěny

Vápenka u Doubice

Jeskyně na Chlumu u Děčína CSS/ARCH/57/US/5411997

jeskyně č. 2 Ve stěně

jesyně č. 1 Liščí

Nová jeskyňka v Bechlejovické stěně CSS/ARCH/57/US/5401997

Loupežnická jeskyně

Medvědí dóm

Pytlácká jeskyně

Technická zpráva k povrchovému zaměření Loupežnické jeskyně u 

Velkého Března

CSS/ARCH/60/US/5671997

Loupežnická jeskyně

-298/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Novodobé pokusy kutání uhlí ve Varnsdorfu CSS/ARCH/6/US/1091998

Die Krimmerflur

důl Dollinger

důl Erhard

důl Reichensegengottes

důl St. Antoni

Freischurf - Výhradní kutiště

vodárenská štola na Špičáku

Pokusné dolování uhlí v Malé Veleni CSS/ARCH/6/US/1121998

štola Sluj

V rokli

Vlašská znamení CSS/ARCH/6/US/1141998

Bukové skály

Jedlová

Kytlice

Vodárenské jímací štoly v Heřmanově CSS/ARCH/6/ST/1131998

důl Laurenzi

"Stříbrné doly" u Jedlové CSS/ARCH/6/US/981999

Silbergruben

Zpráva o činnosti ZO 4-03 "Labské pískovce" v Děčíně České 

speleologické společnosti za rok 1998

CSS/ARCH/60/US/5501999

Dlouhá jeskyně

Vodní jeskyně

-299/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Dobývání uhlí u Starého Šachova CSS/ARCH/6/US/1032000

důl Sct. Antoni

důl Sct. Antoni

důl Sct. Georgi

důl St. Augustin

důl St. Augustin

důl Tscheoen, resp. Tschepenwiese

důl Tschepen

Hinterstück

šachta Sct. Georgi

štola Gottfried

štola Gottfried

štola Johann

štola Johanni

štola Joseph

štola Joseph

Důl "Anton Segen Gottes" ve Světlinách u Dolního Podluží CSS/ARCH/6/US/1022000

důl AntonSegen Gottes

Jeskyňka u Valkeřic CSS/ARCH/57/US/5432000

Valkeřická jeskyně

Podzemní továrna Rabštejn u České Kamenice CSS/ARCH/6/US/962000

Amerika v Českém krasu

Rabštejn u Janské

Richard u Litoměřic

Serpst u Srbska

-300/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vrchnostenský uhelný důl na Chlumu u Marjanína CSS/ARCH/6/US/972000

Annberg

Bechlejovice

Dolní Police

Malá Javorská

Marjanín

Mirabelle

Starý Šachov

Velká Javorská

Hnědouhelné doly u Dolního Podluží CSS/ARCH/6/US/932001

důl Anna

důl Anton a Johann

důl Zur alten Hoffnung

Mlýnský příkop u Starého Šachova CSS/ARCH/6/US/832001

důl Johann

důl St. Augustin

Hlaváčkova rokle

Mlýnský příkop

Přírodní památka "Kaňon potoka Kolné" CSS/ARCH/6/LB/922001

vodopád Kolné

Zpráva o činnosti za rok 2000 CSS/ARCH/60/US/5542001

jeskyně Okno

Loupežnická jeskyně

Doly Anton a Paulus v Merbolticích CSS/ARCH/6/US/812002

důl Anton

důl Paulus

Kolben

Jeskyně u Františkova nad Ploučnicí CSS/ARCH/6/US/822002

Komínová jeskyně

Lomená jeskyně

Pokusy o dolování hnědého uhlí u Horní Police a Žandova CSS/ARCH/6/US/802002

Duchcov

-301/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav, Babák J.

podzemní prostory u Werku C - štola A a sklepy hostince "Rabsteiner 

Schweiz"

CSS/ARCH/6/US/1002000

Jánská

Rabštejn

-302/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav, Kulhavý P.

Zpráva o orientačním průzkumu štol ve starém lomu "Na vápence" v 

Chudenicích u Klatov

CSS/ARCH/12/PL/167____

lom "Na vápence"

-303/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav, Plekanec Miroslav

Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita CSS/ARCH/6/US/1151998

Bučina

Hraniční rybník

Stříbrné doly

Stříbrné stěny u Hřenska

štola u Valdštejnské skály

-304/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav, Stein Karel

Zpráva o revizi štoly č. 4 na Sněžníku CSS/ARCH/6/US/1101997

důl na Děčínském Sněžníku

-305/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Miroslav, Stein Karel et al.

-306/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 CSS/ARCH/7/US/1261997

důl Berghaus

důl Buchberg

důl Engelbert

důl Holštejn

důl Horní Sedlo

důl Janovice

důl Kunewald

důl Limperk

důl Mařenice

důl na Sněžníku

důl na Švajdrychu

důl Naděje

důl sv. Kryštof - sv. Jan Evangelista

Havířský vrch

jeskyně Dámská

jeskyně Hladomorna

jeskyně Máslová díra

jeskyně Mechová

jeskyně Milštejn

Jeskyně přátelství

jeskyně u Bechlejovic

jeskyně u Širokého vrchu

Ledová jeskyně

Lemberk

Leština

Loupežnická jeskyně

Ludvíkovická jeskyně

Rote Grube

Suchá štola

Šachta u věže

štola Anna

-307/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

štola Antoni

štola Milířka

štola v Jiříkově

štoly v Kryštofově údolí

štoly v Povrlech - Roztokách

Vápenka u Doubice

-308/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Veselý Viktor

Ledová jeskyně CSS/ARCH/56/LB/5381963

jeskyně Naděje

-309/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vitáček Zdeněk

Deset let sledování netopýrů a vrápenců na Českolipsku CSS/ARCH/58/LB/5442000

hrad Děvín

jeskyně pod hradem Milštejn

pískovcový lom v Novém Boru, resp. Novoborská jeskyně

pískovcový lom ve Skalickém vrchu

Pustý kostel u Svitavy

sklepy pod zámkem Lemberk

sklepy zámku Zákupy

-310/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vítek Jan

Jeskyně Medvědí doupě CSS/ARCH/44/KH/464____

jeskyně Medvědí doupě

Krajinou dávných sopek CSS/ARCH/30/XX/342____

suťová sluj na Pohanském vrchu

Příspěvek k výzkumu pseudokrasových jevů u Bělé nad Svitavou CSS/ARCH/4/ST/45____

č. 583

jeskyně Čertovy díry

Rozsedlinové jeskyně u Vranova CSS/ARCH/54/JM/517____

Ledové sluje

Je na Hrádku jeskyně? CSS/ARCH/5/PA/571971

č. 577

Průvanová jeskyně

Pseudokrasové tvary Trstěnické tabule a přilehlého okolí Tiché Orlice CSS/ARCH/45/PA/4661972

Dudychova jeskyně

jeskyně Bětník

jeskyně u koupaliště

Jeskyně v Babí skále - Partyzánská

Jeskyně v Bezpráví

jeskyně v Horním Újezdě

Jeskyně v Karálkách

jeskyně v Mýtníkách

Jeskyně v Pivnicích

Jeskyně v zatáčce

Koňská díra

Liščí síňka

Myší díra

Partyzánská jeskyně

Propasťovitá jeskyně v Horním Újezdě

Průvanová jeskyně u Hrádku

Purkmistrova jeskyně

-311/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Slínovcové skalní útvary v údolí Tiché Orlice CSS/ARCH/5/PA/531974

jeskyně Koňská díra

jeskyně Liščí síňka

jeskyně U Lanšperka

jeskyně U Luhu

jeskyně V Mýtkovských skalách

Jeskyně Budislavských skal CSS/ARCH/5/PA/561975

Dudychova jeskyně

jeskyně Myší díry

Partyzánská jeskyně

Pivnická jeskyně

Purkmistrova jeskyně

Pseudokrasové jevy sudetské oblasti CSS/ARCH/46/XX/4691976

Červená hora

Ledříkova skála

Petrovy kameny

Vlaštovčí kameny

Suťová jeskyně Pod Luciferem v Broumovských stěnách CSS/ARCH/48/KH/4911976

jeskyně Pod Luciferem

-312/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vývoj skalních a jeskynních forem ve slínovcích východní části České 

křídové pánve

CSS/ARCH/4/PA/481977

jeskyně Bětník

jeskyně Čertovy díry

jeskyně Liščí síňka

jeskyně Pod Nekořem

jeskyně U Dolních Libchav

jeskyně U Lanšperka

jeskyně U Rozhraní

jeskyně V Babí skále

jeskyně V zatáčce u Hrádku

Průvanová jeskyně u Hrádku

V dolech

V Horním Újezdě

V Novém Městě nad Metují

Pseudokrasová jeskyně na Babce CSS/ARCH/49/ST/4971978

jeskyně na Babce

Pseudokrasové tvary v Orlických horách CSS/ARCH/44/PA/4531978

jeskyně Pod Marušou

jeskyně v Ledříčkově skále

jeskyně v Pašerácké skále

Pseudokrasové tvary v Prachovských skalách CSS/ARCH/4/KH/291979

jeskyně Brýle

jeskyně Kasička

jeskyně Komínka

jeskyně Komínovec

jeskyně Pařezská

jeskyně U Pařezu

Pseudokrasová jeskyně na Babce u Řevnic CSS/ARCH/49/ST/4981981

jeskyně na Babce

Geologické zajímavosti CHKO Podyjí CSS/ARCH/54/JM/5191982

Ledové sluje

-313/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a 

Kočičí skály

CSS/ARCH/46/KH/4811982

Bludiště

Horní labyrint

Jezevčí díra

Kočičí hrad

Sluj českých bratří

Skrýše u Bílé Třemešné CSS/ARCH/31/KH/3441982

skrýše u Bílé Třemešné

Bezděčínské a Hodkovické skály CSS/ARCH/44/LB/4591986

Bezděčínská věž

Bezděčínské skály

Hodkovické skály

Hřebenová věž

Kvočny

Malá kvočna

Sestroňovická věž

Velká kvočna alias Biskup

Hradisko a Zámeček v Budislavi CSS/ARCH/4/PA/361986

Hradisko

Zámeček u Budislavi

Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí CSS/ARCH/4/PA/401999

Mýtkovské jeskyně

-314/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vláčil V., Moučka J., Fatka J.

Hospodářská smlouva CSS/ARCH/64/JM/5791987

hradní studna na Pernštejně

-315/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vlašín Mojmír

Štola Maršovská vodní jako zimoviště

netopýrů a vrápenců

CSS/ARCH/16/JM/4202015

Maršovská štola (Maršovský žleb)

-316/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vlček Emanuel

Z dob českých a slovenských opic - opičí zkaměněliny z Koněprus, 

Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku

CSS/ARCH/114/XX/12041996

Děvínská Nová Ves

Gombasek

Koněprusy

Včeláre

Zlatý Kůň

-317/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

-Vn-

Cestou k novým krasovým prostorům CSS/ARCH/32/PA/3491961

díra "U skalisek"

-318/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vojíř Vladimír

Hledání Kuklovy podzemní Prahy CSS/ARCH/70/HP/613____

Brusnice

hotel Díra

Košíře

podzemí v Lazarské

Pražské Jezulátko

štoly na Nebozízku

Zpráva o průzkumu štol na Petříně (4 - 1, 4 - 2) CSS/ARCH/85/HP/8531984

Grotová štola

Letní sklep

Lohelovská štola

Mléčný sklep

Schustova štola

Strahovská štola

Velká zahradní štola

vinný sklep Peklo

Vodní galérie na Nebozízku

Vodní štola

Železitá štola

Podzemní Praha CSS/ARCH/85/HP/8551985

Grotová štola

Letní sklep

Lohelovská štola

Mléčný sklep, vinný sklep Peklo

Schustova štola

Strahovská štola

Šancovní štola

Velká zahradní štola

Vodní štola

Železitá štola

-319/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zpráva o průzkumu štol, podzemních prostor a hydrogeologickém 

sledování

CSS/ARCH/85/HP/8541986

sklepení pod statkem Spiritka

štola V  Kaštánkách

Vodovodní štola

Zámecká štola

Využití vod z odvodňovacích štol Petřína pro závlahu - 1. část 

Kinského zahrada

CSS/ARCH/85/HP/8521995

Strahovská štola

štola V Kaštánkách

Zámecká štola

Železitá štola

-320/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Vysloužil Jan

Ve stínu borovic a skal CSS/ARCH/75/PA/7311981

Dudychova jeskyně

Partyzánská jeskyně

Purkmistrova jeskyně

-321/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Wagner Josef

Návrh na vyhlášení některých pseudokrasových jeskyní Beskyd za 

chráněný přírodní výtvor

CSS/ARCH/38/MS/4041983

jeskyně Cyrilka

jeskyně Ondrášovy díry

Kněhyňská jeskyně

Pseudokrasové jeskyně Beskyd CSS/ARCH/37/MS/3951984

jeskyně Cyrilka

jeskyně č. 9

jeskyně Kyklop

jeskyně na Čertově mlýně

jeskyně na Mazáku

jeskyně na Záryjích

jeskyně Ondrášovy díry

Kněhyňská jeskyně

Na dno Splugy della Preta CSS/ARCH/71/XX/6301988

jeskyně Ciabattino

jeskyně Morava

Zpráva o výsledcích speleologických prací v oblasti CHKO Beskydy 

za období 1989 - 1990

CSS/ARCH/38/MS/4031991

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Kolonie

jeskyně Ledová

jeskyně na Lukšinci

jeskyně Překvapení

Kněhyňswká jeskyně

Ondrášovy jeskyně

-322/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Výsledek kontrol stavu netopýrů na zimovištích v roce 1995 CSS/ARCH/38/MS/4061996

jeskyně Cyrilka

jeskyně Kolonie

jeskyně Naděje - Překvapení

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Pod Kazatelsnou I

jeskyně Zbojnická

štola Liptálská I

štola Liptálská Malá

ZO ČSS 7-01 - zpráva o odborné činnosti za rok 2001 CSS/ARCH/38/MS/4092002

jeskyně Biskupovka

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Kolonie

jeskyně Kyklop

jeskyně Malý Kyklop

jeskyně Mariánka

jeskyně Naděje

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Slimrovka

jeskyně Vasko

jeskyně Velryba

jeskyně Zbojnická

jeskyně Žánova díra

Kněhyňská jeskyně

Liptálské štoly

Sintrová štola

Zbojnické ďůry

-323/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Objevy nových pseudokrasových jeskyní v Moravskoslezských 

Beskydech

CSS/ARCH/37/MS/3892003

jeskyně Biskupovka

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Ďáblova díra

jeskyně Kolonie

jeskyně Kyklop

jeskyně Matiánka

jeskyně nděje

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Pod kazatelnou

jeskyně Radegast

jeskyně Reichova díra

jeskyně Tři P

jeskyně Tři vstupy

jeskyně Vasko

jeskyně Žánova díra

Kněhyňská jeskyně

Liptálské štoly

Zbojnická jeskyně

-324/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Odborná chiropterologická činnost za rok 2002 CSS/ARCH/21/MS/2332003

černý důl

důl Čermná Potlachový

důl františek

důl Hermína

důl Jakartovice I a II

důl Kružberk

důl Odry I

důl Olšovec

důl Pomocná II a III

důl ruda I a II

důl St. Oldřůvky

důl Tvrdkov

důl Zálužná  a II

jeskyně Cyrilka

jeskyně Čertova díra

jeskyně Kyklop

jeskyně Marjánka

jeskyně Ondrášovy díry

jeskyně Vasko na Čertově mlýně

Kněhyňská jeskyně

-325/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zajíček Petr

V Kateřisnké jeskyni jsou kresby staré více než 6000 let! CSS/ARCH/14/JM/8752019

Kateřinská jeskyně

-326/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zimerman Václav

Jeskyně v okolí Romanova CSS/ARCH/821/ST/4____

jeskyně Obraznice

Prolezovačky

Romanovská jeskyně

skalní rokle Debř

neuveden CSS/ARCH/821/ST/16____

jeskyně Obraznice

Prolezovačky

Romanovská jeskyně

skalní rokle Debř

Pseudokrasové jeskyně u Hradska CSS/ARCH/821/ST/12____

jeskyně pod Hradskem

Historické podzemí Kokořínska CSS/ARCH/821/ST/181983

jeskyně Okno

jeskyně pod Máchovou skálou, resp. Poustevna

jeskyně Sklep

Jeskyně v zámeckém parku Horní Vidim CSS/ARCH/821/ST/61984

jeskyně Okno

jeskyně Sklep

Jeskynní skrýše u Sedlce CSS/ARCH/821/US/81984

Barcalína

Válečný úkryt

Partyzánské jeskyně na Kokořínsku CSS/ARCH/821/ST/111985

jeskyně Partyzánská

Partyzánky - Čamrdova jeskyně

Partyzánky - Krysličkova jeskyně

-327/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zimerman Václav, Piller Jiří

Tři nové jeskyně na Kokořínsku CSS/ARCH/821/ST/201998

jeskyně Listopadová

jeskyně Pecková

jeskyně U Micky

-328/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

ZO 7-07 Ostrava

Záchranný výzkum historických sklepení CSS/ARCH/66/MS/5931985

město Štramberk

-329/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

ZO ČSS 4-03 Labské pískovce

Zpráva o činnosti za rok 2002 CSS/ARCH/6/US/762003

Dutý kámen

Jiřetín pod Jedlovou

Luční potok

-330/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

ZO ČSS 4-04 Agricola

Nový vstup do díla Lehnschafter CSS/ARCH/6/US/652003

Lehnschafter

Zpráva o činnosti za rok 2002 CSS/ARCH/6/US/772003

důl Karolina II

štola 14 pomocníků

štola Lehnschafter

štola Mundloch

-331/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zorn Rudolf

Lokalita: Marie Pomocná III - Zlaté Hory CSS/ARCH/24/OL/2541989

Marie Pomocná III

-332/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Zotz Lothar F.

In den Beraunbergen CSS/ARCH/107/ST/11581944

Turské maštale

-333/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.



pondělí 28. listopadu 2022

Přehled autorů dokumentů v archivu ČSS
 zaevidovaných z nalezených dokumentů k

Žák

Továrna Richard CSS/ARCH/8/US/1351991

důl Richard

-334/334-

Prosím pěkně - autoři jsou uvedeni tak, jak se pod dokument podepsali. Proto můžete vidět jak 

Skřívánka F., tak poté Skřivánka Františka. Není klíče, kdy jde o jednu a tutéž osobu a kdy o dvě 

různé, takže to není v tomto tisku nijak řešeno, byť  lze občas tušit.

                           Mnoho dokumentů je nepodepsaných, proto najdete autora jménem "neuveden" . To 

je též zcela v tomto tisku neřešitelné.

Někdy bylo možno jako autora uvést celou ZO ČSS. Nicméně bohužel se velmi často jedná o nepříliš 

šťastnou duplicitu se zprávami o činnosti ZO ČSS, což je zcela odlišný typ dokumentů, jejichž 

katalog, jakož i přehled o lokalitách, o nichž se tam lze dočíst, je veden - a od počátku měl být - jiným 

způsobem. Snaha zachytit vše k lokalitám se zde mele dohromady se snahou zapsat dokumenty, což 

je z praktického hlediska chybné. Seznam lokalit je úplně jiná věc než seznam dokumentů. To první 

má řešit databáze JESO, to druhé tyto knihovnické katalogy. Proto ten mírný guláš.


