
datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN: 0-8403-5433-9

Autor: Hudson Steve, Vines Tom
Název:

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: The National Association for Search and Rescue, Dubuque

Fyzický popis: ruční láskyplné věnování dámy RNDr. Zelenkovi

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 28

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1989

Lokace:US

Údaje pevné délky:250

ČSS / pub / A4 / 02126Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Hudson Steve, Vines Tom

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

The National Association for Search and Rescue, Dubuque

ruční láskyplné věnování dámy RNDr. Zelenkovi

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 28

ČSS / pub / A4 / 02126

lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2018

ISBN: 978-84-09-02196-3

Autor: Chicano Manuel López et al.
Název:

"Exploraciones bajo el desierto de piedra" III Loja - Salar(Granada)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:ES

Údaje pevné délky:239

ČSS / pub / A4 / 02094Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geologie, historie, jeskně, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2018

Chicano Manuel López et al.

"Exploraciones bajo el desierto de piedra" III Loja - Salar(Granada)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 10

ČSS / pub / A4 / 02094

geografie, geologie, historie, jeskně, prehistorie

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-11-9

Autor: Beneš Jaroslav a kol.
Název:

"Liběchovská příčka" českosllovenské opevnění z roku 1938 v úseku 

Mělník - Dubá - Mimoň - Jihlava

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 17

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / řada / 00716Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Beneš Jaroslav a kol.

"Liběchovská příčka" českosllovenské opevnění z roku 1938 v úseku 

Mělník - Dubá - Mimoň - Jihlava

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 17

ČSS / pub / řada / 00716

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-901580-06-4

Autor: Lášek Radan
Název:

"Pražská čára" vnější obrana Prahy

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:75

ČSS / pub / řada / 00705Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Lášek Radan

"Pražská čára" vnější obrana Prahy

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 6

ČSS / pub / řada / 00705

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-22-4

Autor: Habrnál Miloš a kol.
Název:

"Rupnikova linie" a ostatní jugoslávská opevnění z let 1926-41

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 22

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:279

ČSS / pub / řada / 00697Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Habrnál Miloš a kol.

"Rupnikova linie" a ostatní jugoslávská opevnění z let 1926-41

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 22

ČSS / pub / řada / 00697

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN:

Autor: Vandebosch A. et al.
Název:

"Soubor 9 příspěvků"

Údaje o vydání: Simposium internazionale di speleologia, Varenna, Lago di Como, 3. - 6. 10. 1960

Nakladatelské údaje: Rassegna Speleoologica Italiana, Como

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memoria V della Rassegna Speleologica Italiana

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1961

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 01865Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, sedimenty, kryoklastika, pedologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Vandebosch A. et al.

"Soubor 9 příspěvků"

Simposium internazionale di speleologia, Varenna, Lago di Como, 3. - 6. 10. 1960

Rassegna Speleoologica Italiana, Como

Memoria V della Rassegna Speleologica Italiana

ČSS / pub / A5 / 01865

jeskyně, sedimenty, kryoklastika, pedologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-15-1

Autor: Hamák Bedřich, Beran František
Název:

"Šluknovský výběžek" příprava obrany severních Čech v letech 1937 - 1938

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 20

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / řada / 00719Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Hamák Bedřich, Beran František

"Šluknovský výběžek" příprava obrany severních Čech v letech 1937 - 1938

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 20

ČSS / pub / řada / 00719

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: ZO ČSS 1-02 Tetín
Název:

10 let objevu j. Martina, 10 let činnosti speleoskupiny Tetín

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 1-02 Tetín, Tetín

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 01150Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkumná činnost, 10 let

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

ZO ČSS 1-02 Tetín

10 let objevu j. Martina, 10 let činnosti speleoskupiny Tetín

ZO ČSS 1-02 Tetín, Tetín

3 ks

ČSS / pub / A5 / 01150

výzkumná činnost, 10 let

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 2. 2011

ISBN:

Autor: ZO ČSS 7-01 Orcus
Název:

10 let Orcusu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleologický klub při ZO SSM Železáren a drátoven  n.p. Bohumín, Bohumín

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 01151Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): založení organizace, vývoj, výsledky

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 2. 2011

ZO ČSS 7-01 Orcus

10 let Orcusu

Speleologický klub při ZO SSM Železáren a drátoven  n.p. Bohumín, Bohumín

2 ks

ČSS / pub / A5 / 01151

založení organizace, vývoj, výsledky

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: Novák Stanislav, ed.
Název:

10 let práce speleologického kroužku Závodního klubu ROH 

Adamovských strojíren

Údaje o vydání: příloha 2. čís. VIII. ročníku Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí

Nakladatelské údaje: Historicko-vlastivědný a speleologický kroužek ZO - ROH ADAST, Adamov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A4 / 02183Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, průzkum a výzkum, Moravský kras, Býčí skála, Hloštejn

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Novák Stanislav, ed.

10 let práce speleologického kroužku Závodního klubu ROH 

Adamovských strojíren

příloha 2. čís. VIII. ročníku Vlastivědných zpráv z Adamova a okolí

Historicko-vlastivědný a speleologický kroužek ZO - ROH ADAST, Adamov

ČSS / pub / A4 / 02183

speleologie, průzkum a výzkum, Moravský kras, Býčí skála, Hloštejn

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tásler Radko a kol.
Název:

100 let Albeřické jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřicet, Trutnov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 15 let Speleologické skupiny Albeřice

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A4 / 01152Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vznik jeskyní, lomy, geologie, hydrologie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tásler Radko a kol.

100 let Albeřické jeskyně

ZO ČSS 5-02 Albeřicet, Trutnov

15 let Speleologické skupiny Albeřice

ČSS / pub / A4 / 01152

vznik jeskyní, lomy, geologie, hydrologie

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-02-1

Autor: Bella Pavol, Gaál Ľudovít, Gažík Peter, Haviarová Dagmar, Papáč 

Vladimír, Višňovská Zuzana, Zeli JánNázev:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A1SK, Show 

caves in Slovakia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:23

ČSS / pub / A5 / 01861Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Bella Pavol, Gaál Ľudovít, Gažík Peter, Haviarová Dagmar, Papáč 

Vladimír, Višňovská Zuzana, Zeli Ján

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A1SK, Show 

caves in Slovakia

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01861

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-06-9

Autor: Kompaniyets Volodymyr
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A1UA, 

Gypsum karst in Podolie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / pub / A5 / 01844Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Kompaniyets Volodymyr

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A1UA, 

Gypsum karst in Podolie

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01844

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-05-2

Autor: Egri Csaba , Fleck Nora
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A2H, 

Aggtelek Karst 

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01843Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Egri Csaba , Fleck Nora

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A2H, 

Aggtelek Karst 

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01843

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-03-8

Autor: Vlček Lukáš
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A2SK, Karst, 

caves and caving in Slovakia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:25

ČSS / pub / A5 / 01862Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Vlček Lukáš

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A2SK, Karst, 

caves and caving in Slovakia

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01862

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-04-5

Autor: Holúbek Peter, Lešinský Gabriel
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A3SK, 

Excavation in the caves of Slovakia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / pub / A5 / 01863Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Holúbek Peter, Lešinský Gabriel
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Autor: Piškula Michal, Štětina Jiří
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, A7CZ, Cave 

diving Camp
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Autor: Plan Lukas, Glitzner Karoline, Pfarr Theo
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1A, Ice 

caves of Austria

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce
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ČSS / pub / A5 / 01854Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Plan Lukas, Glitzner Karoline, Pfarr Theo

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1A, Ice 

caves of Austria

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01854

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-905493-1-9
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Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1CZ, Show 

caves and UNESCO monuments in the Czech Republic

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce
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Autor: Leel-Ossy Szabolcs, Fleck Nora
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1H, 

Budapest hydrothermal caves

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ
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Autor: Olenici Mihai, Iacobas Paul
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1RO, Caves 

and karst in Apuseni Nature Park

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce
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ISBN: 978-80-905493-9-5

Autor: Ferk Mateja, Tičar Jure, Mihevc Andrej, Staut Miha
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B1SL, 

Speleological excursion to the Dinaric Karst of Slovenia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce
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Autor: Polák Petr
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B2CZ , 

A2CZ, Caving in the Moravian Karst

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce
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Autor: Vogel Baerbel, Duckeck Jochen, Wolf Andreas
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B2D, Caves 

and castles between Munich and Brno

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013
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Autor: Ferk Mateja, Tičar Jure, Mihevc Andrej, Staut Miha
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B2SL, Sport 

caving in the Caves of the Dinaric Karst of Slovenia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:
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Autor: Otava Jiří,  Morávek Rostislav
Název:

16th International Congress of Speleology, Excursion Guide, B3CZ, A3CZ 

The most interesting karstological phenomena of Moravia

Údaje o vydání:
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Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013
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Bohemian Karst

Údaje o vydání:
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Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013
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Autor: Filippi Michal, Bosák Pavel
Název:

16th International Congress of Speleology, Proceedings, Volume 3

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha
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16th International Congress of Speleology, Program

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha
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16th International Congress of Speleology, Program

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01848

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: A-25*31027

Autor: Kneidl Pravoslav, Břeňová Věra
Název:

1827 - 1956

Údaje o vydání: Rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu - svazek II. jmenný seznam

Nakladatelské údaje: Národní muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Národního muzea, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:364

ČSS / pub / A4 / 01581Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): rejstřík, jmenný seznam

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Kneidl Pravoslav, Břeňová Věra

1827 - 1956

Rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu - svazek II. jmenný seznam

Národní muzeum, Praha

Časopis Národního muzea, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 01581

rejstřík, jmenný seznam

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France - 

program

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 0

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A4 / 02236Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

neuveden

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France - 

program

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 0

ČSS / pub / A4 / 02236

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 84-7840-086-9

Autor: Eraso Adolfo a kol.
Název:

1er Simposium Intenacional de Cuevas Glaciares y Karst en Regiones 

Polares

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Insatituto Tecnológico Geominero de Espaňa ITGE, Madrid

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings Actas

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1991

Lokace:ES

Údaje pevné délky:237

ČSS / pub / A4 / 01642Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledové jeskyně, polární kras, glaciologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Eraso Adolfo a kol.

1er Simposium Intenacional de Cuevas Glaciares y Karst en Regiones 

Polares

El Insatituto Tecnológico Geominero de Espaňa ITGE, Madrid

Proceedings Actas

ČSS / pub / A4 / 01642

ledové jeskyně, polární kras, glaciologie

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Nunez
Název:

20 anos explorando a Cuba

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Historia de la Sociedad Espelologica de Cuba

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:ES

Údaje pevné délky:384

ČSS / pub / A5 / 01319Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Nunez

20 anos explorando a Cuba

La Habana

Historia de la Sociedad Espelologica de Cuba

ČSS / pub / A5 / 01319

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN: 276/75

Autor: Burkhardt Rudolf, Chaloupka Antonín
Název:

20 let speleologického kroužku ZK ROH Blansko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČKD, n.p., Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A5 / 01677Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jedovnický potok, speleologický kroužek, výzkum, Moravský kras

Nelze půjčovat !!!!



10. 12. 2012

Burkhardt Rudolf, Chaloupka Antonín

20 let speleologického kroužku ZK ROH Blansko

ČKD, n.p., Blansko

ČSS / pub / A5 / 01677

Jedovnický potok, speleologický kroužek, výzkum, Moravský kras



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Vaněk Miroslav a kol.
Název:

20 let ZO 7-03 Speleo Prostějov - Javoříčko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 7-03 Javoříčko, Prostějov

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01320Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): činnost skupiny

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Vaněk Miroslav a kol.

20 let ZO 7-03 Speleo Prostějov - Javoříčko

ZO ČSS 7-03 Javoříčko, Prostějov

samizdat

ČSS / pub / A5 / 01320

činnost skupiny

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 4. 2013

ISBN:

Autor: Veni George
Název:

2009 - 2010 Annual Report

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Cave and Karst Research Institute, Carlsbad New Mexico, USA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2010

Lokace:US

Údaje pevné délky:29

ČSS / pub / A4 / 01705Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, ročenka, UIS

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 4. 2013

Veni George

2009 - 2010 Annual Report

National Cave and Karst Research Institute, Carlsbad New Mexico, USA

ČSS / pub / A4 / 01705

jeskyně, kras, ročenka, UIS

zahraniční

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Čížek Pavel, Chaloupka Antonín, Nejezchleb Alois
Název:

25 let práce speleologů ZO 6-04 ČSS při ZK ROH ČKD Blansko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZK ROH ČKD Blansko

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 01338Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): činnost skupiny

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Čížek Pavel, Chaloupka Antonín, Nejezchleb Alois

25 let práce speleologů ZO 6-04 ČSS při ZK ROH ČKD Blansko

ZK ROH ČKD Blansko

kopie strojopisu

ČSS / pub / A5 / 01338

činnost skupiny

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Himmel Jan
Název:

25 let výzkumu krasového podzemi

Údaje o vydání: ZO ČSS 6-11

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Speleologická sekce DK ROH KSB

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A4 / 01339Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Himmel Jan

25 let výzkumu krasového podzemi

ZO ČSS 6-11

Česká speleologická společnost, Speleologická sekce DK ROH KSB

2 ks

ČSS / pub / A4 / 01339

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 978-80-8064-279-2

Autor: Zelinka Ján a kol.
Název:

2nd International Workshop on Ice Caves

Údaje o vydání: Demänovská dolina, May 8 - 12, 2006

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýn, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis: + 1 kopie programu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2007

Lokace:SK

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 01633Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledové jeskyně, morfologie, vývoj, výzkum, mikroklima, geneze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Zelinka Ján a kol.

2nd International Workshop on Ice Caves

Demänovská dolina, May 8 - 12, 2006

Správa slovenských jaskýn, Liptovský Mikuláš

+ 1 kopie programu

ČSS / pub / A4 / 01633

ledové jeskyně, morfologie, vývoj, výzkum, mikroklima, geneze

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 80-903378-1-3

Autor: Geršl Milan et al.
Název:

3. národní speleologický kongres

Údaje o vydání: 8. - 10. 10. 2004, moravský kras, Sloup

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: rozšířená abstrakta

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:83

ČSS / pub / A4 / 01898Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, skapové vody, krasové procesy, sedimenty, hydrologie, netopýři

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Geršl Milan et al.

3. národní speleologický kongres

8. - 10. 10. 2004, moravský kras, Sloup

Česká speleologická společnost, Praha

rozšířená abstrakta

ČSS / pub / A4 / 01898

speleologie, skapové vody, krasové procesy, sedimenty, hydrologie, netopýři

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 8. 2021

ISBN: 80-903378-1-3

Autor: Musil Rudolf, Bosák Pavel, Geršl Milan, Otava Jiří
Název:

3. národní speleologický kongres - rozšířená abstrakta

Údaje o vydání: 8. - 10. 10. 2004

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:84

ČSS / pub / A4 / 02188Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): referáty speleologického kongresu - rozšířená abstrakta

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 8. 2021

Musil Rudolf, Bosák Pavel, Geršl Milan, Otava Jiří

3. národní speleologický kongres - rozšířená abstrakta

8. - 10. 10. 2004

Česká speleologická společnost, Praha

ČSS / pub / A4 / 02188

referáty speleologického kongresu - rozšířená abstrakta

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN:

Autor: Musil Rudolf a kol.
Název:

30 let speleologického kroužku ZK ROH Býčí Skála - 1954-1984

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZK ROH Adast, Adamov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A4 / 01348Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoprůzkum, výzkum

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Musil Rudolf a kol.

30 let speleologického kroužku ZK ROH Býčí Skála - 1954-1984

ZK ROH Adast, Adamov

ČSS / pub / A4 / 01348

speleoprůzkum, výzkum

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 370110389

Autor: Novotná Anna a kol.
Název:

35 let speleologického kroužku ZK ROH Býčí skála

Údaje o vydání: vytištěno v rámci tiskových zkoušek na stroji ADAST DOMINANT 715

Nakladatelské údaje: ZK ROH ADAST Adamov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A4 / 01686Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Býčí skála, Šenkův sifon, Jedovnický potok, Speleologický klub, Sobolova 

jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Novotná Anna a kol.

35 let speleologického kroužku ZK ROH Býčí skála

vytištěno v rámci tiskových zkoušek na stroji ADAST DOMINANT 715

ZK ROH ADAST Adamov

ČSS / pub / A4 / 01686

Moravský kras, Býčí skála, Šenkův sifon, Jedovnický potok, Speleologický klub, Sobolova 

jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 2-251-60561-4

Autor: Griselin Madeleine a kol.
Název:

3e symposium international Cavités glaciaires et cryokarst en régions 

polaires et de haute montagne

Údaje o vydání: 1. - 6. nov. 1994, Chamonix

Nakladatelské údaje: L'Université de Vesancon, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Annales littéraires de l'université de Besancon no 561, série Géographie no 

34

Žánr/forma: sborník

Rok vydání:1995

Lokace:FR

Údaje pevné délky:138

ČSS / pub / A4 / 01344Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): glaciologie, kryokras, hydrologie, geochemie, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Griselin Madeleine a kol.

3e symposium international Cavités glaciaires et cryokarst en régions 

polaires et de haute montagne

1. - 6. nov. 1994, Chamonix

L'Université de Vesancon, Paris

Annales littéraires de l'université de Besancon no 561, série Géographie no 

34

ČSS / pub / A4 / 01344

glaciologie, kryokras, hydrologie, geochemie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Paone R., Piciocchi C.
Název:

3rd International Symposium on Underground Quarries

Údaje o vydání: Napoli Castel dell Ovo, 10-14 July 1991

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Neapol

Fyzický popis: + 3 ks samizdatu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:IT

Údaje pevné délky:310

ČSS / pub / A4 / 01345Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, výzkum, ochrana, archeologie, historické podzemí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Paone R., Piciocchi C.

3rd International Symposium on Underground Quarries

Napoli Castel dell Ovo, 10-14 July 1991

Societa Speleologica Italiana, Neapol

+ 3 ks samizdatu

ČSS / pub / A4 / 01345

jeskyně, průzkum, výzkum, ochrana, archeologie, historické podzemí

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2020

ISBN: 978-80-87857-37-3

Autor: Vlčková Veronika
Název:

40 let poctivé papírové podpory pilného prohledávání podzemí

Údaje o vydání: výroční tisk

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: papírový tisk + CD-ROM

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:200

ČSS / cop / A4 / 02166Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické dokumenty, publikační seznamy, významní členové, vývoj členstva

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2020

Vlčková Veronika

40 let poctivé papírové podpory pilného prohledávání podzemí

výroční tisk

Česká speleologická společnost, Praha

papírový tisk + CD-ROM

ČSS / cop / A4 / 02166

historické dokumenty, publikační seznamy, významní členové, vývoj členstva

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 9. 2017

ISBN:

Autor: Audy Igor, Audy Marek, Kacetl Václav, Láník Libor et al.
Název:

40 let ZO ČSS 6-17 Topas

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-17 Topas, Suchdol

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 02046Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, dokumentace,výzkum, expedice, fotografování

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 9. 2017

Audy Igor, Audy Marek, Kacetl Václav, Láník Libor et al.

40 let ZO ČSS 6-17 Topas

ZO ČSS 6-17 Topas, Suchdol

ČSS / pub / A5 / 02046

historie, dokumentace,výzkum, expedice, fotografování

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 80-9666963-3-5

Autor: Hochmuth Zdenko a kol.
Název:

50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnost, Prešov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zborník referátov z historicko-odborného seminára

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / A4 / 01403Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyňářství, Slovenská speleologická spolenost, speleopotápění

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Hochmuth Zdenko a kol.

50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Slovenská speleologická spoločnost, Prešov

Zborník referátov z historicko-odborného seminára

ČSS / pub / A4 / 01403

jeskyňářství, Slovenská speleologická spolenost, speleopotápění

SSS

textová publikace

SK

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN: 80-9666963-3-5

Autor: Tulis Ján, Hochmuth Zdenko, Lalkovič Marcel, Hlaváč Jozef
Název:

50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnosť 2000, Prešov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zborník referátov z historicko-odborného seminára

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / A5 / 01970Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyňářství, speleologická společnost, ochrana přírody, správa slovenských jeskyní

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Tulis Ján, Hochmuth Zdenko, Lalkovič Marcel, Hlaváč Jozef

50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Slovenská speleologická spoločnosť 2000, Prešov

Zborník referátov z historicko-odborného seminára

ČSS / pub / A5 / 01970

jeskyňářství, speleologická společnost, ochrana přírody, správa slovenských jeskyní

SSS

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 978-80-8154-079-0

Autor: Tulis Ján et al.
Název:

50 rokov Speleologického klbu Slovenský raj

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleologický klub Slovenský raj, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:SK

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A4 / 01900Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoklub, jeskyňářství, Slovenský ráj

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Tulis Ján et al.

50 rokov Speleologického klbu Slovenský raj

Speleologický klub Slovenský raj, Žilina

ČSS / pub / A4 / 01900

speleoklub, jeskyňářství, Slovenský ráj

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 83-214-0409-X

Autor: Parma Christian, Rojek Tadeusz
Název:

500 zagadek o jaskiniach

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:PO

Údaje pevné délky:254

ČSS / pub / A5 / 01405Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, jeskyně, katastrofy, podzemí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Parma Christian, Rojek Tadeusz

500 zagadek o jaskiniach

Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa

ČSS / pub / A5 / 01405

speleologie, jeskyně, katastrofy, podzemí

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 978-80-8064-391-1

Autor: Bella Pavel, Gažík Peter, Vlček Lukáš
Název:

6th Congress International Show Caves Association

Údaje o vydání: Demänovská Valley,  October 18 - 23, 2010, Slovakia

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jeskyní, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Abstracts, excursion guide

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2011

Lokace:SK

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A5 / 01669Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras a jeskyně Slovenska, radonová bezpečnost, antropogenní vlivy, datování procesů, 

lampenflora, hydrologie, mikroklima

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Bella Pavel, Gažík Peter, Vlček Lukáš

6th Congress International Show Caves Association

Demänovská Valley,  October 18 - 23, 2010, Slovakia

Správa slovenských jeskyní, Liptovský Mikuláš

Abstracts, excursion guide

ČSS / pub / A5 / 01669

kras a jeskyně Slovenska, radonová bezpečnost, antropogenní vlivy, datování procesů, 

lampenflora, hydrologie, mikroklima

zahraniční

průvodce

EN

území větší

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 6. 2016

ISBN:

Autor: Haszlinsky Tamas et al.
Název:

70 éves a szervezett magyar karszt- és barlangkutatás 1910 - 1980

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:HU

Údaje pevné délky:90

ČSS / pub / A4 / 01983Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, morfologie, speleogeneze, hydrologie, klima, speleoterapie, archeologie, 

paleontologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 6. 2016

Haszlinsky Tamas et al.

70 éves a szervezett magyar karszt- és barlangkutatás 1910 - 1980

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / pub / A4 / 01983

kras, morfologie, speleogeneze, hydrologie, klima, speleoterapie, archeologie, 

paleontologie

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2020

ISBN: 83-4187

Autor: Hogyor József
Název:

A bércek titkai

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Idegenforgalmi Hivatal, Veszprém

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:HU

Údaje pevné délky:203

ČSS / pub / A5 / 00001Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

nevím

brožované

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2020

Hogyor József

A bércek titkai

Idegenforgalmi Hivatal, Veszprém

ČSS / pub / A5 / 00001

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

nevím

brožované

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 963-450-490-6

Autor: Balázs Dénes
Název:

A csepegö kövek igézetében

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Printing Nyomdaipari Kereskedelmi és

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:HU

Údaje pevné délky:124

ČSS / pub / A5 / 00002Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balázs Dénes

A csepegö kövek igézetében

Printing Nyomdaipari Kereskedelmi és

ČSS / pub / A5 / 00002

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 0-914264-27-3

Autor: Palmer Arthur N.
Název:

A geological guide to Mammoth Cave National Park

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Zephyrus Press, Teaneck

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:US

Údaje pevné délky:196

ČSS / pub / A5 / 00003Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, geologie, Mammoth Cave, průzkum, podzemní vody, geneze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Palmer Arthur N.

A geological guide to Mammoth Cave National Park

ruční věnování

Zephyrus Press, Teaneck

ČSS / pub / A5 / 00003

speleologie, geologie, Mammoth Cave, průzkum, podzemní vody, geneze

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Jakucs László
Název:

A Hévforrásos Barlangkeletzekés

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: ÚJAB Hozzászólás a Budai-Hegység Hidrothermáinak Eredetéhez

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Külënyómat a Hidrologiai Közlöny, sv. 28

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:HU

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A4 / 02075Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): "Geological and Physical Factors of Cave Formation by the action of Hot Springs"

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Jakucs László

A Hévforrásos Barlangkeletzekés

separát

ÚJAB Hozzászólás a Budai-Hegység Hidrothermáinak Eredetéhez

Külënyómat a Hidrologiai Közlöny, sv. 28

ČSS / SEP / A4 / 02075

"Geological and Physical Factors of Cave Formation by the action of Hot Springs"

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Varga Gyula
Název:

A matra hegység földtani térképe

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Hasznos (Mátrakeresztes)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A4 / 02019Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapy 1:10 000, Gauss-Krüger, morfologie, petrografie, hydrologie, vulkanologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Varga Gyula

A matra hegység földtani térképe

Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

Hasznos (Mátrakeresztes)

ČSS / pub / A4 / 02019

mapy 1:10 000, Gauss-Krüger, morfologie, petrografie, hydrologie, vulkanologie

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN:

Autor: McLearn F. H.
Název:

A middle triassic (anisian) fauna in halfwa, Sikanny Chief, and Tetsa 

Valleys, Northeastern British Columbia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 46-1

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1946

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02150Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapová dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

McLearn F. H.

A middle triassic (anisian) fauna in halfwa, Sikanny Chief, and Tetsa 

Valleys, Northeastern British Columbia

Geological Survey of Canada, Ottawa

Paper 46-1

ČSS / pub / A4 / 02150

mapová dokumentace

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 8. 2009

ISBN: 1210-4108

Autor: Mlejnek Roman, Moravec Josef
Název:

A new subspecies of Aphaenopidius treulandi from the Dobrovlje Mts., 

Slovenia (Coleoptera: Carabidae: Trechini)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Folia Heyrovskyana

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 00005Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Aphaenopidius treulandi, taxonomie, popis

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 8. 2009

Mlejnek Roman, Moravec Josef

A new subspecies of Aphaenopidius treulandi from the Dobrovlje Mts., 

Slovenia (Coleoptera: Carabidae: Trechini)

separát

Folia Heyrovskyana

ČSS / SEP / A4 / 00005

Aphaenopidius treulandi, taxonomie, popis

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN: 978-80-903378-4-8

Autor: Motyčka Zdeněk, Hutňana Daniel, Husák Radoslav
Název:

A Quest for the Secrets of Xibalba

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZM Production

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:114

ČSS / pub / B4 / 01797Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleopotápění, Mexico, Yuacatan, jeskyně, podvodní, mapování, průzkum

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

vázané

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Motyčka Zdeněk, Hutňana Daniel, Husák Radoslav

A Quest for the Secrets of Xibalba

ZM Production

ČSS / pub / B4 / 01797

speleopotápění, Mexico, Yuacatan, jeskyně, podvodní, mapování, průzkum

domácí

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

vázané

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Smith D. Ingle, Nicholson F. H.
Název:

A Study of Limestone Solution in North-west Co. Clare, Eire

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol. 10, No. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:UK

Údaje pevné délky:20

ČSS / SEP / A5 / 02116Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrologie, vápenec, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Smith D. Ingle, Nicholson F. H.

A Study of Limestone Solution in North-west Co. Clare, Eire

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol. 10, No. 2

ČSS / SEP / A5 / 02116

hydrologie, vápenec, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Pelch E. János
Název:

A Sztraczenai völgy és a Dobsinai Jégbarlang

Údaje o vydání: reprint

Nakladatelské údaje: Franklin-Társulat Könyvnyomdája

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:HU

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A5 / 02022Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): srozumitelný pouze původní rok 1884

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

nevím

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Pelch E. János

A Sztraczenai völgy és a Dobsinai Jégbarlang

reprint

Franklin-Társulat Könyvnyomdája

ČSS / pub / A5 / 02022

srozumitelný pouze původní rok 1884

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

nevím

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN: 3-924590-17-6

Autor: Zygowski Dieter W.
Název:

Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde

Údaje o vydání: ISSN 0175-3495, 50/1988

Nakladatelské údaje: Westfälischen Museum für Naturkunde, Münster

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in Westfalen

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:DE

Údaje pevné délky:295

ČSS / pub / A4 / 01738Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, kras, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Zygowski Dieter W.

Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde

ISSN 0175-3495, 50/1988

Westfälischen Museum für Naturkunde, Münster

Bibliographie zur Karst- und Höhlenkunde in Westfalen

ČSS / pub / A4 / 01738

bibliografie, kras, jeskyně

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Ivanova I. K., Kind N. B., Čerdyšev V. V.
Název:

Absolutnaja geochronologija četvertičnovo perioda

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1963

Lokace:RU

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / A4 / 01549Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geochronologie, čtvrtohory

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Ivanova I. K., Kind N. B., Čerdyšev V. V.

Absolutnaja geochronologija četvertičnovo perioda

Akademija nauk SSSR, Moskva

ČSS / pub / A4 / 01549

geochronologie, čtvrtohory

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Přibyl Jan, Říčný Drahoslav
Název:

Abstracts - Symposium on Speleotherapy

Údaje o vydání: February 20 - 24, 1986, Blansko - viz ID 1636

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: abstrakta referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:54

ČSS / pub / A5 / 01625Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoterapie, medicína, jeskynní prostředí, astma

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Přibyl Jan, Říčný Drahoslav

Abstracts - Symposium on Speleotherapy

February 20 - 24, 1986, Blansko - viz ID 1636

Česká speleologická společnost, Blansko

abstrakta referátů

ČSS / pub / A5 / 01625

speleoterapie, medicína, jeskynní prostředí, astma

ČSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 7. 2021

ISBN:

Autor: Vít Jan ed.
Název:

Abstrakta - IV. Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu a II. 

Národní speleologický kongres

Údaje o vydání: Jedovnice 8. - 12. 9. 1999, Moravský kras

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:41

ČSS / pub / A4 / 02185Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 7. 2021

Vít Jan ed.

Abstrakta - IV. Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu a II. 

Národní speleologický kongres

Jedovnice 8. - 12. 9. 1999, Moravský kras

Česká speleologická společnost

ČSS / pub / A4 / 02185

speleologie

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Negkov Petko
Název:

ABV na technikata na jediničnoto v'že

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Družnaja pečatnica Dimitr Blagojev, Plovdiv

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1983

Lokace:  

Údaje pevné délky:93

ČSS / pub / A5 / 00007Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jednolanová technika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Negkov Petko

ABV na technikata na jediničnoto v'že

Družnaja pečatnica Dimitr Blagojev, Plovdiv

ČSS / pub / A5 / 00007

jednolanová technika

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Keller Raffaella Poggiani, D'Agostini Cecilia
Název:

Ad occhi chiusi nel museo

Údaje o vydání: Atti del Convegno, Bergamo 25. 10. 2002

Nakladatelské údaje: Soroptimist International d'Italia, Club di Bergamo, Bergamo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2003

Lokace:IT

Údaje pevné délky:158

ČSS / pub / A4 / 01512Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, muzejnictví. kulturní památky

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Keller Raffaella Poggiani, D'Agostini Cecilia

Ad occhi chiusi nel museo

Atti del Convegno, Bergamo 25. 10. 2002

Soroptimist International d'Italia, Club di Bergamo, Bergamo

ČSS / pub / A4 / 01512

archeologie, muzejnictví. kulturní památky

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN: 0-937757-00-4

Autor: McClurg David R.
Název:

Adventure of Caving

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: D&J Press, Carlsbad New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A Practical Guide for Advanced and Beginning Cavers

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:US

Údaje pevné délky:332

ČSS / pub / A5 / 01588Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, ochrana, bezpečnost, nehody, začátek, osobní výbava

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

McClurg David R.

Adventure of Caving

D&J Press, Carlsbad New Mexico

A Practical Guide for Advanced and Beginning Cavers

ČSS / pub / A5 / 01588

jeskyně, ochrana, bezpečnost, nehody, začátek, osobní výbava

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Club de Speleologie et des Sports de Montagne
Název:

Affalu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SpeleoClub de Bejaia

Fyzický popis: ve spirále ožižlaný

Údaje o edici - vedlejší název: Brochure du Speleoclub de Bejaia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01801Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Club de Speleologie et des Sports de Montagne

Affalu

SpeleoClub de Bejaia

ve spirále ožižlaný

Brochure du Speleoclub de Bejaia

ČSS / pub / A4 / 01801

jeskyně, průzkum

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 70.921

Autor: Kessler Hubert
Název:

Aggtelek

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Panoráma, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1971

Lokace:HU

Údaje pevné délky:29

ČSS / pub / A5 / 00010Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kessler Hubert

Aggtelek

Panoráma, Budapest

ČSS / pub / A5 / 00010

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 963-01-8435-4

Autor: Siegmeth Károly
Název:

Aggteleki Barlang

Údaje o vydání: reprint

Nakladatelské údaje: A M. O. Kárpátegyesület Keleti Kárpátok Osztálya

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyar oryosok és természuetvizsgálók

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:HU

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A5 / 02021Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): srozumitelný pouze původní rok 1910

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

nevím

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Siegmeth Károly

Aggteleki Barlang

reprint

A M. O. Kárpátegyesület Keleti Kárpátok Osztálya

Magyar oryosok és természuetvizsgálók

ČSS / pub / A5 / 02021

srozumitelný pouze původní rok 1910

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

nevím

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2022

ISBN:

Autor: Jančo Jozef
Název:

Agroenvironmentální programy v krasových územích

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sdružení Cortusa aj.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A5 / 02254Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana jeskyní a krasu

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2022

Jančo Jozef

Agroenvironmentální programy v krasových územích

Sdružení Cortusa aj.

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články

ČSS / pub / A5 / 02254

ochrana jeskyní a krasu

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-88374-027-3

Autor: Häuselmann Phillip et al.
Název:

Akten des 14. Nationalen Kongresses für Höhlenforschung

Údaje o vydání: Interlaken / Schweiz, 9. - 12. August 2019

Nakladatelské údaje: Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforsching

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ergänzungsband Nr. 20 zu "Stalactite"

Žánr/forma: text

Rok vydání:2019

Lokace:SUI

Údaje pevné délky:300

ČSS / pub / A4 / 02243Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propast, průzkum, výzkum, mapování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Häuselmann Phillip et al.

Akten des 14. Nationalen Kongresses für Höhlenforschung

Interlaken / Schweiz, 9. - 12. August 2019

Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforsching

Ergänzungsband Nr. 20 zu "Stalactite"

ČSS / pub / A4 / 02243

jeskyně, propast, průzkum, výzkum, mapování

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Bosák Pavel a kol.
Název:

Alcadi 2004

Údaje o vydání: October 20 - 24, 2004, Moravský kras

Nakladatelské údaje: UIS

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in 

Alps, Carpathians and Dinarid

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:42

ČSS / cop / A4 / 01634Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): abstrakta, historie, výzkum, průzkum, speleologie, karsologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Bosák Pavel a kol.

Alcadi 2004

October 20 - 24, 2004, Moravský kras

UIS

7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in 

Alps, Carpathians and Dinarid

ČSS / cop / A4 / 01634

abstrakta, historie, výzkum, průzkum, speleologie, karsologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN:

Autor: Pavuza Rudlof, Stummer Günter a kol.
Název:

ALCADI '94

Údaje o vydání: Semriach, 5. - 8. Mai 1994

Nakladatelské údaje: Verband österreichischer Höhlenforscher, Vídeň

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Akten zum Symposion zur Geschichte der Speläologie im Raum Alpen, 

Karpaten und Dinariden

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1994

Lokace:AU

Údaje pevné délky:155

ČSS / pub / A4 / 01654Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, výzkum, průzkum, dokumentace, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Pavuza Rudlof, Stummer Günter a kol.

ALCADI '94

Semriach, 5. - 8. Mai 1994

Verband österreichischer Höhlenforscher, Vídeň

Akten zum Symposion zur Geschichte der Speläologie im Raum Alpen, 

Karpaten und Dinariden

ČSS / pub / A4 / 01654

kras, jeskyně, výzkum, průzkum, dokumentace, bibliografie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 80-88924-01-4

Autor: neuveden
Název:

Alcadi '98

Údaje o vydání: Mezinárodní symposium o historii speleologie a karsologie 25. - 31. 5. 1998, Liptovský 

Mikuláš

Nakladatelské údaje: Slovenské museum ochrany přírody a speleologie, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: abstrakta referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1998

Lokace:SK

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 01637Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, karsologie, historie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

sborník

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

neuveden

Alcadi '98

Mezinárodní symposium o historii speleologie a karsologie 25. - 31. 5. 1998, Liptovský 

Mikuláš

Slovenské museum ochrany přírody a speleologie, Liptovský Mikuláš

abstrakta referátů

ČSS / pub / A5 / 01637

speleologie, karsologie, historie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

sborník

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Arrigo A. Cigna
Název:

Alcune considerazioni preliminari sull'erosione per cavitazione

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le Grotte d'Italia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A5 / 01823Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): eroze, vývoj, koroze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Arrigo A. Cigna

Alcune considerazioni preliminari sull'erosione per cavitazione

separát

Societa Speleologica Italiana

Le Grotte d'Italia

ČSS / SEP / A5 / 01823

eroze, vývoj, koroze

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 80-85304-08-2

Autor: Nosek Pavel
Název:

Alfond Mucha - knihy a časopisy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Zlatý Kůň, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Grafické dílo Alfonse Muchy, část I

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A5 / 01437Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Nosek Pavel

Alfond Mucha - knihy a časopisy

Nakladatelství Zlatý Kůň, Praha

Grafické dílo Alfonse Muchy, část I

ČSS / pub / A5 / 01437

bibliografie

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Zhalov Alexej ed.
Název:

Almanac - Balkan cavers¨camps and Balkan speleology

Údaje o vydání: dedikace 10. výročí balkánské speleologie

Nakladatelské údaje: Bulgarian Caving Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2016

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:38

ČSS / pub / A4 / 02077Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Balkán, speleologické kempy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Zhalov Alexej ed.

Almanac - Balkan cavers¨camps and Balkan speleology

dedikace 10. výročí balkánské speleologie

Bulgarian Caving Society

ČSS / pub / A4 / 02077

Balkán, speleologické kempy

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 5. 2014

ISBN: 978-80-254-4720-8

Autor: ZO ČSS 6-19 Plánivy
Název:

Almanach Plánivské jeskyňářské skupiny 1959 - 2009

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-19 Plánivy

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A5 / 01810Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, speleologie, spolek

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 5. 2014

ZO ČSS 6-19 Plánivy

Almanach Plánivské jeskyňářské skupiny 1959 - 2009

ZO ČSS 6-19 Plánivy

ČSS / pub / A5 / 01810

historie, speleologie, spolek

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2011

ISBN:

Autor: Verico Paolo, Zorzin Roberto
Název:

Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context

Údaje o vydání: Asiago (VI), Italy, 11. - 14. 6. 1992

Nakladatelské údaje: neurčitelné

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the International Congress

Žánr/forma: sborník

Rok vydání:1996

Lokace:IT

Údaje pevné délky:432

ČSS / pub / A4 / 00011Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, speleologie, biospeleologie, geologie, hydrologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2011

Verico Paolo, Zorzin Roberto

Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context

Asiago (VI), Italy, 11. - 14. 6. 1992

neurčitelné

Proceedings of the International Congress

ČSS / pub / A4 / 00011

kras, jeskyně, speleologie, biospeleologie, geologie, hydrologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN:

Autor: Nyka Józef
Název:

Alpinizm

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Krajowa agencja wydawnicza, Warszaea

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:PO

Údaje pevné délky:182

ČSS / pub / A5 / 00012Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): alpinismus

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Nyka Józef

Alpinizm

Krajowa agencja wydawnicza, Warszaea

ČSS / pub / A5 / 00012

alpinismus

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 10. 2019

ISBN:

Autor: Popko Macieja ed.
Název:

Alpinizm

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo Sport i turystyka, Warszawa

Fyzický popis: ruční věnování velmi osobního charakteru

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 20

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:PO

Údaje pevné délky:251

ČSS / pub / A5 / 02155Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, záchrana, technika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 10. 2019

Popko Macieja ed.

Alpinizm

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Wydawnictwo Sport i turystyka, Warszawa

ruční věnování velmi osobního charakteru

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 20

ČSS / pub / A5 / 02155

horolezectví, záchrana, technika

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Kósza Attila
Název:

Alsó-hegyi zsombolyatlasz

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Hungary Speleological Society, Budapest

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1992

Lokace:HU

Údaje pevné délky:145

ČSS / pub / A4 / 00013Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Alsó-hegyi planina, propast, Dolný vrch

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Kósza Attila

Alsó-hegyi zsombolyatlasz

Hungary Speleological Society, Budapest

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00013

Alsó-hegyi planina, propast, Dolný vrch

zahraniční

atlas

HU

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 5. 2018

ISBN: 978-80-87857=28-1

Autor: Janoušek Evžen ed.
Název:

Altinbesik 2013 -2016

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: text i v EN, abstrakt HU, TU

Údaje o edici - vedlejší název: Cesty ke Zlaté kolébce

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A3 / 02084Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): expedice, Taurus, Altinbesik, zprávy z průzkumu

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

jiné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 5. 2018

Janoušek Evžen ed.

Altinbesik 2013 -2016

Česká speleologická společnost, Praha

text i v EN, abstrakt HU, TU

Cesty ke Zlaté kolébce

ČSS / pub / A3 / 02084

expedice, Taurus, Altinbesik, zprávy z průzkumu

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

jiné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 5. 2016

ISBN: 80-238-4721-X

Autor: Motyčka Z., Polák P., Sirotek J., Vít J.
Název:

Amatérská jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavatelství Audy

Fyzický popis: zvláš mapová příloha

Údaje o edici - vedlejší název: 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:232

ČSS / pub / B4 / 01433Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, hydrografie, geologie, lokality, historie, speleotopografie, speleopotápění, 

biospeleogie, dokumentace

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 5. 2016

Motyčka Z., Polák P., Sirotek J., Vít J.

Amatérská jeskyně

Vydavatelství Audy

zvláš mapová příloha

30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky

ČSS / pub / B4 / 01433

geomorfologie, hydrografie, geologie, lokality, historie, speleotopografie, speleopotápění, 

biospeleogie, dokumentace

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Frigi Giovanni, Martello Gian Vittorio, Sauro Ugo
Název:

Ambiente Carsico e Impatto Umanoi nella Conca di Asiago (Altopiano dei 

sette comuni)

Údaje o vydání: Comitato 013, progetto "Modificazioni territariali recenti: cause antropiche, naturali ed 

interconne

Nakladatelské údaje: Comunita Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", Cassola

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M10

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / samostatná mapa / 02209Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové prostředí, antropogenní vlivy

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Frigi Giovanni, Martello Gian Vittorio, Sauro Ugo

Ambiente Carsico e Impatto Umanoi nella Conca di Asiago (Altopiano dei 

sette comuni)

Comitato 013, progetto "Modificazioni territariali recenti: cause antropiche, naturali ed 

interconne

Comunita Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", Cassola

M10

ČSS / pub / samostatná mapa / 02209

krasové prostředí, antropogenní vlivy

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 0-06-463556-2

Autor: Halliday William R.
Název:

American Caves and Caving

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Barnes &  Noble Books, New York

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Techniques, Pleasures and Safeguards of Modern Cave Exploration

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1981

Lokace:US

Údaje pevné délky:348

ČSS / pub / A4 / 01426Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Halliday William R.

American Caves and Caving

Barnes &  Noble Books, New York

Techniques, Pleasures and Safeguards of Modern Cave Exploration

ČSS / pub / A4 / 01426

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 6. 2015

ISBN: 1214-1119

Autor: Žák Karel, Pruner Petr, Bosák Pavel, Svobodová Marcela, Šlechta Stanislav
Název:

An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst and its 

tectonic and geomorphlogical relationshihps

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Praha : Česká geologická služba

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bulletin of Geosciences

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:15

ČSS / SEP / A4 / 01922Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleokras, karbonátové sedimenty, Český kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 6. 2015

Žák Karel, Pruner Petr, Bosák Pavel, Svobodová Marcela, Šlechta Stanislav

An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst and its 

tectonic and geomorphlogical relationshihps

separát

Praha : Česká geologická služba

Bulletin of Geosciences

ČSS / SEP / A4 / 01922

paleokras, karbonátové sedimenty, Český kras

domácí

textová publikace

EN

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN: 1580-8157

Autor: Kranjc Andrej
Název:

Annotated Bibliography of Karst Publications No. 10

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:57

ČSS / SEP / A5 / 01911Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Kranjc Andrej

Annotated Bibliography of Karst Publications No. 10

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01911

bibliografie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Veni George et al.
Název:

Annual Report 2010 - 2011

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2011

Lokace:US

Údaje pevné délky:29

ČSS / pub / A4 / 01873Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Veni George et al.

Annual Report 2010 - 2011

National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

ČSS / pub / A4 / 01873

výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Veni George et al.
Název:

Annual Report 2011 - 2012

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2012

Lokace:US

Údaje pevné délky:25

ČSS / pub / A4 / 01939Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Veni George et al.

Annual Report 2011 - 2012

National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

ČSS / pub / A4 / 01939

výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 9. 2015

ISBN:

Autor: Veni George et al.
Název:

Annual Report 2013 - 2014

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2015

Lokace:US

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A4 / 01874Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 9. 2015

Veni George et al.

Annual Report 2013 - 2014

National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

ČSS / pub / A4 / 01874

výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

zahraniční

ročenka

EN

území větší

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN:

Autor: Veni George et al.
Název:

Annual Report 2014 - 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2016

Lokace:US

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A4 / 02055Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Veni George et al.

Annual Report 2014 - 2015

National Cave and Karst Research Institute, New Mexico

ČSS / pub / A4 / 02055

výzkum, vzdělávání, studentské aktivity

zahraniční

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN: 21-064-77

Autor: Žebera Karel
Název:

Antropozoikum

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník geologických věd, sv. 11

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:184

ČSS / pub / A4 / 00486Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stratigrafie, paleo, sedimenty, osídlení jeskyní

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Žebera Karel

Antropozoikum

Ústřední ústav geologický, Praha

Sborník geologických věd, sv. 11

ČSS / pub / A4 / 00486

stratigrafie, paleo, sedimenty, osídlení jeskyní

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Federación Espanola de Espeleologia
Název:

Anuario 1983

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Federación Espanola de Espeleologia, Barcelona

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Anuario

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:1983

Lokace:ES

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / B4 / 01708Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, ročenka, Španělsko

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Federación Espanola de Espeleologia

Anuario 1983

Federación Espanola de Espeleologia, Barcelona

Anuario

ČSS / pub / B4 / 01708

speleologie, ročenka, Španělsko

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Federación Espanola de Espeleologia
Název:

Anuario 1986

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Federación Espanola de Espeleologia, Barcelona

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Anuario

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:1986

Lokace:ES

Údaje pevné délky:130

ČSS / pub / B4 / 00287Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, ročenka, Španělsko

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Federación Espanola de Espeleologia

Anuario 1986

Federación Espanola de Espeleologia, Barcelona

Anuario

ČSS / pub / B4 / 00287

speleologie, ročenka, Španělsko

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 8. 2009

ISBN: 1210-4108

Autor: Moravec Josef
Název:

Aphaobiella mlejneki sp.n. from Slovenia (Coleoptera: Leiodidae: 

Leptodirini)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Folia Heyrovskyana

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A4 / 00021Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Aphaobiella mlejneki, taxonomie, popis

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 8. 2009

Moravec Josef

Aphaobiella mlejneki sp.n. from Slovenia (Coleoptera: Leiodidae: 

Leptodirini)

separát

Folia Heyrovskyana

ČSS / SEP / A4 / 00021

Aphaobiella mlejneki, taxonomie, popis

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Hašek Vladimír a kol.
Název:

Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu krasu a ve speleologii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geofyzikální sekce ČSVTS při n. p. Geofyzika Brno

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: seminář, Jedovnice 1980

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1980

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:139

ČSS / pub / A4 / 00022Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geofyzikální průzkum, kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Hašek Vladimír a kol.

Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu krasu a ve speleologii

Geofyzikální sekce ČSVTS při n. p. Geofyzika Brno

2 ks

seminář, Jedovnice 1980

ČSS / pub / A4 / 00022

geofyzikální průzkum, kras

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kožnárek Zdeněk
Název:

Aplikace přístrojové techniky v krasové hydrologii

Údaje o vydání: účelová neperiodická publikace

Nakladatelské údaje: Český hydrometeorologický ústav

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Práce a studie

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A4 / 00023Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kožnárek Zdeněk

Aplikace přístrojové techniky v krasové hydrologii

účelová neperiodická publikace

Český hydrometeorologický ústav

kopie strojopisu

Práce a studie

ČSS / pub / A4 / 00023

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 80-85819-08-2

Autor: Sklenář Karel a kol.
Název:

Archeologické památky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Optys, Opava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Čechy, Morava, Slezsko

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:249

ČSS / pub / A5 / 00028Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, sběratelství, turistika

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sklenář Karel a kol.

Archeologické památky

Optys, Opava

Čechy, Morava, Slezsko

ČSS / pub / A5 / 00028

archeologie, sběratelství, turistika

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN: 60-43-79

Autor: Buchvaldek Miroslav a kol.
Název:

Archeologický atlas Evropy a Československa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Univerzita Karlova, Fakulta Filozofická, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:134

ČSS / pub / A4 / 01551Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, archeologie, naleziště

vypůjčitelné

domácí

atlas

CZ

území větší

studijní

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Buchvaldek Miroslav a kol.

Archeologický atlas Evropy a Československa

Univerzita Karlova, Fakulta Filozofická, Praha

ČSS / pub / A4 / 01551

prehistorie, archeologie, naleziště

domácí

atlas

CZ

území větší

studijní

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN: 509-21-827

Autor: Klíma Bohuslav
Název:

Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd, ročník II, sv. 

1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A4 / 00030Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Klíma Bohuslav

Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou

Academia Praha

Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd, ročník II, sv. 

1

ČSS / pub / A4 / 00030

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Nunez
Název:

Arte Rupestre de Cuba (Rock Art of Cuba)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jaca Book Spa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1985

Lokace:ES

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / A3 / 00031Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Nunez

Arte Rupestre de Cuba (Rock Art of Cuba)

Jaca Book Spa

ČSS / pub / A3 / 00031

zahraniční

fotopublikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN:

Autor: Mulaomerovič Jasminko
Název:

Artificial undeground sites in Bosnia and Herzegovina

Údaje o vydání: skoro samizdat

Nakladatelské údaje: Speleo Dodo (BH), Speleo Schimmert (Nederland)

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1996

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 00032Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Bosny a Hercegoviny

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Mulaomerovič Jasminko

Artificial undeground sites in Bosnia and Herzegovina

skoro samizdat

Speleo Dodo (BH), Speleo Schimmert (Nederland)

ČSS / pub / A5 / 00032

jeskyně Bosny a Hercegoviny

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 7. 2019

ISBN: 978-961-254-208-5

Autor: Shaw Trevor R.
Název:

Aspects of the history of Slovene Karst:  1545 - 2008

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZRC Publishing, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:306

ČSS / pub / A4 / 02139Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Postojnska jama, jeskyně, historie, kras, Škocjanske jame

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 7. 2019

Shaw Trevor R.

Aspects of the history of Slovene Karst:  1545 - 2008

ZRC Publishing, Ljubljana

ČSS / pub / A4 / 02139

Postojnska jama, jeskyně, historie, kras, Škocjanske jame

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Federazione Speleologica Pugliese
Název:

Aspetti Conoscitivi del Fenomeno Carsico e Speleologico Pugliese

Údaje o vydání: XV° Congresso Nazionale di Speleologia 10 - 13 settembre 1987, Castellana Grotte

Nakladatelské údaje: Federazione Speleologica Pugliese

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:IT

Údaje pevné délky:11

ČSS / pub / A5 / 01789Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Federazione Speleologica Pugliese

Aspetti Conoscitivi del Fenomeno Carsico e Speleologico Pugliese

XV° Congresso Nazionale di Speleologia 10 - 13 settembre 1987, Castellana Grotte

Federazione Speleologica Pugliese

ČSS / pub / A5 / 01789

jeskyně, kras

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-901580-7-2

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Atlantický val

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / pub / řada / 00706Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Atlantický val

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 7

ČSS / pub / řada / 00706

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Chabert Claude, Courbon Paul
Název:

Atlas des Cavités non calcaires du Monde

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Union Internationale de Spéléologie au pré de Madame Carle

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1997

Lokace:FR

Údaje pevné délky:108

ČSS / cop / A4 / 00033Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chabert Claude, Courbon Paul

Atlas des Cavités non calcaires du Monde

Union Internationale de Spéléologie au pré de Madame Carle

ČSS / cop / A4 / 00033

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN:

Autor: Courbon Paul, Chabert Claude
Název:

Atlas des Grandes cavités mondiales

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: U. I. S., F. F. S.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1986

Lokace:FR

Údaje pevné délky:255

ČSS / pub / A3 / 00034Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Courbon Paul, Chabert Claude

Atlas des Grandes cavités mondiales

U. I. S., F. F. S.

ČSS / pub / A3 / 00034

zahraniční

atlas

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Courbon Paul
Název:

Atlas des Grands Gouffres du Monde

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: S.C.O.Z., Provence

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1972

Lokace:FR

Údaje pevné délky:55

ČSS / pub / A4 / 01498Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, výstroj a výzbroj, průzkum jeskyní, historie speleologie, krasová turistika

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Courbon Paul

Atlas des Grands Gouffres du Monde

S.C.O.Z., Provence

ČSS / pub / A4 / 01498

speleologie, výstroj a výzbroj, průzkum jeskyní, historie speleologie, krasová turistika

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2021

ISBN: 978-80-8154-292-3

Autor: Tulis Ján, Novotný Ladislav
Název:

Atlas Dobšinsko-Stratenského jaskynného systému

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleologický klub Slovenský raj, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2020

Lokace:SK

Údaje pevné délky:212

ČSS / pub / A4 / 02195Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský ráj, jeskyně, UNESCO

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

SK

území menší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2021

Tulis Ján, Novotný Ladislav

Atlas Dobšinsko-Stratenského jaskynného systému

Speleologický klub Slovenský raj, Žilina

ČSS / pub / A4 / 02195

Slovenský ráj, jeskyně, UNESCO

zahraniční

atlas

SK

území menší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: D/1996/7861/1.

Autor: De Broyer Claude, Thys Georges, Fairon Jacques, Michel Georges, Vrolix 

MarcNázev:

Atlas du karst Wallon, Province de Liege, Tome 1

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministére de la Région wallonne

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Inventaire cartographique et descriptif des sites karstiques et des rivieres 

soutterraines de wallon

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:FR

Údaje pevné délky:279

ČSS / pub / A4 / 00035Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

De Broyer Claude, Thys Georges, Fairon Jacques, Michel Georges, Vrolix 

Marc

Atlas du karst Wallon, Province de Liege, Tome 1

Ministére de la Région wallonne

2 ks

Inventaire cartographique et descriptif des sites karstiques et des rivieres 

soutterraines de wallon

ČSS / pub / A4 / 00035

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 5. 2014

ISBN: 978-80-970734-2-8

Autor: Hochmuth Zdenko
Název:

Atlas jaskyne Skalistý potok

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:SK

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 01811Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, výzkum, mapování, morfologie, Skalistý potok

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 5. 2014

Hochmuth Zdenko

Atlas jaskyne Skalistý potok

Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01811

průzkum, výzkum, mapování, morfologie, Skalistý potok

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Audy Igor, Audy Marek, Vitouchová-Fantová Blanka
Název:

Atlas jeskyní Moravského krasu díl I.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pustý žleb

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:328

ČSS / pub / A4 / 00036Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Audy Igor, Audy Marek, Vitouchová-Fantová Blanka

Atlas jeskyní Moravského krasu díl I.

Muzeum Blansko

Pustý žleb

ČSS / pub / A4 / 00036

domácí

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 5. 2019

ISBN: 978-80-87857-30-4

Autor: Vlk Luděk et al.
Název:

Atlas krasových jevů Dolného vrchu / Alsó-hegy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, ZO ČSS 1-11 Barrandien, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:359

ČSS / pub / A4 / 02134Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský kras, jeskyně, propasti, Dolný vrch

vypůjčitelné

ČSS

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 5. 2019

Vlk Luděk et al.

Atlas krasových jevů Dolného vrchu / Alsó-hegy

Česká speleologická společnost, ZO ČSS 1-11 Barrandien, Praha

ČSS / pub / A4 / 02134

Slovenský kras, jeskyně, propasti, Dolný vrch

ČSS

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 5. 2019

ISBN: 978-80-87857-31-1

Autor: Vlk Luděk et al.
Název:

Atlas of Karst Phenomena at Dolný vrch / Alsó-hegy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, ZO ČSS 1-11 Barrandien, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:359

ČSS / pub / A4 / 02135Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský kras, jeskyně, propasti, Dolný vrch

vypůjčitelné

ČSS

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 5. 2019

Vlk Luděk et al.

Atlas of Karst Phenomena at Dolný vrch / Alsó-hegy

Česká speleologická společnost, ZO ČSS 1-11 Barrandien, Praha

ČSS / pub / A4 / 02135

Slovenský kras, jeskyně, propasti, Dolný vrch

ČSS

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2019

ISBN: ISSN 1617-8572

Autor: Laumanns Michael
Název:

Atlas of the Great Caves and the Karst of Africa

Údaje o vydání: 3rd edition

Nakladatelské údaje: Selbstverlag des Speläclub Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Part 2: Malawi to Zimbabwe and General References

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2017

Lokace:DE

Údaje pevné délky:362

ČSS / pub / A4 / 02138Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propast, Afrika, geografie, geologie

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2019

Laumanns Michael

Atlas of the Great Caves and the Karst of Africa

3rd edition

Selbstverlag des Speläclub Berlin

Part 2: Malawi to Zimbabwe and General References

ČSS / pub / A4 / 02138

jeskyně, propast, Afrika, geografie, geologie

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-7011-680-3

Autor: neuveden
Název:

Atlas pro volný čas

Údaje o vydání: Kartografie Praha, 1 : 500 000

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: 36 tematických map

Údaje o edici - vedlejší název: Česká republika

Žánr/forma:

Rok vydání:2001

Lokace:

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01411Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

atlas

CZ

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

neuveden

Atlas pro volný čas

Kartografie Praha, 1 : 500 000

36 tematických map

Česká republika

ČSS / pub / A4 / 01411

domácí

atlas

CZ

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Campanella G., Pace P., Savino G.
Název:

Atti del II Convegno di Speleologia Pugliese

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo Puglia Grotte, Castellana - Grotte

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1993

Lokace:IT

Údaje pevné délky:236

ČSS / pub / A5 / 01782Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, výzkum, geologie, geofyzika, kras, litografie, hydrogeolo

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Campanella G., Pace P., Savino G.

Atti del II Convegno di Speleologia Pugliese

Gruppo Puglia Grotte, Castellana - Grotte

ČSS / pub / A5 / 01782

jeskyně, výzkum, geologie, geofyzika, kras, litografie, hydrogeolo

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Piciocchi Alfonso, De Cindio Angelo eds.
Název:

Atti del VI Simposio Internazionale Speleoterapia

Údaje o vydání: Firenze - monsummano Terme - Mmontecatini 19 - 26 ottobre 1980

Nakladatelské údaje: Unione Internazionale Speleologia, Napoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:148

ČSS / pub / A5 / 01786Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoterapie, jeskyně, bioklima, akustika,aerosol, ionizace, speleoklimatologie, 

geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Piciocchi Alfonso, De Cindio Angelo eds.

Atti del VI Simposio Internazionale Speleoterapia

Firenze - monsummano Terme - Mmontecatini 19 - 26 ottobre 1980

Unione Internazionale Speleologia, Napoli

ČSS / pub / A5 / 01786

speleoterapie, jeskyně, bioklima, akustika,aerosol, ionizace, speleoklimatologie, 

geomorfologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 12

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1972

Lokace:IT

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01771Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 12

ČSS / pub / A4 / 01771

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1967

Lokace:IT

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01774Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 01774

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 14

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1974

Lokace:IT

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01770Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 14

ČSS / pub / A4 / 01770

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 10

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1970

Lokace:IT

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01773Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 10

ČSS / pub / A4 / 01773

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 11

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1971

Lokace:IT

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01772Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan"

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 11

ČSS / pub / A4 / 01772

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Cigna Arrigo A. eds.
Název:

Atti: III Congresso Nazionale di Speleologia, Chieti 4 - 7  Agosto 1949

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleo Club Chieti, Chieti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dello Speleo Club Chieti, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:IT

Údaje pevné délky:82

ČSS / pub / A5 / 01716Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Itálie, průzkum, výzkum, národní kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Cigna Arrigo A. eds.

Atti: III Congresso Nazionale di Speleologia, Chieti 4 - 7  Agosto 1949

Speleo Club Chieti, Chieti

Memorie dello Speleo Club Chieti, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 01716

jeskyně, Itálie, průzkum, výzkum, národní kongres

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Gian Maria et al.
Název:

Atti: Symposium Internazionale di Spelelogia, Villa Monastero, Varenna 

1960

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rassegna Speleologica Italiana, Como

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memoria, sv. 5

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1961

Lokace:IT

Údaje pevné délky:294

ČSS / pub / A4 / 01776Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Gian Maria et al.

Atti: Symposium Internazionale di Spelelogia, Villa Monastero, Varenna 

1960

Rassegna Speleologica Italiana, Como

Memoria, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 01776

jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Cigna Arrigo A. eds.
Název:

Atti: X Congresso Nazionale di Speleologia, Roma 27 - 30 Septembre 1968

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleo Club Chieti, Chieti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dello Speleo Club Chieti, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1976

Lokace:IT

Údaje pevné délky:248

ČSS / pub / A5 / 01717Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Itálie, průzkum, výzkum, národní kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Cigna Arrigo A. eds.

Atti: X Congresso Nazionale di Speleologia, Roma 27 - 30 Septembre 1968

Speleo Club Chieti, Chieti

Memorie dello Speleo Club Chieti, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 01717

jeskyně, Itálie, průzkum, výzkum, národní kongres

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Gian Maria et al.
Název:

Atti: XI Congresso Nazionale di Speleologia, Genova, 1 - 4 Novembre 1972

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rassegna Speleologica Italiana, Como

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memoria, sv. 11

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1974

Lokace:IT

Údaje pevné délky:294

ČSS / pub / A4 / 01775Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Gian Maria et al.

Atti: XI Congresso Nazionale di Speleologia, Genova, 1 - 4 Novembre 1972

Rassegna Speleologica Italiana, Como

Memoria, sv. 11

ČSS / pub / A4 / 01775

jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 9. 2015

ISBN: 978-88-89897-10-2

Autor: De Nitto laura, Maurano Francesco, Parise Mario
Název:

Atti: XXII Congresso Nazionale di Speleologia Euro Speleo Forum 2015 

"Condividere i dati", Pertosa - Auleta, 30 Maggio - 2 Giugno 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia, sv. 29

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2015

Lokace:IT

Údaje pevné délky:630

ČSS / pub / A4 / 01937Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 9. 2015

De Nitto laura, Maurano Francesco, Parise Mario

Atti: XXII Congresso Nazionale di Speleologia Euro Speleo Forum 2015 

"Condividere i dati", Pertosa - Auleta, 30 Maggio - 2 Giugno 2015

Societa Speleologica Italiana

Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia, sv. 29

ČSS / pub / A4 / 01937

jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Gian Maria et al.
Název:

Atti:VIII Congresso Nazionale di Speleologia, Como, 30 Settembre - 6 

Octobre 1956

Údaje o vydání: Tomo I a II

Nakladatelské údaje: Rassegna Speleologica Italiana, Como

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memoria, sv. 4

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1958

Lokace:IT

Údaje pevné délky:294

ČSS / pub / A4 / 01777Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Gian Maria et al.

Atti:VIII Congresso Nazionale di Speleologia, Como, 30 Settembre - 6 

Octobre 1956

Tomo I a II

Rassegna Speleologica Italiana, Como

Memoria, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01777

jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Utili Franco
Název:

Attivita del gruppo speleologico Fiorentino

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Federazione Speleologica Toscana, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto da Atti de II Congresso della Federazione Speleologica Tosacana, 

Pietrasanta 1973

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:IT

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 01824Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleolgie, činnost skupin, kursy speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Utili Franco

Attivita del gruppo speleologico Fiorentino

separát

Federazione Speleologica Toscana, Firenze

estratto da Atti de II Congresso della Federazione Speleologica Tosacana, 

Pietrasanta 1973

ČSS / SEP / A5 / 01824

speleolgie, činnost skupin, kursy speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2013

ISBN: 0-908240-15-5

Autor: Ellis Ross
Název:

Australian caves and caving

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Library of Australia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A photographic record of Cave Exploration in Australia with the Sydney 

Speleological Society

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1980

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / A4 / 01721Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Austrálie, průzkum, sport, speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2013

Ellis Ross

Australian caves and caving

National Library of Australia

A photographic record of Cave Exploration in Australia with the Sydney 

Speleological Society

ČSS / pub / A4 / 01721

jeskyně, Austrálie, průzkum, sport, speleologie

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Kessler Hubert
Název:

Az Országos Forrásnyilvántartás

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Tanulmányok és Kutatási Eredmények, Budapest

Fyzický popis: mapová příloha

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1959

Lokace:HU

Údaje pevné délky:122

ČSS / pub / A4 / 02074Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): --- maďarsky ---

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Kessler Hubert

Az Országos Forrásnyilvántartás

Tanulmányok és Kutatási Eredmények, Budapest

mapová příloha

, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 02074

--- maďarsky ---

zahraniční

textová publikace

HU

nevím

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN:

Autor: Matoušek Václav
Název:

Bacín

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Cement Bohemia, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Archeologický výzkum pravěké svatyně

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A4 / 01432Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geologie, kras, historie, archelogie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Matoušek Václav

Bacín

Cement Bohemia, Praha

2 ks

Archeologický výzkum pravěké svatyně

ČSS / pub / A4 / 01432

geografie, geologie, kras, historie, archelogie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander at al.
Název:

Balbersgrottan

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / A5 / 01746Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, popis, historie, geologie, hydrologie, biologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander at al.

Balbersgrottan

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 7

ČSS / pub / A5 / 01746

jeskyně, Švédsko, popis, historie, geologie, hydrologie, biologie

zahraniční

textová publikace

SWE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Haszlinsky Tamás eds.
Název:

Baradla 150

Údaje o vydání: International conference Budapest - Aggtelek 26. -. 29. 8. 1975

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:HU

Údaje pevné délky:246

ČSS / pub / A4 / 01997Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Baradla, výzkum, ochrana jeskyní, péče o jeskyně, kras, speleozáchrana, paleontologie, 

mikroklima

vypůjčitelné



13. 7. 2016

Haszlinsky Tamás eds.

Baradla 150

International conference Budapest - Aggtelek 26. -. 29. 8. 1975

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

ČSS / pub / A4 / 01997

Baradla, výzkum, ochrana jeskyní, péče o jeskyně, kras, speleozáchrana, paleontologie, 

mikroklima



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 963 253 476 X

Autor: Hazslinszky Tamas
Název:

Barland-turak 8 orszagban

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sport, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:HU

Údaje pevné délky:447

ČSS / pub / A5 / 00039Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

HU

území větší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hazslinszky Tamas

Barland-turak 8 orszagban

Sport, Budapest

ČSS / pub / A5 / 00039

zahraniční

průvodce

HU

území větší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 3567-s-8587

Autor: Kessler Hubert, Mozsary Gabor
Název:

Barlangok utjain, vizein

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Mezögazdasági Kiadó, Budapest

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:HU

Údaje pevné délky:201

ČSS / pub / A4 / 00040Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kessler Hubert, Mozsary Gabor

Barlangok utjain, vizein

Mezögazdasági Kiadó, Budapest

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00040

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Říčný Drahoslav, Sandri Beate, Trimmel Hubert
Název:

Beiträge zu speläotherapie und Höhlenklima, II

Údaje o vydání: Akten des 10. Internat.Symposiums für Speläotherapie, Bad Bleiberg, Oktober 1992

Nakladatelské údaje: Verband österreichischer Höhlenforscher, Vídeň

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wissenshcaftliche beihefte zur zeitschrift "Die Höhle", sv. 48

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1994

Lokace:DE

Údaje pevné délky:306

ČSS / pub / A4 / 00041Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoterapie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Říčný Drahoslav, Sandri Beate, Trimmel Hubert

Beiträge zu speläotherapie und Höhlenklima, II

Akten des 10. Internat.Symposiums für Speläotherapie, Bad Bleiberg, Oktober 1992

Verband österreichischer Höhlenforscher, Vídeň

Wissenshcaftliche beihefte zur zeitschrift "Die Höhle", sv. 48

ČSS / pub / A4 / 00041

speleoterapie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN:

Autor: Metz Bernhard
Název:

Beiträge zur geomorphologischen Entwicklung dreier Becken im 

Neuenburger Jura

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Frankfurter Geographischen Institut, Frankfurt am Main

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Frankfurter geographischen Hefte, 43

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:DE

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A4 / 00042Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Metz Bernhard

Beiträge zur geomorphologischen Entwicklung dreier Becken im 

Neuenburger Jura

ruční věnování

Frankfurter Geographischen Institut, Frankfurt am Main

Frankfurter geographischen Hefte, 43

ČSS / pub / A4 / 00042

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Slangen Lou
Název:

Belgian Dutch Philippines Caving Expedition

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Flemish Speleological Federation, Heverlee, Belgium

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Expeditieverslag 1989-1990

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1991

Lokace:  

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A4 / 00043Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, expediční průvodce, Filipíny

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Slangen Lou

Belgian Dutch Philippines Caving Expedition

Flemish Speleological Federation, Heverlee, Belgium

2 ks

Expeditieverslag 1989-1990

ČSS / pub / A4 / 00043

jeskyně, expediční průvodce, Filipíny

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-01-1

Autor: Kupka Vladimír, Gregar Oldřich
Název:

Belgická opevnění z let 1930-1940

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / pub / řada / 00709Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír, Gregar Oldřich

Belgická opevnění z let 1930-1940

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 10

ČSS / pub / řada / 00709

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 80-968371-5-X

Autor: Bella P., Lalkovič M.
Název:

Belianska jaskyňa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A5 / 01529Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): morfologie, geneze, sintrová výplň, historie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Bella P., Lalkovič M.

Belianska jaskyňa

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01529

morfologie, geneze, sintrová výplň, historie

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Bezpečnostný predpis pre jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenský bánský úrad, Bratislava

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: z 1. 7. 1975 číslo 3000/1975

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:SK

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A5 / 00044Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bezpečnostní předpisy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

neuveden

Bezpečnostný predpis pre jaskyne

Slovenský bánský úrad, Bratislava

2 ks

z 1. 7. 1975 číslo 3000/1975

ČSS / pub / A5 / 00044

bezpečnostní předpisy

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN:

Autor: Madeira Fernando, Madeira Ana
Název:

Bibliografia Espeleológica de Protugal

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fernando Madeira, Lisboa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:PT

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A4 / 01878Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, bibliografie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

bibliografický seznam

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

Madeira Fernando, Madeira Ana

Bibliografia Espeleológica de Protugal

Fernando Madeira, Lisboa

ČSS / pub / A4 / 01878

speleologie, bibliografie

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

bibliografický seznam

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Karasová Emília
Název:

Bibliografia odborných prác CHKO, biosférickej rezervácie Slovenský 

kras

Údaje o vydání: kopie původního strojopisu

Nakladatelské údaje: Čokoládovny Slovakia, s.r.o., Košice

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:147

ČSS / pub / A5 / 00045Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

bibliografický seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Karasová Emília

Bibliografia odborných prác CHKO, biosférickej rezervácie Slovenský 

kras

kopie původního strojopisu

Čokoládovny Slovakia, s.r.o., Košice

2 ks.

ČSS / pub / A5 / 00045

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

bibliografický seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 1. 2014

ISBN:

Autor: Lucrezi Alfonso et al.
Název:

Bibliografia Speleologica Italiana 1974

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Speleoogica Italiana, Museo di Speleologia "V. Rivera", L'Aquila

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:IT

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / A4 / 01809Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geospeleologie, kras, sedimentologie, klimatologie, biospeleologie, speleopaleontologie, 

speleotechnika apod.

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

bibliografický seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 1. 2014

Lucrezi Alfonso et al.

Bibliografia Speleologica Italiana 1974

Societa Speleoogica Italiana, Museo di Speleologia "V. Rivera", L'Aquila

ČSS / pub / A4 / 01809

geospeleologie, kras, sedimentologie, klimatologie, biospeleologie, speleopaleontologie, 

speleotechnika apod.

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

bibliografický seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN: 978-80-970734-0-4

Autor: Lalkovič Marcel
Název:

Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti 1970 - 2009 

(I. - XL.)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:SK

Údaje pevné délky:231

ČSS / pub / A5 / 01969Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, Slovensko, plány jeskyní

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území větší

bibliografický seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Lalkovič Marcel

Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti 1970 - 2009 

(I. - XL.)

Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01969

bibliografie, Slovensko, plány jeskyní

SSS

textová publikace

SK

území větší

bibliografický seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 7. 2022

ISBN:

Autor: Travěnec Fraňo a kol.
Název:

Bibliografie Hranického krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 19

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A5 / 00047Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Hranický kras, bibliografie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 7. 2022

Travěnec Fraňo a kol.

Bibliografie Hranického krasu

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 19

ČSS / pub / A5 / 00047

Hranický kras, bibliografie

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN:

Autor: Čecháková Dana, Maršáková Marie
Název:

Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1991 a 1992

Údaje o vydání: neprodejné

Nakladatelské údaje: Český ústav ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:147

ČSS / pub / A5 / 01580Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, ochrana přírody

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Čecháková Dana, Maršáková Marie

Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1991 a 1992

neprodejné

Český ústav ochrany přírody, Praha

ČSS / pub / A5 / 01580

chráněná území, ochrana přírody

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 10. 2015

ISBN: 80-86064-10-7

Autor: Maršáková Marie, Podhajská Zdena, Ptáčníková Marie
Název:

Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1995

Údaje o vydání: anotované záznamy

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:158

ČSS / pub / A5 / 00048Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 10. 2015

Maršáková Marie, Podhajská Zdena, Ptáčníková Marie

Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1995

anotované záznamy

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / A5 / 00048

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Palivec Viktor
Název:

Bibliografie Koněpruských jeskyní

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: patrně nákladem vlastním autora

Fyzický popis: samizdat strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:40

ČSS / cop / A4 / 00050Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Koněpruské jeskyně, bibliografie

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

jeskyně

bibliografický seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Palivec Viktor

Bibliografie Koněpruských jeskyní

patrně nákladem vlastním autora

samizdat strojopisu

ČSS / cop / A4 / 00050

Koněpruské jeskyně, bibliografie

domácí

rukopis kopie

CZ

jeskyně

bibliografický seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 59-216-86

Autor: Kubíček Jaromír a kol.
Název:

Bibliografie okresu Blansko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:349

ČSS / pub / A4 / 00051Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Blanensko, soupi, publikace, článek

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Kubíček Jaromír a kol.

Bibliografie okresu Blansko

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

ČSS / pub / A4 / 00051

Blanensko, soupi, publikace, článek

domácí

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Vítek Jan
Název:

Bibliografie pseudokrasu v ČSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:109

ČSS / pub / A5 / 00052Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, bibliografie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

sešit

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Vítek Jan

Bibliografie pseudokrasu v ČSSR

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 00052

pseudokras, bibliografie

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

sešit

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 6. 2015

ISBN: 1211-1643

Autor: Bosák Pavel
Název:

Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Muzeum Českého krasu, Beroun

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bibliografie

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A4 / 01920Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, bibliografie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 6. 2015

Bosák Pavel

Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)

separát

Muzeum Českého krasu, Beroun

Bibliografie

ČSS / SEP / A4 / 01920

Český kras, bibliografie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

bibliografický seznam

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN:

Autor: Demek Jaromír
Název:

Bibliografie severomoravského krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: strojopis

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / cop / A4 / 00054Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

území větší

bibliografický seznam

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Demek Jaromír

Bibliografie severomoravského krasu

strojopis

ČSS / cop / A4 / 00054

domácí

rukopis kopie

CZ

území větší

bibliografický seznam

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Fabjančič Marija
Název:

Bibliografija publikacij Slovenske akademije znanosti in umetnosti v 

letih 1972 - 1980

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Biblioteka, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / A5 / 02004Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

bibliografický seznam

brožované

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Fabjančič Marija

Bibliografija publikacij Slovenske akademije znanosti in umetnosti v 

letih 1972 - 1980

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Biblioteka, sv. 7

ČSS / pub / A5 / 02004

bibliografie

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

bibliografický seznam

brožované

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN:

Autor: Arandilla Manuel
Název:

Biblioteca 2

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ayuntamiento de Aranda de Duero

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudio e investigación

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:ES

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A4 / 01866Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): umění, geografie, historie, archeologie, speleologie, výchova, informatika, knihovna

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Arandilla Manuel

Biblioteca 2

Ayuntamiento de Aranda de Duero

Estudio e investigación

ČSS / pub / A4 / 01866

umění, geografie, historie, archeologie, speleologie, výchova, informatika, knihovna

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN: 7-116-01426-8/p 1166

Autor: Fuxing Wang a kol.
Název:

Biokarst

Údaje o vydání: s anglickým abstraktem

Nakladatelské údaje: Geological Publishing House, Beijing

Fyzický popis: čínsky

Údaje o edici - vedlejší název: Int-Geol-Corr-Program299

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:  

Údaje pevné délky:85

ČSS / pub / A4 / 00056Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

CHI

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Fuxing Wang a kol.

Biokarst

s anglickým abstraktem

Geological Publishing House, Beijing

čínsky

Int-Geol-Corr-Program299

ČSS / pub / A4 / 00056

zahraniční

textová publikace

CHI

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Mylroie John, Hladil Jindřich, Carew James, Slavík Ladislav
Název:

Blow hole cave: An unroofed cave on SDalvador Island, the Bahamas, and 

its importance for detection of paleokarst caves on fossil carbonate 

platforms

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:24

ČSS / SEP / A5 / 01909Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleokras, fosilní karbonáty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Mylroie John, Hladil Jindřich, Carew James, Slavík Ladislav

Blow hole cave: An unroofed cave on SDalvador Island, the Bahamas, and 

its importance for detection of paleokarst caves on fossil carbonate 

platforms

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01909

paleokras, fosilní karbonáty

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Cílek Václav
Název:

Bohemia Subterranea

Údaje o vydání: 22. - 28. 8. 1993

Nakladatelské údaje: něco jako samizdat, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The review of localitits

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:45

ČSS / cop / A4 / 01658Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, podzemí, lokality

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

EN

území menší

jiný seznam

volné listy

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Cílek Václav

Bohemia Subterranea

22. - 28. 8. 1993

něco jako samizdat, Praha

The review of localitits

ČSS / cop / A4 / 01658

Praha, podzemí, lokality

domácí

rukopis kopie

EN

území menší

jiný seznam

volné listy

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Hipman Petr, Hochmuth Zdenko, Slančík Ján, Stibrányi Gustáv
Název:

Boj o podzemný Everest

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnosť, Harmanec

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Expedícia Jean-Bernard '78

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:SK

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A5 / 00062Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jean-Bernard, speleoalpinismus, propast

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Hipman Petr, Hochmuth Zdenko, Slančík Ján, Stibrányi Gustáv

Boj o podzemný Everest

Slovenská speleologická spoločnosť, Harmanec

Expedícia Jean-Bernard '78

ČSS / pub / A5 / 00062

Jean-Bernard, speleoalpinismus, propast

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 978-80-86011-38-7

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Boje o francouzské pevnosti během německo-francouzské války 1870-71

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 30

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:567

ČSS / pub / řada / 01480Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Boje o francouzské pevnosti během německo-francouzské války 1870-71

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 30

ČSS / pub / řada / 01480

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-7217-605-2

Autor: Audy Marek
Název:

Brány do ztraceného světa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství JOTA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Unikátní objevy na stolových horách Venezuely

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:175

ČSS / pub / A3 / 01614Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Venezuela, stolové hory, Roraima, jeskynní labyrint, podzemní řeka, tepui, křemencové 

stěny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Audy Marek

Brány do ztraceného světa

Nakladatelství JOTA

Unikátní objevy na stolových horách Venezuely

ČSS / pub / A3 / 01614

Venezuela, stolové hory, Roraima, jeskynní labyrint, podzemní řeka, tepui, křemencové 

stěny

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2017

ISBN:

Autor: Brown Eric H. et al.
Název:

British geographers in China 1977

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: neuveden

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The Geographical Journal, sv. 144

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:UK

Údaje pevné délky:21

ČSS / SEP / A5 / 02065Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Čína, geografie,geomorfologie, říční síť, Kweilinský kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2017

Brown Eric H. et al.

British geographers in China 1977

separát

neuveden

The Geographical Journal, sv. 144

ČSS / SEP / A5 / 02065

Čína, geografie,geomorfologie, říční síť, Kweilinský kras

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2009

ISBN: 80-902985-0-8

Autor: Svoboda Aleš
Název:

Brněnské podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: R-Atelier, s.r.o., Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A3 / 00064Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, katakomby, dokumentace, soupis lokalit, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2009

Svoboda Aleš

Brněnské podzemí

R-Atelier, s.r.o., Brno

ČSS / pub / A3 / 00064

historické podzemí, katakomby, dokumentace, soupis lokalit, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-86011-32-1

Autor: Juřena Jan, Mikolášek Jakub, Pilvousek Tomáš
Název:

Broumovsko a Trutnovsko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav, Dvůr Králové

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Obrana republiky v 2. pol. 30tých let v severovýchodních Čechách

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:286

ČSS / pub / A5 / 01601Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): opevnění, technická zařízení, nacismus, vojenská opatření, nové hranice

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Juřena Jan, Mikolášek Jakub, Pilvousek Tomáš

Broumovsko a Trutnovsko

Československá obec legionářská Jednota Mladá Boleslav, Dvůr Králové

Obrana republiky v 2. pol. 30tých let v severovýchodních Čechách

ČSS / pub / A5 / 01601

opevnění, technická zařízení, nacismus, vojenská opatření, nové hranice

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 963-03-5958-8

Autor: Haszlinszky Tamás, Kraus Sándor, Maucha László, Nádro Annmária, 

Sásdi László, Szablyár Péter et al.Název:

Budapest, cave-capital

Údaje o vydání: konference "Caves under cities", Budapest 1998

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:HU

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A4 / 02024Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, městská zástavba

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Haszlinszky Tamás, Kraus Sándor, Maucha László, Nádro Annmária, 

Sásdi László, Szablyár Péter et al.

Budapest, cave-capital

konference "Caves under cities", Budapest 1998

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / pub / A4 / 02024

jeskyně, městská zástavba

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN: MG 3353-f8486

Autor: András Sándor
Název:

Bükki Nemzeti Park, Kilátás a Kövekröl

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: z knihovny dr. Antonína Zelenky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:HU

Údaje pevné délky:444

ČSS / pub / A4 / 00065Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

András Sándor

Bükki Nemzeti Park, Kilátás a Kövekröl

z knihovny dr. Antonína Zelenky

ČSS / pub / A4 / 00065

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Bleahu Marcian, Brates Nano, Cristea Emilian, Girgiu Ica, Povara Ioan
Název:

Buletin Informativ

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Federatia Romana Turism - Alpinism, Comisia Centrala de Speologie Sportiva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1978

Lokace:RO

Údaje pevné délky:205

ČSS / pub / A5 / 00066Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologický průzkum a výzkum, speleotechnika, dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RO

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Bleahu Marcian, Brates Nano, Cristea Emilian, Girgiu Ica, Povara Ioan

Buletin Informativ

Federatia Romana Turism - Alpinism, Comisia Centrala de Speologie Sportiva

, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 00066

speleologický průzkum a výzkum, speleotechnika, dokumentace

zahraniční

textová publikace

RO

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Bulharsko - mapa členění krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Blgarskaja federacija po peščerno dělo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1975

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / obludy / 02058Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapa, jeskyně, kras, Bulharsko, členění krasu, krasové okrsky

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

BUL

území větší

jiné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

neuveden

Bulharsko - mapa členění krasu

Blgarskaja federacija po peščerno dělo

ČSS / pub / obludy / 02058

mapa, jeskyně, kras, Bulharsko, členění krasu, krasové okrsky

zahraniční

nevím

BUL

území větší

jiné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Podloucký Jan
Název:

Bulharsko - přírodní poměry

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kulturní středisko Bulharská tvorba, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A4 / 00067Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, geologie, podnebí, vodopis, půdy, biota, nerosty, příroda

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Podloucký Jan

Bulharsko - přírodní poměry

Kulturní středisko Bulharská tvorba, Praha

ČSS / pub / A4 / 00067

geomorfologie, geologie, podnebí, vodopis, půdy, biota, nerosty, příroda

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 6. 2016

ISBN:

Autor: Chovan Alfonz a kol.
Název:

Bulletin of the Slovak Speleological Society

Údaje o vydání: k 9. mezinárodnímu speleologickému kongresu ve Španělsku

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:SK

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A4 / 01671Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): činnost, dokumentace, výchova, propagace

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 6. 2016

Chovan Alfonz a kol.

Bulletin of the Slovak Speleological Society

k 9. mezinárodnímu speleologickému kongresu ve Španělsku

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 01671

činnost, dokumentace, výchova, propagace

SSS

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 7. 2016

ISBN: 1335-5023

Autor: Hochmuth Zdenko, Šmída Branislav eds.
Název:

Bulletin of the Slovak Speleological Society, special edition 2005

Údaje o vydání: for the 14 Speleological Congress UIS in Greece

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 01986Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, výzkum, jeskyně, kras

vypůjčitelné

SSS

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 7. 2016

Hochmuth Zdenko, Šmída Branislav eds.

Bulletin of the Slovak Speleological Society, special edition 2005

for the 14 Speleological Congress UIS in Greece

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01986

průzkum, výzkum, jeskyně, kras

SSS

ročenka

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 5. 2015

ISBN:

Autor: ZO ČSS 6-01 Býčí skála
Název:

Býčí skála

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-01 Býčí skála, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jeskyně a člověk - příroda a kultura

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:63

ČSS / pub / A5 / 01894Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, zeměpis, geologie, mapování, příroda

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 5. 2015

ZO ČSS 6-01 Býčí skála

Býčí skála

ZO ČSS 6-01 Býčí skála, Blansko

Jeskyně a člověk - příroda a kultura

ČSS / pub / A5 / 01894

jeskyně, zeměpis, geologie, mapování, příroda

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2020

ISBN: 978-80-87857-40-3

Autor: Golec Martin et al.
Název:

Byčí skála Jeskyně a člověk - příroda a kultura

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČSS, Praha; ZO ČSS 6-01

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 02170Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, archeologie, biospeleogie, historie speleologie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2020

Golec Martin et al.

Byčí skála Jeskyně a člověk - příroda a kultura

ČSS, Praha; ZO ČSS 6-01

ČSS / pub / A5 / 02170

jeskyně, archeologie, biospeleogie, historie speleologie

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Burman Jose
Název:

Cango the story of the Cango Caves of South Africa

Údaje o vydání: by members of the South African Spelaeological Associoation

Nakladatelské údaje: Maskew Miller LTD, Cape Town

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:83

ČSS / pub / A5 / 00069Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Burman Jose

Cango the story of the Cango Caves of South Africa

by members of the South African Spelaeological Associoation

Maskew Miller LTD, Cape Town

ČSS / pub / A5 / 00069

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Commissione nazionale cavita artificali
Název:

Cappadocia Sotterranea

Údaje o vydání: soubor kopií tisků k tematui

Nakladatelské údaje: Commissione nazionale cavita artificali

Fyzický popis: nepopsatelné

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 00767Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pelmel článků, programů konferencí aj.

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

jiné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Commissione nazionale cavita artificali

Cappadocia Sotterranea

soubor kopií tisků k tematui

Commissione nazionale cavita artificali

nepopsatelné

ČSS / cop / A4 / 00767

pelmel článků, programů konferencí aj.

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

jiné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Barnett John
Název:

Carlsbad Caverns - Silent Chambers, Timeless Beauty

Údaje o vydání: Natural History Assotiation, New Mexico

Nakladatelské údaje: Natural History Assotiation, New Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1981

Lokace:US

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00070Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Barnett John

Carlsbad Caverns - Silent Chambers, Timeless Beauty

Natural History Assotiation, New Mexico

Natural History Assotiation, New Mexico

ČSS / pub / A4 / 00070

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Calandri Gilberto et al.
Název:

Carsisimo e grotte del Monte Guardiabella

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:IT

Údaje pevné délky:51

ČSS / pub / A4 / 01790Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Calandri Gilberto et al.

Carsisimo e grotte del Monte Guardiabella

Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

ČSS / pub / A4 / 01790

kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Calandri Gilberto et al.
Název:

Carsisimo e grotte dell'Alta Val Pennavaira

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:IT

Údaje pevné délky:94

ČSS / pub / A5 / 01781Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Calandri Gilberto et al.

Carsisimo e grotte dell'Alta Val Pennavaira

Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

ČSS / pub / A5 / 01781

kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Calandri Gilberto
Název:

Carsisimo e Grotte delle Isole Maltesi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Imperiese C. A. I., Imperia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:IT

Údaje pevné délky:18

ČSS / pub / A5 / 01706Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, Malta, ostrov

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

jiný seznam

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Calandri Gilberto

Carsisimo e Grotte delle Isole Maltesi

Gruppo Speleologico Imperiese C. A. I., Imperia

ČSS / pub / A5 / 01706

kras, jeskyně, Malta, ostrov

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

jiný seznam

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Calandri Gilberto et al.
Název:

Carsisimo e grotte di Rocca Pennina

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:IT

Údaje pevné délky:33

ČSS / pub / A4 / 01791Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Calandri Gilberto et al.

Carsisimo e grotte di Rocca Pennina

Comunita Montana Alta Valle Arroscia, Gruppo Speleologico Imperiese, Imperia

Guide Alle Grotte Liguri, Regione Liguria

ČSS / pub / A4 / 01791

kras, vegetace, geomorfologie, speleogeneze, hydrologie, biospeleologie, prehistorie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN:

Autor: Civita M., Forti P., Marini P. a kol.
Název:

Carta della vulnerabilitá all'inquinamento degli acquiferi delle Alpi 

Apuane

Údaje o vydání: scala 1 : 25 000

Nakladatelské údaje: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze

Fyzický popis: mapa

Údaje o edici - vedlejší název: Pollution vulnerability map for the aquifers of the Apuane Alps

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:IT

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / B4 / 00739Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Civita M., Forti P., Marini P. a kol.

Carta della vulnerabilitá all'inquinamento degli acquiferi delle Alpi 

Apuane

scala 1 : 25 000

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze

mapa

Pollution vulnerability map for the aquifers of the Apuane Alps

ČSS / pub / B4 / 00739

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Ghuisetti F., Vezzani L.
Název:

Carta Geologica del Gran Sasso d'Italia (da Vado di Corno al Passo delle 

Capannelle)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Cartografie S.EL.CA. srl, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M25

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / samostatná mapa / 02210Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, Itálie

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Ghuisetti F., Vezzani L.

Carta Geologica del Gran Sasso d'Italia (da Vado di Corno al Passo delle 

Capannelle)

Cartografie S.EL.CA. srl, Firenze

M25

ČSS / pub / samostatná mapa / 02210

geologie, Itálie

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Bartolini C. et al.
Název:

Carta Geomorfologica dell'Alta Val di Peio (Gruppo del Cevedale)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo Nazionale CNR "Geografia Fisica - Geomorfologia"

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M15

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / samostatná mapa / 02211Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, Itálie

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Bartolini C. et al.

Carta Geomorfologica dell'Alta Val di Peio (Gruppo del Cevedale)

Gruppo Nazionale CNR "Geografia Fisica - Geomorfologia"

M15

ČSS / pub / samostatná mapa / 02211

geomorfologie, Itálie

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Melllini A.
Název:

Carta tecnica dell'Italia Meridionale

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Arti Grafiche Luigi Salomone, Roma

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M5 - Massafra (Taranto), Minervino Murge (Bari)

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1988

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / samostatná mapa / 02213Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): technická mapa, střední Itálie

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

IT

území menší

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Melllini A.

Carta tecnica dell'Italia Meridionale

Arti Grafiche Luigi Salomone, Roma

M5 - Massafra (Taranto), Minervino Murge (Bari)

ČSS / pub / samostatná mapa / 02213

technická mapa, střední Itálie

zahraniční

nevím

IT

území menší

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Zollet Ing. SpA - S. Giustina
Název:

Carts Tecnica Regionale (regione del Veneto)

Údaje o vydání: soubor světlotiskových kopií technických map

Nakladatelské údaje: Il Segretario Regionale per Il Territorio

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M10 - Valstagna, Asiago, Selva di Progno, Bosco Chiesanuova

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1986

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / samostatná mapa / 02212Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): technická mapa, Itálie

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Zollet Ing. SpA - S. Giustina

Carts Tecnica Regionale (regione del Veneto)

soubor světlotiskových kopií technických map

Il Segretario Regionale per Il Territorio

M10 - Valstagna, Asiago, Selva di Progno, Bosco Chiesanuova

ČSS / pub / samostatná mapa / 02212

technická mapa, Itálie

zahraniční

nevím

IT

území větší

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Société Suisse de Spéléologie
Název:

Catalogue II

Údaje o vydání: katalog časopisů apod. o speleologii

Nakladatelské údaje: Société Suisse de Spéléologie, Bibliotheque Centrale

Fyzický popis: salát strojopisný

Údaje o edici - vedlejší název: Revues - Actes - Annales

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:SUI

Údaje pevné délky:5

ČSS / cop / A4 / 01713Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, publikace, časopisy, katalog

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

bibliografický seznam

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Société Suisse de Spéléologie

Catalogue II

katalog časopisů apod. o speleologii

Société Suisse de Spéléologie, Bibliotheque Centrale

salát strojopisný

Revues - Actes - Annales

ČSS / cop / A4 / 01713

speleologie, publikace, časopisy, katalog

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

bibliografický seznam

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 7. 2015

ISBN:

Autor: Deike George H.
Název:

Cave Development in Burnsville Cove, West-centgral Virgia, with special 

reference to Breathing Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Faculty of the Graduate School, University of Missouri

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1960

Lokace:US

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 01926Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, stratigrafie, geomorfologie, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 7. 2015

Deike George H.

Cave Development in Burnsville Cove, West-centgral Virgia, with special 

reference to Breathing Cave

Faculty of the Graduate School, University of Missouri

ČSS / pub / A4 / 01926

geologie, stratigrafie, geomorfologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Mihevc Andrej, Pruner Petr, Melka Karel, Venhodová 

Daniela, Langrová AnnaNázev:

Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: Palaeomagnetic, 

mineralogical and geochemical study

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:25

ČSS / SEP / A5 / 01906Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Mihevc Andrej, Pruner Petr, Melka Karel, Venhodová 

Daniela, Langrová Anna

Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: Palaeomagnetic, 

mineralogical and geochemical study

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01906

jeskynní sedimenty

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 978-0-939748-66-2

Autor: Palmer Arthur N.
Název:

Cave Geology

Údaje o vydání: v rámci řady Cave Books

Nakladatelské údaje: Cave Research Foundation, Dayton, USA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:US

Údaje pevné délky:454

ČSS / pub / B4 / 01497Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, jeskyně, podzemní voda, chemismus, vývoj jeskyní, geologie, mineralogie, 

vulkanologie, jeskynní klima

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Palmer Arthur N.

Cave Geology

v rámci řady Cave Books

Cave Research Foundation, Dayton, USA

ČSS / pub / B4 / 01497

speleologie, jeskyně, podzemní voda, chemismus, vývoj jeskyní, geologie, mineralogie, 

vulkanologie, jeskynní klima

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 73-81273

Autor: Hill Carol A.
Název:

Cave Minerals

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntsville, Alabama

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:US

Údaje pevné délky:137

ČSS / pub / A4 / 00105Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hill Carol A.

Cave Minerals

National Speleological Society, Huntsville, Alabama

ČSS / pub / A4 / 00105

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Williams Toni Lewis ed.
Název:

Cave Rescue Techniques - Manual of U. S.

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: The National Speleological Society, Huntswille

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 31

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1981

Lokace:US

Údaje pevné délky:109

ČSS / pub / A4 / 02128Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): záchran v jeskni, zdravotnicví, transport, jisticí pomůcky a výstroj, bezpečnost

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Williams Toni Lewis ed.

Cave Rescue Techniques - Manual of U. S.

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

The National Speleological Society, Huntswille

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 31

ČSS / pub / A4 / 02128

záchran v jeskni, zdravotnicví, transport, jisticí pomůcky a výstroj, bezpečnost

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN: 0-9615093-3-3

Autor: Hudson Steve, ed.
Název:

Cave Rescue Techniques - Manual of U.S.

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntsville

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 6

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:US

Údaje pevné délky:260

ČSS / pub / A4 / 02118Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): záchran v jeskni, zdravotnicví, transport, jisticí pomůcky a výstroj, bezpečnost

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Hudson Steve, ed.

Cave Rescue Techniques - Manual of U.S.

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

National Speleological Society, Huntsville

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 6

ČSS / pub / A4 / 02118

záchran v jeskni, zdravotnicví, transport, jisticí pomůcky a výstroj, bezpečnost

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN: 961-6182-03-X

Autor: Slabe Tadej
Název:

Cave Rocky Relief and its Speleogentical Significance

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Znanstvoraziskovalni center SAZU, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A4 / 02057Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, reliéf, sedimenty, podzemní voda, formy reliéfu, geneze, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Slabe Tadej

Cave Rocky Relief and its Speleogentical Significance

Znanstvoraziskovalni center SAZU, Ljubljana

ČSS / pub / A4 / 02057

jeskyně, reliéf, sedimenty, podzemní voda, formy reliéfu, geneze, kras

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jones Walter B.
Název:

Cavernicolous Psalaphid Beetles of Alabama And Teneessee, with 

Observations on the Taxonomy of the Family

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Alabama

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Museum Paper 31

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1951

Lokace:US

Údaje pevné délky:107

ČSS / pub / A4 / 00128Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jones Walter B.

Cavernicolous Psalaphid Beetles of Alabama And Teneessee, with 

Observations on the Taxonomy of the Family

Geological Survey of Alabama

Museum Paper 31

ČSS / pub / A4 / 00128

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 0-8135-0835-5

Autor: Sloane Bruce
Název:

Cavers, Cave & Caving

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rutgers University, New Jersey

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1977

Lokace:US

Údaje pevné délky:409

ČSS / pub / A4 / 00299Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemí, jeskyně, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sloane Bruce

Cavers, Cave & Caving

Rutgers University, New Jersey

ČSS / pub / A4 / 00299

podzemí, jeskyně, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Putnam William O.
Název:

Caves and Caving in TAG

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Speleologicla Society, Sewanee, Tennessee

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A Guidebook for the 1989 Convention of the NSS

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1989

Lokace:US

Údaje pevné délky:240

ČSS / pub / A4 / 00129Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, popis

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Putnam William O.

Caves and Caving in TAG

National Speleologicla Society, Sewanee, Tennessee

A Guidebook for the 1989 Convention of the NSS

ČSS / pub / A4 / 00129

jeskyně, popis

zahraniční

atlas

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 978-1-879961-28-9

Autor: Palmer Arthur N., Palmer Margaret V.
Název:

Caves and Karst of the USA

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntswille, Alabama, USA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:US

Údaje pevné délky:446

ČSS / pub / A4 / 01465Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Palmer Arthur N., Palmer Margaret V.

Caves and Karst of the USA

National Speleological Society, Huntswille, Alabama, USA

ČSS / pub / A4 / 01465

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 42920-73

Autor: Skřivánek František, Rubín Josef
Název:

Caves in Czechoslovakia

Údaje o vydání: překlad do angličtiny

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: účelový náklad pro 6. mezinárodní speleologický kongres v Olomouci

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:133

ČSS / pub / A4 / 00211Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, výzkum, geomorfologie, jeskyně, archeologie, biospeleologie, ochrana krasu

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Skřivánek František, Rubín Josef

Caves in Czechoslovakia

překlad do angličtiny

účelový náklad pro 6. mezinárodní speleologický kongres v Olomouci

ČSS / pub / A4 / 00211

kras, výzkum, geomorfologie, jeskyně, archeologie, biospeleologie, ochrana krasu

domácí

průvodce

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 5. 2014

ISBN: 978-80-7414-681-7

Autor: Pokorný Richard, Zemánková Tereza, Lorenc Marek W., Zagoždžon Pawel 

P.Název:

Caves in Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A5 / 01813Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Orlické hory, geomorfologie, geologie, speleologie, kras, pseudokras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území menší

monotematické

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 5. 2014

Pokorný Richard, Zemánková Tereza, Lorenc Marek W., Zagoždžon Pawel 

P.

Caves in Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

ČSS / pub / A5 / 01813

jeskyně, Orlické hory, geomorfologie, geologie, speleologie, kras, pseudokras

domácí

textová publikace

EN

území menší

monotematické

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 11. 2018

ISBN:

Autor: Squire R., Squire J. E.
Název:

Caves in the Tralee Area, Co. Kerry, Eire

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol. 10, No. 2, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:UK

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A5 / 02106Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 11. 2018

Squire R., Squire J. E.

Caves in the Tralee Area, Co. Kerry, Eire

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol. 10, No. 2, sv. 10

ČSS / SEP / A5 / 02106

jeskyně, průzkum

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jenkins D.W., Williams Mason
Název:

Caves in Wales and the Marches

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Dalesman Publishing Company, Clapham

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:US

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 00212Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jenkins D.W., Williams Mason

Caves in Wales and the Marches

ruční věnování

Dalesman Publishing Company, Clapham

2 ks.

ČSS / pub / A5 / 00212

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Tazieff Haroun
Název:

Caves of Adventure

Údaje o vydání: překlad z francouzštiny

Nakladatelské údaje: Hamish Hamilton, Londýn

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: osobní dar SSS Vertikála (z knihovny Antonína Zelenky)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1953

Lokace:UK

Údaje pevné délky:139

ČSS / pub / A5 / 01486Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, hloubka jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Tazieff Haroun

Caves of Adventure

překlad z francouzštiny

Hamish Hamilton, Londýn

osobní dar SSS Vertikála (z knihovny Antonína Zelenky)

ČSS / pub / A5 / 01486

jeskyně, hloubka jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 0-87108-589-5

Autor: Parris Lloyd E.
Název:

Caves of Colorado

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Pruett Publishing Company, Colorado

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1981

Lokace:US

Údaje pevné délky:247

ČSS / pub / A4 / 00106Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Colorada, mapa, plány

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Parris Lloyd E.

Caves of Colorado

ruční věnování

Pruett Publishing Company, Colorado

ČSS / pub / A4 / 00106

jeskyně Colorada, mapa, plány

zahraniční

atlas

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 0-19-506000-8

Autor: Kostof Spiro
Název:

Caves of God

Údaje o vydání: oxford paperback

Nakladatelské údaje: Oxford University Press, New York

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Cappadocia and its Churches

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:US

Údaje pevné délky:308

ČSS / pub / B4 / 00213Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kostof Spiro

Caves of God

oxford paperback

Oxford University Press, New York

Cappadocia and its Churches

ČSS / pub / B4 / 00213

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 7. 2015

ISBN:

Autor: Halliday William R.
Název:

Caves of Washington

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Division of Mines and Geology, Washington

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Information Circular No. 40

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1963

Lokace:US

Údaje pevné délky:132

ČSS / pub / A4 / 01924Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, seznam, mapování

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 7. 2015

Halliday William R.

Caves of Washington

Division of Mines and Geology, Washington

Information Circular No. 40

ČSS / pub / A4 / 01924

jeskyně, seznam, mapování

zahraniční

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hill Chris, Sutherland Wayne, Tierney Lee
Název:

Caves of Wyoming

Údaje o vydání: bulletin

Nakladatelské údaje: The Geological Survey of Wyoming, University of Wyoming

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1976

Lokace:US

Údaje pevné délky:230

ČSS / pub / A5 / 00214Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území větší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hill Chris, Sutherland Wayne, Tierney Lee

Caves of Wyoming

bulletin

The Geological Survey of Wyoming, University of Wyoming

ČSS / pub / A5 / 00214

zahraniční

atlas

EN

území větší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN: 84-607-2824-2

Autor: Alcalde Fernando et al.
Název:

Cavidades del Término Municipal de Iznalloz (Granada)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo Espeleológos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:ES

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A4 / 01868Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, geomorfologie, kras, jeskyně, bibliografie, Sierra Harana

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Alcalde Fernando et al.

Cavidades del Término Municipal de Iznalloz (Granada)

Grupo Espeleológos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01868

historie, geomorfologie, kras, jeskyně, bibliografie, Sierra Harana

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 82-061922

Autor: Hassemer Jerry a kol.
Název:

Caving Basics

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntsville

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1982

Lokace:US

Údaje pevné délky:125

ČSS / pub / A4 / 01617Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): světlo, přílba, overal, výstroj, bezpečnost, výživa, vertikální lezení, speleomapy, geologie 

jeskyní, lana, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Hassemer Jerry a kol.

Caving Basics

National Speleological Society, Huntsville

ČSS / pub / A4 / 01617

světlo, přílba, overal, výstroj, bezpečnost, výživa, vertikální lezení, speleomapy, geologie 

jeskyní, lana, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: Hassemer Jerry ed.
Název:

Caving Basics

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntsville

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:US

Údaje pevné délky:125

ČSS / cop / A4 / 02115Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyňářské základy, speleotechnika. výstroj, bezpečnost, lanová technika, mapy jeskyní, 

geologie, biospeleologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Hassemer Jerry ed.

Caving Basics

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

National Speleological Society, Huntsville

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 5

ČSS / cop / A4 / 02115

jeskyňářské základy, speleotechnika. výstroj, bezpečnost, lanová technika, mapy jeskyní, 

geologie, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2019

ISBN:

Autor: různí
Název:

Caving Information Series 1 - 40

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: NSS, Huntswille

Fyzický popis: svázané fotokopie čísel časopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:US

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02161Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, jeskyňářství, speleotechnika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2019

různí

Caving Information Series 1 - 40

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

NSS, Huntswille

svázané fotokopie čísel časopisu

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / cop / A4 / 02161

jeskyně, jeskyňářství, speleotechnika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 2. 2016

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Cesta rudických vod

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: neuvedeno

Fyzický popis: spirálová vazba propagačních foto

Údaje o edici - vedlejší název: Jedovnicko - intenzifikace ČOV a nová kanalizace v Rudici

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2016

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / pub / A3 / 01973Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Rudice, ČOV, jeskynní systém, podzemní voda

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 2. 2016

neuveden

Cesta rudických vod

neuvedeno

spirálová vazba propagačních foto

Jedovnicko - intenzifikace ČOV a nová kanalizace v Rudici

ČSS / pub / A3 / 01973

Rudice, ČOV, jeskynní systém, podzemní voda

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 80-239-0459-0

Autor: Souchopová Věra, Merta Jiří, Truhlář Jiří, Balák Ivan, Štefka Leoš
Název:

Cesta železa Moravským krasem

Údaje o vydání: podpora Programu obnovy venkova MMR ČR

Nakladatelské údaje: společenství vydavatelů z Moravského krasu

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / A5 / 01483Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, historie osídlení, hutnictví železa, ochrana krajiny, Moravský kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Souchopová Věra, Merta Jiří, Truhlář Jiří, Balák Ivan, Štefka Leoš

Cesta železa Moravským krasem

podpora Programu obnovy venkova MMR ČR

společenství vydavatelů z Moravského krasu

ČSS / pub / A5 / 01483

geografie, historie osídlení, hutnictví železa, ochrana krajiny, Moravský kras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 80-85606-09-7

Autor: Pecold Lumír
Název:

Cesty do podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Blesk, Ostrava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / B4 / 00216Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propasti vybraných lokalit

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pecold Lumír

Cesty do podzemí

Blesk, Ostrava

ČSS / pub / B4 / 00216

jeskyně, propasti vybraných lokalit

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 10. 2013

ISBN:

Autor: Jäger Ondřej, Janoušek Evžen eds.
Název:

Cesty ke zlaté kolébce

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 1-056 Geospeleos

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 01769Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Západní Taurus, jeskyně, Turecko, vodní sifon, vývěr, mapování, speleopotápění

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 10. 2013

Jäger Ondřej, Janoušek Evžen eds.

Cesty ke zlaté kolébce

ZO ČSS 1-056 Geospeleos

ČSS / pub / A4 / 01769

Západní Taurus, jeskyně, Turecko, vodní sifon, vývěr, mapování, speleopotápění

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 10. 2015

ISBN: 978-80-7028-422-3

Autor: Kostrhun Petr
Název:

Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé 

republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:339

ČSS / pub / B4 / 01943Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, paleolitikum, hlavní představitelé

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 10. 2015

Kostrhun Petr

Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé 

republiky

Moravské zemské muzeum, Brno

ČSS / pub / B4 / 01943

archeologie, paleolitikum, hlavní představitelé

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Baptizet Alain
Název:

Cineaste des Cavernes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: S.A.E.P., Colmar

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:FR

Údaje pevné délky:138

ČSS / pub / B4 / 00218Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Baptizet Alain

Cineaste des Cavernes

S.A.E.P., Colmar

ČSS / pub / B4 / 00218

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN:

Autor: Daoxian Yuan, Hotzl Heinz, Hess John
Název:

Circular Letter No. 6

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: IUGS UNESCO Project 299

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: IGCP 299 - Geology, Climate, Hydrology and Karst Formation, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:CHI

Údaje pevné délky:13

ČSS / cop / A4 / 02063Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezinárodní geomorfologická konference, UIS

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Daoxian Yuan, Hotzl Heinz, Hess John

Circular Letter No. 6

IUGS UNESCO Project 299

IGCP 299 - Geology, Climate, Hydrology and Karst Formation, sv. 6

ČSS / cop / A4 / 02063

mezinárodní geomorfologická konference, UIS

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN: 2-9500514-0-8

Autor: Siffre Michel
Název:

Clamouse

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Michel Siffre, Villefranche-de-Rouegue

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1995

Lokace:FR

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A5 / 01876Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Clamouse, krystalografie, aragonit, kalcit, podzemní řeka

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

FR

jeskyně

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Siffre Michel

Clamouse

Michel Siffre, Villefranche-de-Rouegue

ČSS / pub / A5 / 01876

jeskyně Clamouse, krystalografie, aragonit, kalcit, podzemní řeka

zahraniční

průvodce

FR

jeskyně

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Nunez
Název:

Clasificacion genetice de las cuevas de Cuba

Údaje o vydání: ručbí věnování Kuklovi, Cílkovi; kopie původního strojopisu

Nakladatelské údaje: Academia de Ciencias de Cuba, La Habana

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název: Edicion Provisional

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:ES

Údaje pevné délky:224

ČSS / pub / A4 / 00219Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Nunez

Clasificacion genetice de las cuevas de Cuba

ručbí věnování Kuklovi, Cílkovi; kopie původního strojopisu

Academia de Ciencias de Cuba, La Habana

2 ks.

Edicion Provisional

ČSS / pub / A4 / 00219

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2022

ISBN:

Autor: Žák Karel, Ložek Vojen, Kadlec Jaroslav, Hladíková Jana, Cílek Václav
Název:

Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, 

Bohemian Karst, Czech Republic

Údaje o vydání: separát - Quarternary International 91 (2002) 137 - 152

Nakladatelské údaje: Elsevier Science Ltd. and INQUA

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A4 / 02215Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): klima, holocén, vápenaté formy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2022

Žák Karel, Ložek Vojen, Kadlec Jaroslav, Hladíková Jana, Cílek Václav

Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, 

Bohemian Karst, Czech Republic

separát - Quarternary International 91 (2002) 137 - 152

Elsevier Science Ltd. and INQUA

sdrátkováno

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A4 / 02215

klima, holocén, vápenaté formy

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Co to je jest kras?

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nákladem vlastním, Semily

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: zvláštní otisk z Časopisu turistů, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1935

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / pub / A4 / 01511Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geologie, vodní eroze, vápencové oblasti

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Kettner Radim

Co to je jest kras?

nákladem vlastním, Semily

zvláštní otisk z Časopisu turistů, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 01511

kras, geologie, vodní eroze, vápencové oblasti

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 3. 2022

ISBN:

Autor: Šuráni Dušan, Dvořáček Josef Jan et al.
Název:

Co všechno neodnesl čas… III.

Údaje o vydání: zpracoval kolektiv autorů potápěčských klubů a ZO ČSS

Nakladatelské údaje: Dušan Šuráni vlastní edice, Olomouc

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Historie potápěčských klubů České a Slovenské republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:328

ČSS / pub / A4 / 02201Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie potápěčských klubů, záchranné akce

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 3. 2022

Šuráni Dušan, Dvořáček Josef Jan et al.

Co všechno neodnesl čas… III.

zpracoval kolektiv autorů potápěčských klubů a ZO ČSS

Dušan Šuráni vlastní edice, Olomouc

Historie potápěčských klubů České a Slovenské republiky

ČSS / pub / A4 / 02201

historie potápěčských klubů, záchranné akce

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN: M44-66/15

Autor: Poole W. H. ed.
Název:

Continental Margins and Islands Arcs

Údaje o vydání: Ottawa 6. -. 8. 9. 1965

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 66-15

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1966

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:471

ČSS / pub / B4 / 02147Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pobřeží, ostrovy, petrologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

Poole W. H. ed.

Continental Margins and Islands Arcs

Ottawa 6. -. 8. 9. 1965

Geological Survey of Canada, Ottawa

Paper 66-15

ČSS / pub / B4 / 02147

pobřeží, ostrovy, petrologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 8. 2013

ISBN:

Autor: Craven Pothole Club et al.
Název:

Craven Pothole Club Jubilee

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: CPC at Castle Chambers, Millbridge

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 1929 - 2004

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:US

Údaje pevné délky:210

ČSS / pub / A4 / 01731Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologický průzkum a výzkum, spolek

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 8. 2013

Craven Pothole Club et al.

Craven Pothole Club Jubilee

CPC at Castle Chambers, Millbridge

1929 - 2004

ČSS / pub / A4 / 01731

speleologický průzkum a výzkum, spolek

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo
Název:

Cronache delle Esplorazioni dei Rami dei Fiorentini Nell'Antrop del 

Corchia

Údaje o vydání: 2°contributo - estratto da Atti del IV Congresso della Federazione Speleologica Toscana 

1981

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico Fioretino, Fiorentina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le nuove diramazioni dall sommkta del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:IT

Údaje pevné délky:30

ČSS / pub / A5 / 01818Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kolorační pokusy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo

Cronache delle Esplorazioni dei Rami dei Fiorentini Nell'Antrop del 

Corchia

2°contributo - estratto da Atti del IV Congresso della Federazione Speleologica Toscana 

1981

Gruppo speleologico Fioretino, Fiorentina

Le nuove diramazioni dall sommkta del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

ČSS / pub / A5 / 01818

kolorační pokusy

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo
Název:

Cronache delle Esplorazioni dei Rami dei Fiorentini Nell'Antrop del 

Corchia

Údaje o vydání: 3°contributo - estratto dal Notiziario n. 1-1983 della sezione Fiorentina del C. A. I.

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico Fioretino, Fiorentina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le nuove diramazioni dall sommkta del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:18

ČSS / pub / A5 / 01819Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, výzkum, jeskyně, mapování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo

Cronache delle Esplorazioni dei Rami dei Fiorentini Nell'Antrop del 

Corchia

3°contributo - estratto dal Notiziario n. 1-1983 della sezione Fiorentina del C. A. I.

Gruppo speleologico Fioretino, Fiorentina

Le nuove diramazioni dall sommkta del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

ČSS / pub / A5 / 01819

průzkum, výzkum, jeskyně, mapování

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Novak Dušan
Název:

Crvolike forme - hijeroglifi u kraškim jamama

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Závod za geološka i geofizična istraživanja, Beograd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sedimentologija, kniga 2/3

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1963

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:7

ČSS / pub / A4 / 01494Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): sedimenty, morfologické charakteristiky

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Novak Dušan

Crvolike forme - hijeroglifi u kraškim jamama

Závod za geološka i geofizična istraživanja, Beograd

sedimentologija, kniga 2/3

ČSS / pub / A4 / 01494

sedimenty, morfologické charakteristiky

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Guinea M. A. Garcia et al.
Název:

Cuadernos de Espeleología

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sección de Espeleolología del Seminarion Autuola del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Santander

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistoricas de la Provincia de 

Santander, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:ES

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A4 / 01871Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, pozorování, podzemní voda, prehistorie, průzkum, katalogizace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Guinea M. A. Garcia et al.

Cuadernos de Espeleología

Sección de Espeleolología del Seminarion Autuola del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Santander

Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistoricas de la Provincia de 

Santander, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01871

jeskyně, pozorování, podzemní voda, prehistorie, průzkum, katalogizace

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Guinea M. A. Garcia et al.
Název:

Cuadernos de Espeleología, La Depresion Cerrada de Matienzo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sección de Espeleolología del Seminarion Autuola del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Santander

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistoricas de la Provincia de 

Santander, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1966

Lokace:ES

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A4 / 01872Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, pozorování, podzemní voda, prehistorie, průzkum, katalogizace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Guinea M. A. Garcia et al.

Cuadernos de Espeleología, La Depresion Cerrada de Matienzo

Sección de Espeleolología del Seminarion Autuola del Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Santander

Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistoricas de la Provincia de 

Santander, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 01872

jeskyně, pozorování, podzemní voda, prehistorie, průzkum, katalogizace

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Nunez
Název:

Cuba con la mochila al hombro

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Empresa Consolidada de las Artes Gráficas, La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ediciones Union/Reportaje

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:ES

Údaje pevné délky:410

ČSS / pub / A4 / 00222Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Nunez

Cuba con la mochila al hombro

Empresa Consolidada de las Artes Gráficas, La Habana

Ediciones Union/Reportaje

ČSS / pub / A4 / 00222

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dubljanskij V., Zelenin G.
Název:

Cudesa podzemnovo mira

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Iydatelstvo Krym, Simferopol

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1965

Lokace:RU

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00224Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dubljanskij V., Zelenin G.

Cudesa podzemnovo mira

Iydatelstvo Krym, Simferopol

ČSS / pub / A4 / 00224

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Iturralde-Vinent Manuel
Název:

Cuevas de Cuba

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ciudad de La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:ES

Údaje pevné délky:98

ČSS / cop / A4 / 00225Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Iturralde-Vinent Manuel

Cuevas de Cuba

Ciudad de La Habana

ČSS / cop / A4 / 00225

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 11. 2022

ISBN: 978-84-123288-1-3

Autor: Ferrer Victor, Michalcova Martina
Název:

Cuevas de Quesa, Bicorp, Cortesa de Pallás y Dos Aguas (Valencia)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grup Espeleóghic Valenciá

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2000

Lokace:ES

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A4 / 02251Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Valencie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

ES

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 11. 2022

Ferrer Victor, Michalcova Martina

Cuevas de Quesa, Bicorp, Cortesa de Pallás y Dos Aguas (Valencia)

Grup Espeleóghic Valenciá

 

ČSS / pub / A4 / 02251

jeskyně, Valencie

zahraniční

fotopublikace

ES

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 84-481-0188-X

Autor: Eraso Adolfo, Pulina Marian
Název:

Cuevas en hielo y rios bajo los glaciares

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: McGraw-Hill, printed in Spain

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Serie MsGraw-Hill de Divugacion Cientifica

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:ES

Údaje pevné délky:242

ČSS / pub / A5 / 00226Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Eraso Adolfo, Pulina Marian

Cuevas en hielo y rios bajo los glaciares

McGraw-Hill, printed in Spain

ruční věnování

Serie MsGraw-Hill de Divugacion Cientifica

ČSS / pub / A5 / 00226

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Núnez
Název:

Cuevas y Carsos

Údaje o vydání: kopie části knihy

Nakladatelské údaje: La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:ES

Údaje pevné délky:34

ČSS / cop / A4 / 00227Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Núnez

Cuevas y Carsos

kopie části knihy

La Habana

ČSS / cop / A4 / 00227

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jimenez Antonio Nunez
Název:

Cuevas y pictografias

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  Estudios Espeleologicos y Arqueologicos

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:ES

Údaje pevné délky:146

ČSS / pub / B4 / 00228Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Nunez

Cuevas y pictografias

La Habana

 Estudios Espeleologicos y Arqueologicos

ČSS / pub / B4 / 00228

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 3. 2021

ISBN: 978-84-09-25128-5

Autor: Alba Andrés Santanaella et al.
Název:

Cuevas y simas de Sierra Nevada y estribaciones (Granada)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 11

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2020

Lokace:ES

Údaje pevné délky:228

ČSS / pub / A4 / 02175Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně a propasti, mapa, lokalizace, foto

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 3. 2021

Alba Andrés Santanaella et al.

Cuevas y simas de Sierra Nevada y estribaciones (Granada)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 11

ČSS / pub / A4 / 02175

jeskyně a propasti, mapa, lokalizace, foto

zahraniční

atlas

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN:

Autor: Mansfield Ray
Název:

Current Titles in Speleology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: neuvedeno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The Literature of 1983, sv. 16

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:UK

Údaje pevné délky:142

ČSS / cop / A4 / 01663Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, literatura, autor, titul, bibliografie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Mansfield Ray

Current Titles in Speleology

neuvedeno

The Literature of 1983, sv. 16

ČSS / cop / A4 / 01663

speleologie, literatura, autor, titul, bibliografie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2011

ISBN:

Autor: Král Václav, Häufler Vlastislav, Mísař Zdeněk
Název:

Czechoslovakia land and people

Údaje o vydání: překlad do angličtiny

Nakladatelské údaje: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:61

ČSS / pub / A5 / 00232Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2011

Král Václav, Häufler Vlastislav, Mísař Zdeněk

Czechoslovakia land and people

překlad do angličtiny

Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

ČSS / pub / A5 / 00232

geografie

domácí

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kuczynski Maciej
Název:

Czelusc

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Iskry, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:PO

Údaje pevné délky:298

ČSS / pub / A5 / 00233Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kuczynski Maciej

Czelusc

Iskry, Warszawa

ČSS / pub / A5 / 00233

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-89130-37-2

Autor: Kortman Bohuslav a kol.
Název:

Čarovný svet jaskýň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sprístupněné jaskyne v Slovenskej republike jako súčasť svetového dedičstva

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A4 / 01620Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, výzdoba, světové dědictví

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Kortman Bohuslav a kol.

Čarovný svet jaskýň

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Sprístupněné jaskyne v Slovenskej republike jako súčasť svetového dedičstva

ČSS / pub / A4 / 01620

jeskyně, výzdoba, světové dědictví

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: Tříska Jan, Votoček Otakar et al.
Název:

České středohoří

Údaje o vydání: publikace Státní památkové správy

Nakladatelské údaje: Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Přírodní reservace a kulturní památky

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1953

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A5 / 01952Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): státní přírodní reservace, kulturní památky, České středohoří

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

Tříska Jan, Votoček Otakar et al.

České středohoří

publikace Státní památkové správy

Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

Přírodní reservace a kulturní památky

ČSS / pub / A5 / 01952

státní přírodní reservace, kulturní památky, České středohoří

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN: 27-007-63

Autor: Rubín Josef, Skřivánek František
Název:

Československé jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sportovní a turistické nakladatelství ČSTV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Turistické zajímavosti ČSSR

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1963

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A5 / 01571Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, turistika, vznik jeskyní, výzdoba jeskyní, zpřístupněné jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Rubín Josef, Skřivánek František

Československé jeskyně

Sportovní a turistické nakladatelství ČSTV, Praha

Turistické zajímavosti ČSSR

ČSS / pub / A5 / 01571

jeskyně, turistika, vznik jeskyní, výzdoba jeskyní, zpřístupněné jeskyně

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 1. 2017

ISBN: 978-80-86011-60-8

Autor: Lakosil Jan, Novák Miroslav, Svoboda Tomáš, Škoda Jan, Šrámek Pavel 

eds.Název:

Československé opevnění ve vzpomínkách a dokumentech plk. Ing. 

Josefa Hubálka

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Nakladatelské údaje

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 35

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / řada / 02009Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): československé opevnění, Josef Hubálek, francouzské opevnění, vzpomínky

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 1. 2017

Lakosil Jan, Novák Miroslav, Svoboda Tomáš, Škoda Jan, Šrámek Pavel 

eds.

Československé opevnění ve vzpomínkách a dokumentech plk. Ing. 

Josefa Hubálka

Architectura Militaris

Nakladatelské údaje

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 35

ČSS / pub / řada / 02009

československé opevnění, Josef Hubálek, francouzské opevnění, vzpomínky

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-19-4

Autor: Kupka Vladimír, Francev Vladimír, Fuchs Jiří
Název:

Československý 4 cm pevnostní kanon vz. 36

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 21

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / řada / 01476Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír, Francev Vladimír, Fuchs Jiří

Československý 4 cm pevnostní kanon vz. 36

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 21

ČSS / pub / řada / 01476

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Stárka Vladimír
Název:

Český kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Malý průvodce Olympia

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:90

ČSS / pub / A5 / 00237Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krasové zjevy, geologie,pravěk, rostlinstvo, ochrany, jeskyně, výletní trasy, 

mototuristé

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Stárka Vladimír

Český kras

Olympia, Praha

Malý průvodce Olympia

ČSS / pub / A5 / 00237

kras, krasové zjevy, geologie,pravěk, rostlinstvo, ochrany, jeskyně, výletní trasy, 

mototuristé

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Stárka Vladimír
Název:

Český kras a jeskyně na Zlatém Koni

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sbírka oblastních turistických průvodců

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:55

ČSS / pub / A5 / 00238Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, zeměpis, dějiny, rostlinstvo, zvířena, archelogie, historie, pěší túry

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Stárka Vladimír

Český kras a jeskyně na Zlatém Koni

Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

sbírka oblastních turistických průvodců

ČSS / pub / A5 / 00238

krasové zjevy, zeměpis, dějiny, rostlinstvo, zvířena, archelogie, historie, pěší túry

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 9. 2022

ISBN:

Autor: Sklenář Karel
Název:

Český kras v zápiscích Václava Krolmuse (1850 - 1861)

Údaje o vydání: separát - Časopis Národního muzea, odd. přírodovědný - 3/4 1970

Nakladatelské údaje: Národní muzeum Praha

Fyzický popis: sdrátkovánmo; vložena xerokopie textu

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / sep / A4 / 02223Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, prehistorická archelogie, geologie, paleontologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 9. 2022

Sklenář Karel

Český kras v zápiscích Václava Krolmuse (1850 - 1861)

separát - Časopis Národního muzea, odd. přírodovědný - 3/4 1970

Národní muzeum Praha

sdrátkovánmo; vložena xerokopie textu

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

ČSS / sep / A4 / 02223

Český kras, prehistorická archelogie, geologie, paleontologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 9. 2022

ISBN:

Autor: Petrbok Jaroslav
Název:

Český kras ve výzkumu do roku 1950

Údaje o vydání: separát - Anthropozoikum 5 (1955)

Nakladatelské údaje: Přírodovědecké vydavatelství, Praha

Fyzický popis: vlepeno v papírovém dvojlistě

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:58

ČSS / sep / A4 / 02224Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, Zlatý Kůň, jeskyně, archeologie, fosilní fauna

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 9. 2022

Petrbok Jaroslav

Český kras ve výzkumu do roku 1950

separát - Anthropozoikum 5 (1955)

Přírodovědecké vydavatelství, Praha

vlepeno v papírovém dvojlistě

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

ČSS / sep / A4 / 02224

Český kras, Zlatý Kůň, jeskyně, archeologie, fosilní fauna

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 9. 2022

ISBN:

Autor: Petrbok Jaroslav
Název:

Český kras za druhé světové války

Údaje o vydání: původní rukopisný podklad - strojopis, ručně šrktáno a doplňováno v textu

Nakladatelské údaje: neuvedeno, kde posléze text článku vyšel

Fyzický popis: ručně opravovaný průklep textu vlepený do papírového dvojlistu

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1946

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / ruk / A4 / 02225Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): druhá světová válka, Český kras, archeologie, fosilní fauna, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

nevím

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 9. 2022

Petrbok Jaroslav

Český kras za druhé světové války

původní rukopisný podklad - strojopis, ručně šrktáno a doplňováno v textu

neuvedeno, kde posléze text článku vyšel

ručně opravovaný průklep textu vlepený do papírového dvojlistu

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

ČSS / ruk / A4 / 02225

druhá světová válka, Český kras, archeologie, fosilní fauna, jeskyně

nevím

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN: 80-7036-034-8

Autor: Matoušek Václav, Cílek Václav, Turek Vojtěch
Název:

Člověk a jeskyně v Českém krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Národní muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ilustrovaný průvodce pravěkem, sv. 1.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A4 / 00239Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Matoušek Václav, Cílek Václav, Turek Vojtěch

Člověk a jeskyně v Českém krasu

Národní muzeum, Praha

Ilustrovaný průvodce pravěkem, sv. 1.

ČSS / pub / A4 / 00239

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 1. 2013

ISBN: 978-80-86011-48-6

Autor: Formánek Ivo, Gregar Oldřich
Název:

Čs. lehké opevnění z let 1936-1938 v Orlických horách

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 33

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / řada / 01684Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Orlické hory, opevnění, obrana

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 1. 2013

Formánek Ivo, Gregar Oldřich

Čs. lehké opevnění z let 1936-1938 v Orlických horách

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové

Pevnosti, sv. 33

ČSS / pub / řada / 01684

Orlické hory, opevnění, obrana

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN:

Autor: Polák Vladimír
Název:

Čtení o Blansku 1848 - 1945

Údaje o vydání: součást řady sborníků Muzea Blansko k 90. výročí povýšení Blanska na město

Nakladatelské údaje: Muzeum Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:139

ČSS / pub / A5 / 01946Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kníže Hugo ze Salmu, zemská správa, průmyslové středisko

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Polák Vladimír

Čtení o Blansku 1848 - 1945

součást řady sborníků Muzea Blansko k 90. výročí povýšení Blanska na město

Muzeum Blansko

ČSS / pub / A5 / 01946

kníže Hugo ze Salmu, zemská správa, průmyslové středisko

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 7. 2022

ISBN:

Autor: Stárka Vladimír
Název:

Čtyři knihy o jeskyních a jeskyňářích

Údaje o vydání: pro vnitřní potřebu

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:104

ČSS / pub / A5 / 00241Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, jeskyňáři, Císařská rokle, Zlatý Kůň

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 7. 2022

Stárka Vladimír

Čtyři knihy o jeskyních a jeskyňářích

pro vnitřní potřebu

Česká speleologická společnost, Praha

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00241

jeskyně, jeskyňáři, Císařská rokle, Zlatý Kůň

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 3-901071-08-3

Autor: Cerwinka Günter, Mandl Franz
Název:

Dachstein

Údaje o vydání: Gewidmet dem Dachsteinforscher Friedrich Simony

Nakladatelské údaje: Verein ANISA, Gröbming, AUSTRIA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge - Band 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:DE

Údaje pevné délky:165

ČSS / pub / A4 / 00242Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Cerwinka Günter, Mandl Franz

Dachstein

Gewidmet dem Dachsteinforscher Friedrich Simony

Verein ANISA, Gröbming, AUSTRIA

 Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge - Band 1

ČSS / pub / A4 / 00242

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 3-901071-09-1

Autor: Cerwinka Günter, Mandl Franz
Název:

Dachstein

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Verein ANISA, Gröbming, AUSTRIA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge - Band 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:DE

Údaje pevné délky:274

ČSS / pub / A4 / 01469Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Cerwinka Günter, Mandl Franz

Dachstein

Verein ANISA, Gröbming, AUSTRIA

 Vier Jahrtausende Almen im Hochgebirge - Band 2

ČSS / pub / A4 / 01469

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

monotematické

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Další naleziště zkamenělých dřev v pánvi Českobudějovické

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: neznámý zdroj

Fyzický popis: dvojlist v přeložené čtvrtce

Údaje o edici - vedlejší název: Krátké zprávy

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 01947Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jižní Čechy, zkamenělá dřeva

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Chábera Stanislav

Další naleziště zkamenělých dřev v pánvi Českobudějovické

separát

neznámý zdroj

dvojlist v přeložené čtvrtce

Krátké zprávy

ČSS / SEP / A5 / 01947

jižní Čechy, zkamenělá dřeva

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Kessler Hubert
Název:

Das Aggteleker Höhlengebiet

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fremdenverkehrsamt des Komitates Borsod-Abauj-Zemplén, Miskolc

Fyzický popis: ruční věnování autora Skřivánkovi

Údaje o edici - vedlejší název: Nordungarn

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:HU

Údaje pevné délky:72

ČSS / pub / A5 / 02020Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nedatováno, Aggtelek, jeskyně, ochrana přírody, severní Maďarsko

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

jiné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Kessler Hubert

Das Aggteleker Höhlengebiet

Fremdenverkehrsamt des Komitates Borsod-Abauj-Zemplén, Miskolc

ruční věnování autora Skřivánkovi

Nordungarn

ČSS / pub / A5 / 02020

nedatováno, Aggtelek, jeskyně, ochrana přírody, severní Maďarsko

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

jiné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2010

ISBN: 3-200-00371-5

Autor: Pakesch Peter und kol.
Název:

Das Meer im Zimmer

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Landesmuseum Joanneum

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Von Tintenschnecken und Muscheltieren

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:DE

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / B4 / 01462Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2010

Pakesch Peter und kol.

Das Meer im Zimmer

Landesmuseum Joanneum

Von Tintenschnecken und Muscheltieren

ČSS / pub / B4 / 01462

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 9. 2013

ISBN:

Autor: Baptizet Alain, Morel Jean, Morin Denis et al.
Název:

Decouvrons le Monde Souterrain

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleo Club Vesoul, Haute Saone

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1979

Lokace:FR

Údaje pevné délky:44

ČSS / cop / A4 / 01733Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskně, průzkum, výstroj, výbava, jištění, záchrana, kurs

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 9. 2013

Baptizet Alain, Morel Jean, Morin Denis et al.

Decouvrons le Monde Souterrain

Speleo Club Vesoul, Haute Saone

ČSS / cop / A4 / 01733

jeskně, průzkum, výstroj, výbava, jištění, záchrana, kurs

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 17-322-75

Autor: Bouzek Jan, Buchvaldek Miroslav, Kostomitsopoulos Philippos, Sklenář 

KarelNázev:

Dějiny archeologie

Údaje o vydání: skripta Univerzity Karlovy, fakulty historické

Nakladatelské údaje: Státní pedagogické nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1976

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:216

ČSS / pub / A4 / 00245Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bouzek Jan, Buchvaldek Miroslav, Kostomitsopoulos Philippos, Sklenář 

Karel

Dějiny archeologie

skripta Univerzity Karlovy, fakulty historické

Státní pedagogické nakladatelství, Praha

ČSS / pub / A4 / 00245

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN:

Autor: Baumannová Dagmar
Název:

Dějiny Blanska do roku 1848

Údaje o vydání: součást řady sborníků Muzea Blansko k 90. výročí povýšení Blanska na město

Nakladatelské údaje: Muzeum Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:77

ČSS / pub / A5 / 01945Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, historie, osídlení, Velká Morava

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Baumannová Dagmar

Dějiny Blanska do roku 1848

součást řady sborníků Muzea Blansko k 90. výročí povýšení Blanska na město

Muzeum Blansko

ČSS / pub / A5 / 01945

Moravský kras, historie, osídlení, Velká Morava

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bílek Jaroslav, Jangl Ladislav, Urban Jan
Název:

Dějiny hornictví na Chomutovsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vlastivědné muzeum v Chomutově

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A4 / 00246Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bílek Jaroslav, Jangl Ladislav, Urban Jan

Dějiny hornictví na Chomutovsku

Vlastivědné muzeum v Chomutově

ČSS / pub / A4 / 00246

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 1. 2014

ISBN: 71-045-85

Autor: Prikryl Lubomír Viliam
Název:

Dejiny speleológie na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Veda, vydavatelstvo Slovenskej Akademie ved, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:SK

Údaje pevné délky:158

ČSS / pub / A4 / 00247Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, speleologie, kras, výzkum, jeskyňářství, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 1. 2014

Prikryl Lubomír Viliam

Dejiny speleológie na Slovensku

Veda, vydavatelstvo Slovenskej Akademie ved, Bratislava

ČSS / pub / A4 / 00247

jeskyně, speleologie, kras, výzkum, jeskyňářství, historie

domácí

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN:

Autor: Stehlík Eduard, Novák Jiří
Název:

Dělostřelecká tvrz Bouda v Orlických horách

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavatelství a nakladatelství Jiří Novák, Žamberk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Československý pevnostní systém z let 1935 - 1938

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / pub / A5 / 00248Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzbroj, účel místnostílinie těžkého opevnění, projekční a stavební práce, povrchové 

objekty, tvrze, podzemní objekty

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stehlík Eduard, Novák Jiří

Dělostřelecká tvrz Bouda v Orlických horách

Vydavatelství a nakladatelství Jiří Novák, Žamberk

Československý pevnostní systém z let 1935 - 1938

ČSS / pub / A5 / 00248

výzbroj, účel místnostílinie těžkého opevnění, projekční a stavební práce, povrchové 

objekty, tvrze, podzemní objekty

domácí

průvodce

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Ráboň Martin, Hudousek Petr, Vávra Luděk, Čermák Ladislav
Název:

Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství a Vydavatelství Společnosti přátel československého opevnění, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Fortifikace, sv. čtvrtý

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A5 / 01445Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): tvrz, výstavba, výzbroj, období okupace, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Ráboň Martin, Hudousek Petr, Vávra Luděk, Čermák Ladislav

Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936 - 1938

Nakladatelství a Vydavatelství Společnosti přátel československého opevnění, Brno

Fortifikace, sv. čtvrtý

ČSS / pub / A5 / 01445

tvrz, výstavba, výzbroj, období okupace, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: Hajduch J. Halaša J., Těsnohlídek Rudolf
Název:

Demänová

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SLOVTOUR, nakladatelství Sokola a složiek cestovného ruchu, Liptovský Sv. Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 01673Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Demänová, kniha vteřin

Nelze půjčovat !!!!



10. 12. 2012

Hajduch J. Halaša J., Těsnohlídek Rudolf

Demänová

SLOVTOUR, nakladatelství Sokola a složiek cestovného ruchu, Liptovský Sv. Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01673

jeskyně, Demänová, kniha vteřin



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Těsnohlídek Rudolf
Název:

Demänová

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavatelství Družstevní práce, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1926

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:194

ČSS / pub / A5 / 00249Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, popis, průzkum

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Těsnohlídek Rudolf

Demänová

Vydavatelství Družstevní práce, Praha

ČSS / pub / A5 / 00249

jeskyně, popis, průzkum

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN: 80-968116-1-4

Autor: Bella P.
Název:

Demänovské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1998

Lokace:SK

Údaje pevné délky:23

ČSS / pub / A5 / 01526Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Demänovská dolina, geologie, hydrologie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Bella P.

Demänovské jaskyne

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01526

kras, Demänovská dolina, geologie, hydrologie

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 4432/56-IV/1-88

Autor: Droppa Anton
Název:

Demänovské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavatelstvo Slovenskej akademie ved, Bratislava

Fyzický popis: mapové přílohy

Údaje o edici - vedlejší název: Krasové zjavy Demänovskej doliny

Žánr/forma: text

Rok vydání:1957

Lokace:SK

Údaje pevné délky:289

ČSS / pub / A4 / 00250Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Droppa Anton

Demänovské jaskyne

Vydavatelstvo Slovenskej akademie ved, Bratislava

mapové přílohy

Krasové zjavy Demänovskej doliny

ČSS / pub / A4 / 00250

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Droppa Anton
Název:

Demänovské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelstvo Cestovný ruch, n.p.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sprievodca po Jaskyni slobody, Demänovskej ladovej jaskyni, Jaskyni mieru, 

Jaskyni Okno a Pustej jas

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1953

Lokace:SK

Údaje pevné délky:67

ČSS / pub / A5 / 00252Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Droppa Anton

Demänovské jaskyne

Nakladatelstvo Cestovný ruch, n.p.

Sprievodca po Jaskyni slobody, Demänovskej ladovej jaskyni, Jaskyni mieru, 

Jaskyni Okno a Pustej jas

ČSS / pub / A5 / 00252

zahraniční

průvodce

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 30109-18-163-9-653

Autor: Hajduch Ján
Název:

Demänovské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Osveta, Martin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1954

Lokace:SK

Údaje pevné délky:23

ČSS / pub / A4 / 00251Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hajduch Ján

Demänovské jaskyne

Osveta, Martin

ČSS / pub / A4 / 00251

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pruner R.
Název:

Demänovské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Tvar pre RSR, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pokladnice podzemnej krásy

Žánr/forma:foto

Rok vydání:

Lokace:SK

Údaje pevné délky:leporelo 

ČSS / pub / A5 / 00253Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): propagační skládanka

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Pruner R.

Demänovské jaskyne

Tvar pre RSR, Bratislava

Pokladnice podzemnej krásy

ČSS / pub / A5 / 00253

propagační skládanka

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Kittel Erika, Klappacher Walter, Knapczyk Harald, Völkl Gerhard, 

Worliczek KurtNázev:

Der Lamprechtsofen

Údaje o vydání: Sonderdruck aus dem Salzburger Höhlenbuch, Band II

Nakladatelské údaje: Landesverin für Höhlenkunde, Salzburg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Lamprechtshöhle St. Martin bei Lofer

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:AU

Údaje pevné délky:36

ČSS / pub / A4 / 01593Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geologie, hydrologie, popis, plán

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Kittel Erika, Klappacher Walter, Knapczyk Harald, Völkl Gerhard, 

Worliczek Kurt

Der Lamprechtsofen

Sonderdruck aus dem Salzburger Höhlenbuch, Band II

Landesverin für Höhlenkunde, Salzburg

Lamprechtshöhle St. Martin bei Lofer

ČSS / pub / A4 / 01593

jeskyně, geologie, hydrologie, popis, plán

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Fraas E.
Název:

Der Petrefaktensammler

Údaje o vydání: Schriften des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde

Nakladatelské údaje: K. G. Lutz' Verlag, Stuttgart

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ein Leitfaden zum Sammeln und Bestimmen der Versteinerungen 

Deutschlands

Žánr/forma: text

Rok vydání:1910

Lokace:DE

Údaje pevné délky:249

ČSS / pub / A4 / 00258Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Fraas E.

Der Petrefaktensammler

Schriften des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde

K. G. Lutz' Verlag, Stuttgart

Ein Leitfaden zum Sammeln und Bestimmen der Versteinerungen 

Deutschlands

ČSS / pub / A4 / 00258

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 7. 2022

ISBN:

Autor: Slezák Ladislav, Pokorný Josef, Cendelín Richard et al.
Název:

Deset let činnosti pracovní skukpiny SE-3

Údaje o vydání: samizdat kolektivu SE-3, viz ročenky na CD a na https://www.speleo.cz/rocenky-skupiny-

se-3

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-12, Brno, pracovní skupina SE-3

Fyzický popis: 12 ks tisků ve spirále a 3 skládané mapové přílohy

Údaje o edici - vedlejší název: komplexní zpráva s podrobnými přílohami a mapovým doprovodem

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2018

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:1000

ČSS / cop / A4 / 02206Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, telegnostika, geomorfologie, speleologie, radarový výzkum, 

termokamera, slovníček pojmů, Mokrský lom

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 7. 2022

Slezák Ladislav, Pokorný Josef, Cendelín Richard et al.

Deset let činnosti pracovní skukpiny SE-3

samizdat kolektivu SE-3, viz ročenky na CD a na https://www.speleo.cz/rocenky-skupiny-

se-3

ZO ČSS 6-12, Brno, pracovní skupina SE-3

12 ks tisků ve spirále a 3 skládané mapové přílohy

komplexní zpráva s podrobnými přílohami a mapovým doprovodem

ČSS / cop / A4 / 02206

Moravský kras, telegnostika, geomorfologie, speleologie, radarový výzkum, 

termokamera, slovníček pojmů, Mokrský lom

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN: 83-220-0110-x

Autor: Milaczewski Lech
Název:

Dewon poludniowo-wschodniej Lubelszczyzny

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwa geologiczne, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Práce Instytutu geologicznego, CI

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1981

Lokace:PO

Údaje pevné délky:90

ČSS / pub / A4 / 00259Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): litostratigrafie, biostratigrafie, analýza litologická, cykly sedimentace

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

PO

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Milaczewski Lech

Dewon poludniowo-wschodniej Lubelszczyzny

Wydawnictwa geologiczne, Warszawa

Práce Instytutu geologicznego, CI

ČSS / pub / A4 / 00259

litostratigrafie, biostratigrafie, analýza litologická, cykly sedimentace

zahraniční

skripta

PO

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Fiala František
Název:

Diabasové pikrity v Barrandienu (Mořinka, Rovina, Sedlec)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nákladem Královské mčeské společnosti nauk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské Česke společnosti nauk, tr. matematicko-

přírodovědecká, ročník 1946

Žánr/forma: text

Rok vydání:1947

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:55

ČSS / pub / A4 / 00260Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Fiala František

Diabasové pikrity v Barrandienu (Mořinka, Rovina, Sedlec)

Nákladem Královské mčeské společnosti nauk

Věstník Královské Česke společnosti nauk, tr. matematicko-

přírodovědecká, ročník 1946

ČSS / pub / A4 / 00260

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Perko And. G.
Název:

Die Adelsberger Grotte in Wort un Bild

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Komitee für den Bau eines Internationalen Museums für Hohlenkunde in Adelsberg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1910

Lokace:DE

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A4 / 01496Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, biospeleologie, krasová výzdoba

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Perko And. G.

Die Adelsberger Grotte in Wort un Bild

Komitee für den Bau eines Internationalen Museums für Hohlenkunde in Adelsberg

ČSS / pub / A4 / 01496

jeskyně, biospeleologie, krasová výzdoba

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Musil Rudolf
Název:

Die Amatérská jeskyně - höhle

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis: in memoriam Milan Šlechta a Marko Zahradníček

Údaje o edici - vedlejší název: Studia Geographica, sv. 27

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A4 / 02053Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Amatérská jeskyně, geologie, paleontologie, sedimenty, krasové vody, 

mikroklima, biospeleologie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Musil Rudolf

Die Amatérská jeskyně - höhle

Geografický ústav ČSAV, Brno

in memoriam Milan Šlechta a Marko Zahradníček

Studia Geographica, sv. 27

ČSS / pub / A4 / 02053

Moravský kras, Amatérská jeskyně, geologie, paleontologie, sedimenty, krasové vody, 

mikroklima, biospeleologie

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2011

ISBN: YU-66230

Autor: Habe France
Název:

Die Höhle von Postojna und andere Schauhöhlen des Slowenischen 

Karstes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Postojnska jama, Postojna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Postojnska jama

Žánr/forma:

Rok vydání:1983

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:86

ČSS / pub / A5 / 01569Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Slovinsko, Postojna, zpřístupněné jeskyně, hydrografie, troposféra

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2011

Habe France

Die Höhle von Postojna und andere Schauhöhlen des Slowenischen 

Karstes

Postojnska jama, Postojna

Postojnska jama

ČSS / pub / A5 / 01569

kras, Slovinsko, Postojna, zpřístupněné jeskyně, hydrografie, troposféra

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Frank Helmut
Název:

Die Höhlen des Ostteils der mittleren Schwäbischen Alb

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Jh. Karst- und Höhlenkunde, München

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jh. Karst- und Höhlenkunde, sv. 4

Žánr/forma:

Rok vydání:1963

Lokace:DE

Údaje pevné délky:62

ČSS / SEP / A5 / 01739Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, Švábské Alpy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

jiný seznam

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Frank Helmut

Die Höhlen des Ostteils der mittleren Schwäbischen Alb

zvláštní otisk

Jh. Karst- und Höhlenkunde, München

Jh. Karst- und Höhlenkunde, sv. 4

ČSS / SEP / A5 / 01739

kras, jeskyně, Švábské Alpy

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

jiný seznam

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 80-7036-002-X

Autor: Sklenář Karel, Matoušek Václav
Název:

Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes vom Neolithikum bis 

zum Mittelalter

Údaje o vydání: překlad do němčiny

Nakladatelské údaje: Národní muzeum, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Osídlení jeskyní v Českém krasu

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1994

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:212

ČSS / pub / A4 / 00263Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): osdlení jeskyní, archeologie, pračlověk, nálezy

vypůjčitelné

domácí

průvodce

DE

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sklenář Karel, Matoušek Václav

Die Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes vom Neolithikum bis 

zum Mittelalter

překlad do němčiny

Národní muzeum, Praha

2 ks

Osídlení jeskyní v Českém krasu

ČSS / pub / A4 / 00263

osdlení jeskyní, archeologie, pračlověk, nálezy

domácí

průvodce

DE

území větší

jiný seznam

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Die Höhlentypen Schwedens

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis: vč. esperanta

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:23

ČSS / pub / A5 / 00264Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): typy jeskyní, geologie, glaciál, eroze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Die Höhlentypen Schwedens

Archives of swedish Speleology, Norköping

vč. esperanta

Archives of swedish Speleology, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 00264

typy jeskyní, geologie, glaciál, eroze

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pfarr - Stummer
Název:

Die längsten und tiefsten höhlen Österreichs

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Verband österreichesher Höhlenforster, Vídeň

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wissenschaftliche Beihefte dur Zeitschrifz "Die Höhle"

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1988

Lokace:AU

Údaje pevné délky:248

ČSS / pub / A4 / 00265Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): atlas jeskyní Rakouska

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Pfarr - Stummer

Die längsten und tiefsten höhlen Österreichs

Verband österreichesher Höhlenforster, Vídeň

Wissenschaftliche Beihefte dur Zeitschrifz "Die Höhle"

ČSS / pub / A4 / 00265

atlas jeskyní Rakouska

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Fridrich Jan, Sklenář Karel
Název:

Die Palaolithische und mesolithische hohlenbesiedlung des bohmischen 

Karstes

Údaje o vydání: Dem Gedächtnis des böhmischen Karstforschers, Malakozoologen und Archäologen 

Jaroslav Petrbok gewidm

Nakladatelské údaje: Národní muzeum, Praha

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Fontes Archaeologici Pragenses, vol. 16

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1976

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:122

ČSS / pub / A4 / 00266Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

DE

jiné

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Fridrich Jan, Sklenář Karel

Die Palaolithische und mesolithische hohlenbesiedlung des bohmischen 

Karstes

Dem Gedächtnis des böhmischen Karstforschers, Malakozoologen und Archäologen 

Jaroslav Petrbok gewidm

Národní muzeum, Praha

3 ks

Fontes Archaeologici Pragenses, vol. 16

ČSS / pub / A4 / 00266

domácí

skripta

DE

jiné

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN:

Autor: Musil Rudolf
Název:

Die Pleistozäne Fauna der Barova-Höhle

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Anthropos, studie z oborů antropologie, paleontologie a kvarterní geologie

Žánr/forma:  

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A4 / 00267Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Barová, antropologie, paleontologie, kvarterní geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Musil Rudolf

Die Pleistozäne Fauna der Barova-Höhle

Moravské muzeum, Brno

Anthropos, studie z oborů antropologie, paleontologie a kvarterní geologie

ČSS / pub / A4 / 00267

jeskyně Barová, antropologie, paleontologie, kvarterní geologie

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Busellato Leonardo a kol.
Název:

Dimensione Buio

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Club Alpino Italiano, Schio

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Storia e attivitá del Gruppo Grotte

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:IT

Údaje pevné délky:528

ČSS / pub / obludy / 01622Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): činnost skupiny v letech 1930 - 1990

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Busellato Leonardo a kol.

Dimensione Buio

Club Alpino Italiano, Schio

Storia e attivitá del Gruppo Grotte

ČSS / pub / obludy / 01622

činnost skupiny v letech 1930 - 1990

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 80-968371-0-9

Autor: Bella P., Lalkovič M.
Název:

Dobšinská ľadová jaskyňa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovesnkých jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky: 16

ČSS / pub / A5 / 01528Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledové jeskyně, morfologie, geneze, zalednění, historie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Bella P., Lalkovič M.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Správa slovesnkých jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01528

ledové jeskyně, morfologie, geneze, zalednění, historie

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 2. 2011

ISBN:

Autor: Škedelj Boris a kol.
Název:

Dolenjski kras

Údaje o vydání: k XII. sjezdu slovinských jeskyňářů

Nakladatelské údaje: JK Vinko Paderšič, Batreja Novo Město

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:61

ČSS / pub / A4 / 00268Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Dolenjski kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 2. 2011

Škedelj Boris a kol.

Dolenjski kras

k XII. sjezdu slovinských jeskyňářů

JK Vinko Paderšič, Batreja Novo Město

ČSS / pub / A4 / 00268

Dolenjski kras

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 232-7-53-III-2

Autor: Knor Antonín, Ložek Vojen, Pelíšek Josef, Zebera Karel
Název:

Dolní Věstonice

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archelogický ústav ČSAV

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945 - 1947

Žánr/forma: text

Rok vydání:1953

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:87

ČSS / pub / A4 / 00269Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Knor Antonín, Ložek Vojen, Pelíšek Josef, Zebera Karel

Dolní Věstonice

Archelogický ústav ČSAV

Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945 - 1947

ČSS / pub / A4 / 00269

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 80-88924-18-9

Autor: Vlk Luděk a kol.
Název:

Dolný vrch

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2002

Lokace:SK

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / A4 / 00271Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, lokalizace, popis, mapa

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

SK

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vlk Luděk a kol.

Dolný vrch

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00271

jeskyně, lokalizace, popis, mapa

zahraniční

atlas

SK

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Růžička Václav
Název:

Dolomitový důl u Slivence a jeho okolí

Údaje o vydání: jako separát

Nakladatelské údaje: Přírodovědecká fakulta Karlovy Universty, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou University Karlovy

Žánr/forma: text

Rok vydání:1925

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / SEP / A4 / 00273Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stratigrafie, tektonika, palaeozoikum, Velká Chuchle, Slivenec

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Růžička Václav

Dolomitový důl u Slivence a jeho okolí

jako separát

Přírodovědecká fakulta Karlovy Universty, Praha

Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou University Karlovy

ČSS / SEP / A4 / 00273

stratigrafie, tektonika, palaeozoikum, Velká Chuchle, Slivenec

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Veselý Miroslav
Název:

Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Regionální muzeum v Teplicích, Teplice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 25

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:27

ČSS / cop / A5 / 01599Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dolování, uhlí, Malá Veleň, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Veselý Miroslav

Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku

Regionální muzeum v Teplicích, Teplice

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 25

ČSS / cop / A5 / 01599

dolování, uhlí, Malá Veleň, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN:

Autor: Macák J.
Název:

Domica

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovtour, Liptovský Svätý Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskyňa pračloveka

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1950

Lokace:SK

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01435Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Domica, zpřístupněné jeskyně, archeologie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Macák J.

Domica

Slovtour, Liptovský Svätý Mikuláš

Jaskyňa pračloveka

ČSS / pub / A4 / 01435

Domica, zpřístupněné jeskyně, archeologie

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 56/III-8

Autor: Droppa Anton
Název:

Domica - Baradla

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Šport, vydavatelstvo sv ČSTV, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskyne predhistorického človeka

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:SK

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A5 / 00274Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Droppa Anton

Domica - Baradla

Šport, vydavatelstvo sv ČSTV, Bratislava

Jaskyne predhistorického človeka

ČSS / pub / A5 / 00274

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN: 978-80-87857-15-1

Autor: Audy Marek
Název:

Domino - Hra v podkroví ztraceného světa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:205

ČSS / pub / A4 / 01839Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stolové hory, podzemní systémy, Venezuela, Guayana

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Audy Marek

Domino - Hra v podkroví ztraceného světa

Česká speleologická společnost, Brno

ČSS / pub / A4 / 01839

stolové hory, podzemní systémy, Venezuela, Guayana

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2021

ISBN:

Autor: Cílek Václav, Žák Karel, Bosák Pavel
Název:

Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v AOPK ČR (JESO)

Údaje o vydání: zpráva

Nakladatelské údaje: GgÚ AV ČR, Praha

Fyzický popis: spirálová vazba

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / cop / A4 / 02189Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kritické zjodnocení stavu databáze, JESO, návrhy, geologické členění ČR

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2021

Cílek Václav, Žák Karel, Bosák Pavel

Doporučení k celostátnímu systému evidence jeskyní v AOPK ČR (JESO)

zpráva

GgÚ AV ČR, Praha

spirálová vazba

ČSS / cop / A4 / 02189

kritické zjodnocení stavu databáze, JESO, návrhy, geologické členění ČR

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2011

ISBN: 978-80-7028-364-6

Autor: Kostrhun Petr, Oliva Martin edd.
Název:

Dr. Karel Absolon - Fotografie z evropských jeskyní a krasů

Údaje o vydání: Katalog k výstavě pořádané MZM - 2010

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A4 / 01558Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, speleologie, zoologie, muzeologie

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2011

Kostrhun Petr, Oliva Martin edd.

Dr. Karel Absolon - Fotografie z evropských jeskyní a krasů

Katalog k výstavě pořádané MZM - 2010

Moravské zemské muzeum, Brno

ČSS / pub / A4 / 01558

archeologie, speleologie, zoologie, muzeologie

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kouřimský Jiří
Název:

Drahé kameny Československa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Národní muzeum v Praze, Přírodovědecké muzeum

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:35

ČSS / pub / A5 / 00275Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kouřimský Jiří

Drahé kameny Československa

Národní muzeum v Praze, Přírodovědecké muzeum

ČSS / pub / A5 / 00275

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 13-076-66

Autor: Tazieff Haroun
Název:

Drama Svatomartinské propasti

Údaje o vydání: překlad z FR

Nakladatelské údaje: Státní nakladatelství dětské knihy, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:FR

Údaje pevné délky:218

ČSS / pub / A5 / 00276Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): propasti, speleologie, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tazieff Haroun

Drama Svatomartinské propasti

překlad z FR

Státní nakladatelství dětské knihy, Praha

ČSS / pub / A5 / 00276

propasti, speleologie, průzkum

zahraniční

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 2. 2011

ISBN:

Autor: Gorovenko E. P. a kol.
Název:

Drevnie klimaty i osadkonakoplenie v vostočnoj okraine Asii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademia nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sbornik naučnych trudov

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A4 / 00277Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): klimatologie, Dálný Východ, paleogeografie, paleoklima, geologie, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 2. 2011

Gorovenko E. P. a kol.

Drevnie klimaty i osadkonakoplenie v vostočnoj okraine Asii

Akademia nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

sbornik naučnych trudov

ČSS / pub / A4 / 00277

klimatologie, Dálný Východ, paleogeografie, paleoklima, geologie, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Volko-Starohorský Ján
Název:

Druhovršie či mesozoikum vzhladom na Slovensko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1942

Lokace:SK

Údaje pevné délky:230

ČSS / pub / A4 / 00278Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): druhohory, trias, pískovec, vápenec, jura, křída

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Volko-Starohorský Ján

Druhovršie či mesozoikum vzhladom na Slovensko

Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 00278

druhohory, trias, pískovec, vápenec, jura, křída

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 4. 2021

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Důl Kovárna v obrazech

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02, Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Podzemí Sněžky - díl 1.

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:111

ČSS / pub / A4 / 02177Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Obří důl, důl Kovárna, podzemí, důlní dílo, dolování

vypůjčitelné

ČSS

fotopublikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 4. 2021

Tásler Radko

Důl Kovárna v obrazech

ZO ČSS 5-02, Albeřice, Svoboda nad Úpou

Podzemí Sněžky - díl 1.

ČSS / pub / A4 / 02177

Obří důl, důl Kovárna, podzemí, důlní dílo, dolování

ČSS

fotopublikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Kulhánek karel, Lubojacký Zdeněk, Mačas Karel a kol.
Název:

Důlně měřický předpis pro povrchové dobývání rud a nerud

Údaje o vydání: předpis ČBÚ 700/1972

Nakladatelské údaje: Český báňský úřad

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:63

ČSS / pub / A5 / 00279Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zákonný předpis, důlní měřictví

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Kulhánek karel, Lubojacký Zdeněk, Mačas Karel a kol.

Důlně měřický předpis pro povrchové dobývání rud a nerud

předpis ČBÚ 700/1972

Český báňský úřad

ČSS / pub / A5 / 00279

zákonný předpis, důlní měřictví

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Důlní plyny 2

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Laboratoř bezpečnosti práce Vědeckovýzkumného uhelného ústavu, Ostrava - 

Radvanice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A5 / 01624Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zdroje a vlastnosti plynů, důlné ovzduší, zjišťování plynů, tabulka plynů, bezpečnost, 

havárie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

neuveden

Důlní plyny 2

Laboratoř bezpečnosti práce Vědeckovýzkumného uhelného ústavu, Ostrava - 

Radvanice

ČSS / pub / A5 / 01624

zdroje a vlastnosti plynů, důlné ovzduší, zjišťování plynů, tabulka plynů, bezpečnost, 

havárie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Louček Dimitrij
Název:

Ďumbírský velehorský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství ČSAV, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy ČSAV, řada matematických a přírodních věd, ročník 66, sešit 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A4 / 00280Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Louček Dimitrij

Ďumbírský velehorský kras

Nakladatelství ČSAV, Praha

2 ks

Rozpravy ČSAV, řada matematických a přírodních věd, ročník 66, sešit 3

ČSS / pub / A4 / 00280

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Winkelhöfer Roland
Název:

Durch Höhlen der Sachsischen Schweiz

Údaje o vydání: složenina jakýchsi výstřižků

Nakladatelské údaje: samizdat, Lieferung

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1984

Lokace:DE

Údaje pevné délky:14

ČSS / cop / A5 / 00281Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, popis

vypůjčitelné

zahraniční

rukopis kopie

DE

území menší

jiný seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Winkelhöfer Roland

Durch Höhlen der Sachsischen Schweiz

složenina jakýchsi výstřižků

samizdat, Lieferung

kopie strojopisu

ČSS / cop / A5 / 00281

jeskyně, popis

zahraniční

rukopis kopie

DE

území menší

jiný seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 80-85947-17-X

Autor: Horký Petr, Náplava Miroslav
Název:

Dvě cesty za archeologií

Údaje o vydání: vydání první

Nakladatelské údaje: Barrister & Principal, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:53

ČSS / pub / B4 / 00282Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Horký Petr, Náplava Miroslav

Dvě cesty za archeologií

vydání první

Barrister & Principal, Brno

ČSS / pub / B4 / 00282

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Auriol Claire a kol.
Název:

Eaux souterraines et grottes en péril

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Commission Nationale de Protection des Sites Spéléologiques, Brusel

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:BE

Údaje pevné délky:35

ČSS / pub / A4 / 00283Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): planeta, klima, Valonsko, kras, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Auriol Claire a kol.

Eaux souterraines et grottes en péril

Commission Nationale de Protection des Sites Spéléologiques, Brusel

ČSS / pub / A4 / 00283

planeta, klima, Valonsko, kras, ochrana

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN:

Autor: Commission d'Enseignement de la Fédération Francaise de Spéléologie
Název:

Ecole Francaise de Spéléologie

Údaje o vydání: pracovní skripta

Nakladatelské údaje: Fédération Francaise de Spéléologie, Lyon

Fyzický popis: sdrátkováno dle téma

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1981

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 01837Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, literatura, bezpečnost, archeologie, historie, ochrana podzemí, 

speleozáchrana, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Commission d'Enseignement de la Fédération Francaise de Spéléologie

Ecole Francaise de Spéléologie

pracovní skripta

Fédération Francaise de Spéléologie, Lyon

sdrátkováno dle téma

ČSS / cop / A4 / 01837

speleologie, literatura, bezpečnost, archeologie, historie, ochrana podzemí, 

speleozáchrana, biospeleologie

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Heinsalu. U.
Název:

Eesti NSV koopad

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Valgus, Tallin

Fyzický popis: estonsky

Údaje o edici - vedlejší název: Jeskyně Estonské SSR

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / A5 / 00284Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Heinsalu. U.

Eesti NSV koopad

Valgus, Tallin

estonsky

Jeskyně Estonské SSR

ČSS / pub / A5 / 00284

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN:

Autor: Paškov Ivan, Chandžijskij Antonín
Název:

Ekspedicia Gufr Berže 69 a Pier San Marten 73

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:58

ČSS / pub / A5 / 01439Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): sestup do propasti, speleologie, zpráva z expedic

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

Paškov Ivan, Chandžijskij Antonín

Ekspedicia Gufr Berže 69 a Pier San Marten 73

Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

ČSS / pub / A5 / 01439

sestup do propasti, speleologie, zpráva z expedic

zahraniční

textová publikace

BUL

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 10. 2014

ISBN:

Autor: Gonzalez Manuel Acevedo
Název:

El Carso Cubano

Údaje o vydání: autorský text původního článku

Nakladatelské údaje: Ano de la agricultura

Fyzický popis: strojopisná kopie

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:CUB

Údaje pevné délky:8

ČSS / cop / A4 / 01887Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Kuba, geologie, klasifikace, morfologie

Nelze půjčovat !!!!

nevím

rukopis kopie

ES

území větší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 10. 2014

Gonzalez Manuel Acevedo

El Carso Cubano

autorský text původního článku

Ano de la agricultura

strojopisná kopie

ČSS / cop / A4 / 01887

kras, Kuba, geologie, klasifikace, morfologie

nevím

rukopis kopie

ES

území větší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 1. 2013

ISBN: 0398-7973

Autor: Juberthie Christian, Decu Vasile
Název:

Encyclopaedia Biospeologica

Údaje o vydání: třídílná obludnost

Nakladatelské údaje: Société de Biospéléologie, Bucarest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:1994

Lokace:RO

Údaje pevné délky:3000

ČSS / pub / obludy / 00286Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemí, fauna, flora, vodní prostředí, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

encyklopedie

FR

jiné

studijní

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 1. 2013

Juberthie Christian, Decu Vasile

Encyclopaedia Biospeologica

třídílná obludnost

Société de Biospéléologie, Bucarest

ČSS / pub / obludy / 00286

podzemí, fauna, flora, vodní prostředí, biospeleologie

zahraniční

encyklopedie

FR

jiné

studijní

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 7. 2009

ISBN: 0-12-406061-7

Autor: Culver David C.
Název:

Encyclopedia of Caves

Údaje o vydání: encyklopedie

Nakladatelské údaje: Elsevier Academic Press, USA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:UK

Údaje pevné délky:654

ČSS / pub / A3 / 01413Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 7. 2009

Culver David C.

Encyclopedia of Caves

encyklopedie

Elsevier Academic Press, USA

ČSS / pub / A3 / 01413

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 2. 2011

ISBN: 1-57958-399-7

Autor: Gunn John a kol.
Název:

Encyclopedia of Caves and Karst Science

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fitzroy Dearborn, London

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2004

Lokace:UK

Údaje pevné délky:902

ČSS / pub / obludy / 01557Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, biospeleologie, jeskyňářství, kras, ochrana a péče, geověda, historie

vypůjčitelné

zahraniční

encyklopedie

EN

jiné

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 2. 2011

Gunn John a kol.

Encyclopedia of Caves and Karst Science

Fitzroy Dearborn, London

ČSS / pub / obludy / 01557

archeologie, biospeleologie, jeskyňářství, kras, ochrana a péče, geověda, historie

zahraniční

encyklopedie

EN

jiné

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 509-21-857

Autor: Svoboda Josef a kol.
Název:

Encyklopedický slovnik geologických věd

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 1. svazek A-M

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:1983

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:917

ČSS / pub / A4 / 00289Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, klasifikace, sluneční soustava, Apollo, Měsíc, jednotky

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Svoboda Josef a kol.

Encyklopedický slovnik geologických věd

Academia, Praha

1. svazek A-M

ČSS / pub / A4 / 00289

geologie, klasifikace, sluneční soustava, Apollo, Měsíc, jednotky

domácí

encyklopedie

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 509-21-857

Autor: Svoboda Josef a kol.
Název:

Encyklopedický slovnik geologických věd

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 2. svazek N-Ž

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:1983

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:851

ČSS / pub / A4 / 01631Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, klasifikace, sluneční soustava, Apollo, Měsíc, jednotky

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Svoboda Josef a kol.

Encyklopedický slovnik geologických věd

Academia, Praha

2. svazek N-Ž

ČSS / pub / A4 / 01631

geologie, klasifikace, sluneční soustava, Apollo, Měsíc, jednotky

domácí

encyklopedie

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 978-980-12-4763-0

Autor: Brewer-Carías Charles, Audy Marek
Název:

Entraňas del Mundo Perdido

Údaje o vydání: osobní věnování Marka Audyho

Nakladatelské údaje: Brewer-Carías Charles, Audy Marek, Caracas

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:VEN

Údaje pevné délky:291

ČSS / pub / obludy / 01904Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Venezuely, biospeleologie, Tepui

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Brewer-Carías Charles, Audy Marek

Entraňas del Mundo Perdido

osobní věnování Marka Audyho

Brewer-Carías Charles, Audy Marek, Caracas

ČSS / pub / obludy / 01904

jeskyně Venezuely, biospeleologie, Tepui

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 6. 2018

ISBN: 978-80-7028-483-4

Autor: Wankel Heinrich (Jindřich)
Název:

Ephemeriden aus mainem Leben (Efemeridy z mého života)

Údaje o vydání: ke 120. výročí Wankelova úmrtí, (edd.) Oliva Martin, Kostrhun Petr, přel. Urban Jiří a kol.

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A4 / 02085Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Heinrich Wankel, kresby a fotografie, dětská léta

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 6. 2018

Wankel Heinrich (Jindřich)

Ephemeriden aus mainem Leben (Efemeridy z mého života)

ke 120. výročí Wankelova úmrtí, (edd.) Oliva Martin, Kostrhun Petr, přel. Urban Jiří a kol.

Moravské zemské muzeum, Brno

ČSS / pub / A4 / 02085

Heinrich Wankel, kresby a fotografie, dětská léta

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Epnlaia the Elladae

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geokartis

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:2000

Lokace:GR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / obludy / 02047Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Řecko, jeskyně, mapa

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

nevím

GR

území větší

jiné

volné listy

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

neuveden

Epnlaia the Elladae

Geokartis

ČSS / pub / obludy / 02047

Řecko, jeskyně, mapa

zahraniční

nevím

GR

území větší

jiné

volné listy

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Erosionsförloppet

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:46

ČSS / pub / A5 / 01840Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Tell Leander

Erosionsförloppet

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 01840

jeskyně, Švédsko

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 8. 2011

ISBN: 2-06-045-272-4

Autor: Michelin et Cie
Název:

Espaňa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Michelin, Madrid

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1984

Lokace:ES

Údaje pevné délky:290

ČSS / pub / A4 / 00291Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): turistický průvodce

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

ES

území větší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 8. 2011

Michelin et Cie

Espaňa

Michelin, Madrid

ČSS / pub / A4 / 00291

turistický průvodce

zahraniční

průvodce

ES

území větší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 4. 2013

ISBN:

Autor: Espeleo Club de Gracia
Název:

Espeleo Cinema 86

Údaje o vydání: program 5. mezinárodního festivalu speleologických filmů 1. - 7. 8. 1986 v Barceloně

Nakladatelské údaje: Federacio Catalana d'Espeleologia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 9. mezinárodní speleologický kongres

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1986

Lokace:ES

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A5 / 01704Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres, film

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

průvodce

ES

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 4. 2013

Espeleo Club de Gracia

Espeleo Cinema 86

program 5. mezinárodního festivalu speleologických filmů 1. - 7. 8. 1986 v Barceloně

Federacio Catalana d'Espeleologia

9. mezinárodní speleologický kongres

ČSS / pub / A5 / 01704

speleologie, kongres, film

zahraniční

průvodce

ES

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Salvatici Luciano
Název:

Esplorazioni e richerche del Gruppo Speleoolgico Fiorentino all'antro del 

Corchia 1970 - 1973

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto da Atti de II Congresso della Federazione Speleologica Tosacana, 

Pietrasanta 1973

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:IT

Údaje pevné délky:16

ČSS / SEP / A5 / 01825Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, výzkum, speleologie, mapování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Salvatici Luciano

Esplorazioni e richerche del Gruppo Speleoolgico Fiorentino all'antro del 

Corchia 1970 - 1973

separát

Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

estratto da Atti de II Congresso della Federazione Speleologica Tosacana, 

Pietrasanta 1973

ČSS / SEP / A5 / 01825

průzkum, výzkum, speleologie, mapování

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Farina J. et al.
Název:

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1962 - 1963

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Grupo Espeleológico Alavés

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1963

Lokace:ES

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / B4 / 01879Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Farina J. et al.

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1962 - 1963

El Grupo Espeleológico Alavés

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 1

ČSS / pub / B4 / 01879

historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Farina J. et al.
Název:

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1963 - 1964

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Grupo Espeleológico Alavés

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:ES

Údaje pevné délky:97

ČSS / pub / B4 / 01880Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Farina J. et al.

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1963 - 1964

El Grupo Espeleológico Alavés

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 2

ČSS / pub / B4 / 01880

historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Farina J. et al.
Název:

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1964 - 1966

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Grupo Espeleológico Alavés

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 3

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1967

Lokace:ES

Údaje pevné délky:245

ČSS / pub / B4 / 01881Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Farina J. et al.

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1964 - 1966

El Grupo Espeleológico Alavés

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 3

ČSS / pub / B4 / 01881

historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Farina J. et al.
Název:

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1966 - 1968

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Grupo Espeleológico Alavés

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 4

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1971

Lokace:ES

Údaje pevné délky:204

ČSS / pub / B4 / 01882Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Farina J. et al.

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1966 - 1968

El Grupo Espeleológico Alavés

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 4

ČSS / pub / B4 / 01882

historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN: 84-500-8559-4

Autor: Farina J. et al.
Název:

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1980

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: El Grupo Espeleológico Alavés

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 5

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1980

Lokace:ES

Údaje pevné délky:270

ČSS / pub / B4 / 01883Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Farina J. et al.

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés 1980

El Grupo Espeleológico Alavés

Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, sv. 5

ČSS / pub / B4 / 01883

historie, krasové formy, klima, jeskyně, hydrologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN: 2509

Autor: Udden J. A.
Název:

Etched potholes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: University of Texas Bulletin, Austin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bureau of Economic Geology

Žánr/forma: text

Rok vydání:1925

Lokace:US

Údaje pevné délky:9

ČSS / pub / A4 / 00292Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Udden J. A.

Etched potholes

University of Texas Bulletin, Austin

Bureau of Economic Geology

ČSS / pub / A4 / 00292

geologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

European Regional Conference of Speleology

Údaje o vydání: Sofia, B ulharsko 1980

Nakladatelské údaje: neurčitelné

Fyzický popis: + program, abstrakt

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1980

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / A5 / 01651Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, geologie, tektonika, mineralogie, petrografie, spelealpinismus, 

speleotechnika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

neuveden

European Regional Conference of Speleology

Sofia, B ulharsko 1980

neurčitelné

+ program, abstrakt

ČSS / pub / A5 / 01651

kras, jeskyně, geologie, tektonika, mineralogie, petrografie, spelealpinismus, 

speleotechnika

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Williams Les et al.
Název:

EuroSpeleo Congress Guide

Údaje o vydání: 5th European Speleological Congress

Nakladatelské údaje: EuroSpeleo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1

Lokace:FR

Údaje pevné délky:111

ČSS / pub / A5 / 02018Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Yorkshire National Park, kongres, jeskyně, exkurze

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Williams Les et al.

EuroSpeleo Congress Guide

5th European Speleological Congress

EuroSpeleo

ČSS / pub / A5 / 02018

Yorkshire National Park, kongres, jeskyně, exkurze

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Belluci F., Brancaccio L., Celico P., Cinque A., Giulivo I., Santo A., 

Tescione M.Název:

Evoluzione geomorfologica, carsiimo e idrogeologia della grotta del 

Caliendo (Campania)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico C. A. I., Napoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le Grotte d'Italia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A5 / 01822Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, kras, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Belluci F., Brancaccio L., Celico P., Cinque A., Giulivo I., Santo A., 

Tescione M.

Evoluzione geomorfologica, carsiimo e idrogeologia della grotta del 

Caliendo (Campania)

separát

Gruppo speleologico C. A. I., Napoli

Le Grotte d'Italia

ČSS / SEP / A5 / 01822

geomorfologie, kras, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 1. 2017

ISBN: 978-80-86011-58-5

Autor: Vondrovský Ivo, Gregar Oldřich
Název:

Evropská opevnění 20. století

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 34

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:215

ČSS / pub / řada / 01892Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Evropa, opevnění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 1. 2017

Vondrovský Ivo, Gregar Oldřich

Evropská opevnění 20. století

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 34

ČSS / pub / řada / 01892

Evropa, opevnění

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Excursion to visit grottos Perama, Alepotrypa, Vlychada

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleological Society of Greece, Athens

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1965

Lokace:GR

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 02067Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Řecko, exkurze

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

GR

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2017

neuveden

Excursion to visit grottos Perama, Alepotrypa, Vlychada

Speleological Society of Greece, Athens

ČSS / pub / A5 / 02067

jeskyně, Řecko, exkurze

zahraniční

textová publikace

GR

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN:

Autor: Fohlert Rainer et al.
Název:

Exkursionführer Bad Liebenstein

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fachgruppe Höhlen- und Karstforschung, Kittelsthal

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Höhle und Karst

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1984

Lokace:DE

Údaje pevné délky:22

ČSS / cop / A5 / 01752Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, geologie, hydrologie, jeskyně, Bad Liebenstein

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

DE

území menší

všeobecné

jiné

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Fohlert Rainer et al.

Exkursionführer Bad Liebenstein

Fachgruppe Höhlen- und Karstforschung, Kittelsthal

Höhle und Karst

ČSS / cop / A5 / 01752

historie, geologie, hydrologie, jeskyně, Bad Liebenstein

zahraniční

průvodce

DE

území menší

všeobecné

jiné

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Brus Z., Elznic A., Hurník S.
Název:

Exkurzní průvodce

Údaje o vydání: účelový materiál ke konferenci

Nakladatelské údaje: Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:153

ČSS / pub / A5 / 00294Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krystalinikum, revíry, lomy, geologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Brus Z., Elznic A., Hurník S.

Exkurzní průvodce

účelový materiál ke konferenci

Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

kopie strojopisu

XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

ČSS / pub / A5 / 00294

krystalinikum, revíry, lomy, geologie, hydrogeologie

domácí

průvodce

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Speleologický klub Brno
Název:

Exkurzní průvodce

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Sloup

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: III. setkání speleologů v Moravském krasu s mezinárodní účastí

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01575Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, setkání, exkurze

vypůjčitelné

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Speleologický klub Brno

Exkurzní průvodce

Česká speleologická společnost, Sloup

III. setkání speleologů v Moravském krasu s mezinárodní účastí

ČSS / pub / A5 / 01575

Moravský kras, setkání, exkurze

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN: 3632-79

Autor: Speleologický klub Brno
Název:

Exkurzní průvodce

Údaje o vydání: metodická pomůcka

Nakladatelské údaje: Speleologický klub, Brno

Fyzický popis: navíc HU, RU a DE

Údaje o edici - vedlejší název: II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:30

ČSS / pub / A5 / 01576Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Skalní Mlýn, setkání, speleologie

vypůjčitelné

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Speleologický klub Brno

Exkurzní průvodce

metodická pomůcka

Speleologický klub, Brno

navíc HU, RU a DE

II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu

ČSS / pub / A5 / 01576

Moravský kras, Skalní Mlýn, setkání, speleologie

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar a kol.
Název:

Exkurzní průvodce

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis: 2 ks (CZ a FR)

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní speleolgická konference v Brně, 2. 7. - 4. 7. 1964

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:76

ČSS / pub / A5 / 01455Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geneze, krasové vody, biospelogie, klimatologie, geologie, prehistorické osídlení, 

Moravský kras

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Štelcl Otakar a kol.

Exkurzní průvodce

Geografický ústav ČSAV, Brno

2 ks (CZ a FR)

Mezinárodní speleolgická konference v Brně, 2. 7. - 4. 7. 1964

ČSS / pub / A5 / 01455

kras, geneze, krasové vody, biospelogie, klimatologie, geologie, prehistorické osídlení, 

Moravský kras

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar et al.
Název:

Exkurzní průvodce

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní speleologická konference, Brno 1964

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:76

ČSS / pub / A5 / 02050Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezinárodní speleologická konference, exkurze

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Štelcl Otakar et al.

Exkurzní průvodce

Geografický ústav ČSAV, Brno

Mezinárodní speleologická konference, Brno 1964

ČSS / pub / A5 / 02050

mezinárodní speleologická konference, exkurze

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Kadlec Jaroslav, Otava Jiří, Polák Petr, Vít Jan
Název:

Exkurzní průvodce Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost

Fyzický popis: CZ a EN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:55

ČSS / pub / A5 / 00293Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bosák Pavel, Kadlec Jaroslav, Otava Jiří, Polák Petr, Vít Jan

Exkurzní průvodce Moravský kras

Česká speleologická společnost

CZ a EN

ČSS / pub / A5 / 00293

ČSS

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Mitter Pavol a kol.
Název:

Exkurzný sprievodca

Údaje o vydání: kopie strojopisu

Nakladatelské údaje: Ministerstvo kultúry SSR, Bratislava

Fyzický popis: SK i EN

Údaje o edici - vedlejší název: Medzinárodne speleologické kolokvium "ČSSR 1982"

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:SK

Údaje pevné délky:113

ČSS / cop / A4 / 00560Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský kras, krasové jevy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Mitter Pavol a kol.

Exkurzný sprievodca

kopie strojopisu

Ministerstvo kultúry SSR, Bratislava

SK i EN

Medzinárodne speleologické kolokvium "ČSSR 1982"

ČSS / cop / A4 / 00560

Slovenský kras, krasové jevy

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 48-011-87

Autor: Benýšek Lubomír
Název:

Expedice míří do hlubin

Údaje o vydání: edice Profil dětem a mládeži, sv. 40

Nakladatelské údaje: Profil, Ostrava

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:221

ČSS / pub / A5 / 00295Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Benýšek Lubomír

Expedice míří do hlubin

edice Profil dětem a mládeži, sv. 40

Profil, Ostrava

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00295

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 1335-5023

Autor: Šmída Branislav, Audy Marek, Vlček Lukáš
Název:

Expedícia Roraima 2003 Venezuela

Údaje o vydání: mimořádné číslo Spravodaj SSS 2/2003

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskyňa Kryštálové oči

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:SK

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A5 / 01670Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Venezuela, kvarcitové jeskyně, jeskynní fauna, stolové hory

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Šmída Branislav, Audy Marek, Vlček Lukáš

Expedícia Roraima 2003 Venezuela

mimořádné číslo Spravodaj SSS 2/2003

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Jaskyňa Kryštálové oči

ČSS / pub / A5 / 01670

Venezuela, kvarcitové jeskyně, jeskynní fauna, stolové hory

SSS

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN: 0861-3192

Autor: Šopov Y.Y.
Název:

Expedition annual of University of Sofia

Údaje o vydání: USSS Bulletin

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Speleology, Vol 5.A - 1989

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:139

ČSS / pub / A5 / 00297Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geologie, vývoj

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šopov Y.Y.

Expedition annual of University of Sofia

USSS Bulletin

kopie strojopisu

Speleology, Vol 5.A - 1989

ČSS / pub / A5 / 00297

jeskyně, geologie, vývoj

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Seidl Karel, Röhlich Pavel
Název:

Explanatory booklet NG 33-2, Sabhá

Údaje o vydání: Printed in Czechoslovakia

Nakladatelské údaje: Industrial Researxh Centre, Tripoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:  

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / řada / 01459Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Seidl Karel, Röhlich Pavel

Explanatory booklet NG 33-2, Sabhá

Printed in Czechoslovakia

Industrial Researxh Centre, Tripoli

Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 3

ČSS / pub / řada / 01459

geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN:

Autor: Woller František
Název:

Explanatory booklet NG 33-3, Al Fuqahá

Údaje o vydání: Printed in Czechoslovakia

Nakladatelské údaje: Industrial Researxh Centre, Tripoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:  

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / řada / 00321Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Woller František

Explanatory booklet NG 33-3, Al Fuqahá

Printed in Czechoslovakia

Industrial Researxh Centre, Tripoli

Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 4

ČSS / pub / řada / 00321

geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Mrázek Pavel
Název:

Explanatory booklet NG 33-6, Tanahmú

Údaje o vydání: Printed in Czechoslovakia

Nakladatelské údaje: Industrial Researxh Centre, Tripoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:  

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / řada / 01460Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Mrázek Pavel

Explanatory booklet NG 33-6, Tanahmú

Printed in Czechoslovakia

Industrial Researxh Centre, Tripoli

Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 2

ČSS / pub / řada / 01460

geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Koráb Tomáš
Název:

Explanatory booklet NG 33-7, Tmassah

Údaje o vydání: Printed in Czechoslovakia

Nakladatelské údaje: Industrial Researxh Centre, Tripoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:  

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / řada / 01461Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Koráb Tomáš

Explanatory booklet NG 33-7, Tmassah

Printed in Czechoslovakia

Industrial Researxh Centre, Tripoli

Geological map of Libya 1 : 250 000, sv. 1

ČSS / pub / řada / 01461

geologie, fyziografie, stratigrafie, tektonika, mineralogie, pedologie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 12. 2012

ISBN: 978-84-612-9723-8

Autor: Alba Andrés Santanella a kol.
Název:

Exploraciones bajo desierto de piedra (2a parte)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 6

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2012

Lokace:ES

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A5 / 01695Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, morfologie, geneze, propast, výzkum, dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 12. 2012

Alba Andrés Santanella a kol.

Exploraciones bajo desierto de piedra (2a parte)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 6

ČSS / pub / A5 / 01695

jeskyně, morfologie, geneze, propast, výzkum, dokumentace

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN: 978-84-612-9723-8

Autor: Alba Andrés Santaella et al.
Název:

Exploraciones bajo el desierto de piedra (Alhama de Granada - Aremas 

del Rey)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo Espeleológos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:ES

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 01869Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, geomorfologie, kras, jeskyně, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Alba Andrés Santaella et al.

Exploraciones bajo el desierto de piedra (Alhama de Granada - Aremas 

del Rey)

Grupo Espeleológos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01869

historie, geomorfologie, kras, jeskyně, bibliografie

zahraniční

průvodce

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0692-2

Autor:

Název: Explorations & History

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02238Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Explorations & History

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 02238

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 62-18371

Autor: Folsom Franklin
Název:

Exploring American Caves

Údaje o vydání: new, revised edition

Nakladatelské údaje: Collier Books,New York

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Their history, geology, lore and location: a spelunker's guide

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:US

Údaje pevné délky:309

ČSS / pub / A5 / 00298Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Folsom Franklin

Exploring American Caves

new, revised edition

Collier Books,New York

Their history, geology, lore and location: a spelunker's guide

ČSS / pub / A5 / 00298

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 0-8117-2083-7

Autor: McClurg David R.
Název:

Exploring Caves

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Stackpole Books, Harrisburg, USA

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A Guide to the Underground Wilderness

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1980

Lokace:US

Údaje pevné délky:286

ČSS / pub / A5 / 01487Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výstroj a výzbroj, začátečníci, pokročilí, speleotechnika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

McClurg David R.

Exploring Caves

Stackpole Books, Harrisburg, USA

A Guide to the Underground Wilderness

ČSS / pub / A5 / 01487

výstroj a výzbroj, začátečníci, pokročilí, speleotechnika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Ziegler Václav
Název:

Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from the Bohemian 

Cretaceous Basin

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Národní muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Musei Nationalis Pragae, roč. 39 B, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:79

ČSS / SEP / A4 / 01933Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): trilobiti, Česká křídová pánev

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Ziegler Václav

Family Serpulidae (Polychaeta, Sedentaria) from the Bohemian 

Cretaceous Basin

separát

Národní muzeum, Praha

Acta Musei Nationalis Pragae, roč. 39 B, sv. 4

ČSS / SEP / A4 / 01933

trilobiti, Česká křídová pánev

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:

Autor: Lysenko Vladimír
Název:

Fázovitost vývoje jeskyní v Českém krasu

Údaje o vydání: separát - Geomorfologická konference, UK Praha 1982

Nakladatelské údaje: Univerzita Karlova, Praha

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6

ČSS / sep / A4 / 02230Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): opálová mineralizace, krasové jevy, jeskyně, pleistocén

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

Lysenko Vladimír

Fázovitost vývoje jeskyní v Českém krasu

separát - Geomorfologická konference, UK Praha 1982

Univerzita Karlova, Praha

sdrátkováno

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / sep / A4 / 02230

opálová mineralizace, krasové jevy, jeskyně, pleistocén

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2013

ISBN: 978-3-901071-23-2

Autor: Mandl Franz
Název:

Felsbilder Österreich - Bayern

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Forschungberichte der Anisa, Haus i. E. Austria

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Nördliche Kalalpen

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2011

Lokace:

Údaje pevné délky:360

ČSS / pub / obludy / 01720Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, archeologie, skalní obraz

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

DE

území větší

všeobecné

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2013

Mandl Franz

Felsbilder Österreich - Bayern

Forschungberichte der Anisa, Haus i. E. Austria

Nördliche Kalalpen

ČSS / pub / obludy / 01720

geografie, archeologie, skalní obraz

zahraniční

fotopublikace

DE

území větší

všeobecné

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2022

ISBN:

Autor: Čejchan Petr, Hladil Jiří eds.
Název:

Field Trip Book

Údaje o vydání: UNESCO - IGCP Project #335 "Biotic recoveries from Mass Extinctions"

Nakladatelské údaje: Final Conference "Recoveries '97"

Fyzický popis: ruční vpisek "V. Cílek"

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - exkurze Český kras

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:38

ČSS / pub / A4 / 02233Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): holocén, Barrandien, ordovik, Český kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2022

Čejchan Petr, Hladil Jiří eds.

Field Trip Book

UNESCO - IGCP Project #335 "Biotic recoveries from Mass Extinctions"

Final Conference "Recoveries '97"

ruční vpisek "V. Cílek"

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - exkurze Český kras

ČSS / pub / A4 / 02233

holocén, Barrandien, ordovik, Český kras

domácí

textová publikace

EN

území větší

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN: 91-85022-179

Autor: Tell Leander
Název:

Fifty Typical Swedish Caves

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 14

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1976

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:41

ČSS / pub / A5 / 01711Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Fifty Typical Swedish Caves

ruční věnování

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Archives of swedish Speleology, sv. 14

ČSS / pub / A5 / 01711

jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 9. 2015

ISBN: 978-961-254-785-1

Autor: Lebgalini Jose Ayrton
Název:

Fifty Years of the UIS 1965 - 2015

Údaje o vydání: paměťní zpráva o činnosti UIS

Nakladatelské údaje: UIS, Ljubjana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:523

ČSS / pub / B4 / 01936Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, Mezinárodní speleologická unie - UIS

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 9. 2015

Lebgalini Jose Ayrton

Fifty Years of the UIS 1965 - 2015

paměťní zpráva o činnosti UIS

UIS, Ljubjana

ČSS / pub / B4 / 01936

speleologie, Mezinárodní speleologická unie - UIS

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-88-89897-20-1

Autor: Forti Paolo
Název:

Fingal's Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societá Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: An historical and iconographic trip to the mystic Scottish cave that became a 

symbol of the Romanticism

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2021

Lokace:IT

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A4 / 02246Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Skotsko, ikkonografie, malba, kresba

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Forti Paolo

Fingal's Cave

Societá Speleologica Italiana, Bologna

An historical and iconographic trip to the mystic Scottish cave that became a 

symbol of the Romanticism

ČSS / pub / A4 / 02246

jeskyně, Skotsko, ikkonografie, malba, kresba

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 0201-4122

Autor: Fljašnikov B. N. a kol.
Název:

Fizičeskaja geografija i geomorfologija

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo při Kijevskom gosudarstvennom universitětě, Kiev

Fyzický popis: 4 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Respublikanskij mežduvědomstvennyj naučnyj sbornik, sv. 32

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 00301Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasologie, speleologie, karsologické procesy, antropogenní aktivizace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Fljašnikov B. N. a kol.

Fizičeskaja geografija i geomorfologija

Izdatělstvo při Kijevskom gosudarstvennom universitětě, Kiev

4 ks

Respublikanskij mežduvědomstvennyj naučnyj sbornik, sv. 32

ČSS / pub / A5 / 00301

krasologie, speleologie, karsologické procesy, antropogenní aktivizace

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN:

Autor: Dal Pra Adriano a kol.
Název:

Folclore, immaginario popolare e grotte

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo Grotte Schio, Castello di Schio

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti del Convegno

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1998

Lokace:IT

Údaje pevné délky:154

ČSS / pub / A4 / 00302Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, folklór, kuriozity, legendy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Dal Pra Adriano a kol.

Folclore, immaginario popolare e grotte

Gruppo Grotte Schio, Castello di Schio

Atti del Convegno

ČSS / pub / A4 / 00302

jeskyně, folklór, kuriozity, legendy

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Tardy János ed.
Název:

Földtani Termésezetvédelem - Barlangvédelem

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Institute for speleology, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological nateure conservation, cave protection, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:HU

Údaje pevné délky:53

ČSS / pub / A4 / 02073Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, ochrana přírody, ochrana jeskyní, environmentální impakt

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Tardy János ed.

Földtani Termésezetvédelem - Barlangvédelem

Institute for speleology, Budapest

Geological nateure conservation, cave protection, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 02073

geologie, ochrana přírody, ochrana jeskyní, environmentální impakt

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Formy zvětrávání a odnosu žuly v okolí Jelení na Šumavě

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Vysoká škola zemědělská, České Budějovice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Provozně - ekonomické fakulty VŠZ, sv. 16

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A4 / 01949Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): žula, Šumava, zvětrávání

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Chábera Stanislav

Formy zvětrávání a odnosu žuly v okolí Jelení na Šumavě

separát

Vysoká škola zemědělská, České Budějovice

Sborník Provozně - ekonomické fakulty VŠZ, sv. 16

ČSS / SEP / A4 / 01949

žula, Šumava, zvětrávání

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-900-299-0-6

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / řada / 00700Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 1

ČSS / pub / řada / 00700

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 6. 2015

ISBN:  	0016-7789

Autor: Bosák Pavel, Mihevs Andrej, Pruner Petr, Vokal Barbara
Název:

Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropni jami v 

kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Ljubljana : Geoloski Závod

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologija

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 01917Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): fosilie, kamenolom

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 6. 2015

Bosák Pavel, Mihevs Andrej, Pruner Petr, Vokal Barbara

Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropni jami v 

kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji

separát

Ljubljana : Geoloski Závod

Geologija

ČSS / SEP / A5 / 01917

fosilie, kamenolom

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Fotodokumentace prací na zpřístupnění Kovárny v Obřím dole v roce 2003

Údaje o vydání: číslo úkolu 0267

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:36

ČSS / cop / A4 / 02092Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní dílo, zpřístupnění

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Tásler Radko

Fotodokumentace prací na zpřístupnění Kovárny v Obřím dole v roce 2003

číslo úkolu 0267

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / cop / A4 / 02092

důlní dílo, zpřístupnění

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Fotodokumentace uzávěru důlního díla Václav v Obřím dole

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / cop / A4 / 02090Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní dílo, uzávěr

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Tásler Radko

Fotodokumentace uzávěru důlního díla Václav v Obřím dole

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / cop / A4 / 02090

důlní dílo, uzávěr

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Fotodokumentace zpřístupnění vstupní části štoly Barbora v Obřím dole

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0202

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02037Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): štola, Barbora, Obří důl

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Fotodokumentace zpřístupnění vstupní části štoly Barbora v Obřím dole

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva č. 0202

ČSS / cop / A4 / 02037

štola, Barbora, Obří důl

ČSS

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Fotodokumentace zpřístupňovacích prací v důlním díle Kovárna v Obřím 

dole za rok 2002

Údaje o vydání: číslo úkolu 0236

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:38

ČSS / cop / A4 / 02091Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní dílo, zpřístupnění

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Tásler Radko

Fotodokumentace zpřístupňovacích prací v důlním díle Kovárna v Obřím 

dole za rok 2002

číslo úkolu 0236

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / cop / A4 / 02091

důlní dílo, zpřístupnění

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Audy Igor
Název:

Fotografování v podzemí

Údaje o vydání: svazek 7

Nakladatelské údaje: Knihovnička ČSS

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:15

ČSS / pub / A5 / 00303Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, fotografování

vypůjčitelné

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Audy Igor

Fotografování v podzemí

svazek 7

Knihovnička ČSS

ČSS / pub / A5 / 00303

jeskyně, fotografování

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2011

ISBN:

Autor: Hanák Vladimír a kol.
Název:

Fourth European Bat Research Symposium

Údaje o vydání: 18. - 23. 8. 1987, Praha

Nakladatelské údaje: Universita Karlova, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: abstrakta referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:171

ČSS / pub / A5 / 01650Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): netopýři, jeskyně, ekologie, chování, echolokace

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2011

Hanák Vladimír a kol.

Fourth European Bat Research Symposium

18. - 23. 8. 1987, Praha

Universita Karlova, Praha

abstrakta referátů

ČSS / pub / A5 / 01650

netopýři, jeskyně, ekologie, chování, echolokace

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Manghisi Vincenzo
Název:

Franco Anelli 1899 - 1977

Údaje o vydání: Grotte e dintorni, Supplemento a Itinerari Speleologici Anno 1 N.1 - Gennaio 2001

Nakladatelské údaje: Fasano, Brindisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Un Maestro di speleologia e di vita

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:IT

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A4 / 00305Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Manghisi Vincenzo

Franco Anelli 1899 - 1977

Grotte e dintorni, Supplemento a Itinerari Speleologici Anno 1 N.1 - Gennaio 2001

Fasano, Brindisi

Un Maestro di speleologia e di vita

ČSS / pub / A4 / 00305

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Führer durch die Macocha und die neuen Tropfsteingrotten Punkwa und 

Katharinenhohle

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kaufmännische drückerei Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: und die neuen tropfsteingrotten Punkwa- und Katharinenhöhle

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1914

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / pub / A5 / 00306Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

DE

území menší

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Absolon Karel

Führer durch die Macocha und die neuen Tropfsteingrotten Punkwa und 

Katharinenhohle

Kaufmännische drückerei Blansko

und die neuen tropfsteingrotten Punkwa- und Katharinenhöhle

ČSS / pub / A5 / 00306

domácí

průvodce

DE

území menší

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN:

Autor: Zygowski Dieter. W
Název:

Führer zu den Exkursionen der 23. Jahrestag

Údaje o vydání: Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. vom 16. - 18. 10. 1981, 

Engelskirchen - Ründe

Nakladatelské údaje: Verband der deitschen Höhlen- unf Karstforscher e.V., München

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1981

Lokace:DE

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 01753Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geomorfologie, dokumentace, lokalizace

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Zygowski Dieter. W

Führer zu den Exkursionen der 23. Jahrestag

Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. vom 16. - 18. 10. 1981, 

Engelskirchen - Ründe

Verband der deitschen Höhlen- unf Karstforscher e.V., München

ČSS / pub / A5 / 01753

jeskyně, geomorfologie, dokumentace, lokalizace

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2017

ISBN:

Autor: Hochstetter Ferdinand
Název:

Fünfter Bericht der prähistorischen Commission der mathenatisch - 

naturwisseschaften Classe der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften über die Arbeiten im Jahre 1881

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Akademie der Wissenschaften, Litovel

Fyzický popis: historický salátek

Údaje o edici - vedlejší název: Sitzb. der k. Akad. der Wissensch.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1882

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:19

ČSS / SEP / A5 / 02040Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Výpustek, prehistorie, Joachimshöhlen, Béciskala-Höhle, Lautscher Höhle

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

DE

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2017

Hochstetter Ferdinand

Fünfter Bericht der prähistorischen Commission der mathenatisch - 

naturwisseschaften Classe der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften über die Arbeiten im Jahre 1881

separát

Akademie der Wissenschaften, Litovel

historický salátek

Sitzb. der k. Akad. der Wissensch.

ČSS / SEP / A5 / 02040

Výpustek, prehistorie, Joachimshöhlen, Béciskala-Höhle, Lautscher Höhle

domácí

textová publikace

DE

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vitásek František
Název:

Fysický zeměpis - díl II.

Údaje o vydání: první vydání

Nakladatelské údaje: Melantrich, a.s., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnina

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1935

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:304

ČSS / pub / A4 / 00308Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vitásek František

Fysický zeměpis - díl II.

první vydání

Melantrich, a.s., Praha

Pevnina

ČSS / pub / A4 / 00308

geografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vitásek František
Název:

Fysický zeměpis - díl III.

Údaje o vydání: první vydání

Nakladatelské údaje: Melantrich, a.s., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rostlinstvo a živočišstvo

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1939

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:187

ČSS / pub / A4 / 00309Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vitásek František

Fysický zeměpis - díl III.

první vydání

Melantrich, a.s., Praha

Rostlinstvo a živočišstvo

ČSS / pub / A4 / 00309

geografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vitásek František
Název:

Fysický zeměpis - I. díl

Údaje o vydání: čtvrté opravené a doplněné vydání (první vydání r. 1933)

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ovzduší a vodstvo

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:496

ČSS / pub / A4 / 00310Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vitásek František

Fysický zeměpis - I. díl

čtvrté opravené a doplněné vydání (první vydání r. 1933)

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Ovzduší a vodstvo

ČSS / pub / A4 / 00310

geografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vitásek František
Název:

Fysický zeměpis - II. díl

Údaje o vydání: třetí přepracované a rozšířené vydání (první vydání r. 1935)

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnina

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:598

ČSS / pub / A4 / 00311Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vitásek František

Fysický zeměpis - II. díl

třetí přepracované a rozšířené vydání (první vydání r. 1935)

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Pevnina

ČSS / pub / A4 / 00311

geografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vitásek František
Název:

Fysický zeměpis - III. díl

Údaje o vydání: druhé přepracované vydání, ruční věnování (první vydání r. 1938)

Nakladatelské údaje: Přírodovědecké vydavatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rostlinstvo a živočišstvo

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1952

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:189

ČSS / pub / A4 / 00312Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vitásek František

Fysický zeměpis - III. díl

druhé přepracované vydání, ruční věnování (první vydání r. 1938)

Přírodovědecké vydavatelství, Praha

Rostlinstvo a živočišstvo

ČSS / pub / A4 / 00312

geografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 80-902071-0-3

Autor: Glöckner Petr
Název:

Fyzickogeografické a geologické poměry okresu Děčín

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nadace Vlastivěda okresu děčínského

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: ediční projekt Vlastivěda okresu děčínského, řada Příroda

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A5 / 00313Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Glöckner Petr

Fyzickogeografické a geologické poměry okresu Děčín

Nadace Vlastivěda okresu děčínského

ediční projekt Vlastivěda okresu děčínského, řada Příroda

ČSS / pub / A5 / 00313

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 455-150-27-57

Autor: Casteret Norbert
Název:

Geheimnisvolle Höhlenwelt

Údaje o vydání: německý překlad z francouzštiny

Nakladatelské údaje: VEB F. A. Brockhaus Verlag - Leipzig

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1957

Lokace:DE

Údaje pevné délky:232

ČSS / pub / A5 / 00314Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Casteret Norbert

Geheimnisvolle Höhlenwelt

německý překlad z francouzštiny

VEB F. A. Brockhaus Verlag - Leipzig

ČSS / pub / A5 / 00314

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Miotke Frantz Dieter, Palmer Arthur N.
Název:

Genetic Relationship Between Caves and Landforms in the Mammoth 

Cave National Park Area

Údaje o vydání: A Preliminary Report

Nakladatelské údaje: Böhler, Würzburg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:US

Údaje pevné délky:69

ČSS / pub / A5 / 00315Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Mammoth Cave - popis jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Miotke Frantz Dieter, Palmer Arthur N.

Genetic Relationship Between Caves and Landforms in the Mammoth 

Cave National Park Area

A Preliminary Report

Böhler, Würzburg

ČSS / pub / A5 / 00315

Mammoth Cave - popis jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 978-80-8084-813-2

Autor: Bella Pavel
Název:

Genetické typy jaskýň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Katolická univerzita v Ružomberoku, Štátna ochrana prírody SR Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologia Slovaca, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:SK

Údaje pevné délky:220

ČSS / pub / A4 / 01903Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, speleogeneze, typy jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Bella Pavel

Genetické typy jaskýň

Katolická univerzita v Ružomberoku, Štátna ochrana prírody SR Liptovský Mikuláš

Speleologia Slovaca, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 01903

jeskyně, speleogeneze, typy jeskyní

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Orlov Alexandr
Název:

Genetický poměr krystalického vápence, dolomitu a amfibolitu v 

Chýnovských vápencových lomech

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Dr. Ed. Grégr a syn, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské České společnosti nauk, tř. II.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1931

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:36

ČSS / SEP / A4 / 00316Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Chýnovské vápencové lomy, genetika, krystalický vápenec, dolomit, amfibolit, geologie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Orlov Alexandr

Genetický poměr krystalického vápence, dolomitu a amfibolitu v 

Chýnovských vápencových lomech

zvláštní otisk

Dr. Ed. Grégr a syn, Praha

Věstník Královské České společnosti nauk, tř. II.

ČSS / SEP / A4 / 00316

Chýnovské vápencové lomy, genetika, krystalický vápenec, dolomit, amfibolit, geologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Prokůpek František
Název:

Geodesie I., II.

Údaje o vydání: pro průmyslové školy geologické

Nakladatelské údaje: Studijní a informační úpstav odborného školství, Praha

Fyzický popis: (2 ks)

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:87 a 77

ČSS / pub / A4 / 00317Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geodézie, měřické body, mapy, souřadné soustavy, teodolit, planimetrie

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Prokůpek František

Geodesie I., II.

pro průmyslové školy geologické

Studijní a informační úpstav odborného školství, Praha

(2 ks)

ČSS / pub / A4 / 00317

geodézie, měřické body, mapy, souřadné soustavy, teodolit, planimetrie

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 2. 2016

ISBN:

Autor: Cacon S., Makolski M., Stopyra M., Stawiarski J., Szot M.
Název:

Geodetic spatial network in open-pit mining and in other areas

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: The Insitute of Geodesy and Applied Mathematics, The Academy of Agriculture, 

Worlaw

Fyzický popis: sdrátkovaný strojopis - fotokopie

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: t

Rok vydání:1982

Lokace:PO

Údaje pevné délky:16

ČSS / cop / A4 / 01972Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dobývací území, životní prostředí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 2. 2016

Cacon S., Makolski M., Stopyra M., Stawiarski J., Szot M.

Geodetic spatial network in open-pit mining and in other areas

The Insitute of Geodesy and Applied Mathematics, The Academy of Agriculture, 

Worlaw

sdrátkovaný strojopis - fotokopie

ČSS / cop / A4 / 01972

dobývací území, životní prostředí

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 978-80-8064-330-0

Autor: Gaál L'udovít
Název:

Geodynamika vývoj jaskýň

Údaje o vydání: edícia monografií Správy slovenských jaskýň

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologia Slovaca 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:SK

Údaje pevné délky:166

ČSS / pub / A4 / 01470Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geodynamika litosféry, vývoj krasových hornin, kras, šelf, křída, planiny Slovenského 

krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Gaál L'udovít

Geodynamika vývoj jaskýň

edícia monografií Správy slovenských jaskýň

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Speleologia Slovaca 1

ČSS / pub / A4 / 01470

geodynamika litosféry, vývoj krasových hornin, kras, šelf, křída, planiny Slovenského 

krasu

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Sklenář Karel a kol.
Název:

Geofyzika a archeologie

Údaje o vydání: sborník přednášek z 1. celostátní porady o využití geofyziky v archeologické prospekci

Nakladatelské údaje: Archeologický ústav ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, sešit 1-3, ročník XV, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A4 / 01534Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geofyzikální metody, archeologicá rpospekce, průzkum podzemních dutin, odporové 

metody, elektronické metody, elektromagnetické vlny, magnetometrická prospekce

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Sklenář Karel a kol.

Geofyzika a archeologie

sborník přednášek z 1. celostátní porady o využití geofyziky v archeologické prospekci

Archeologický ústav ČSAV, Praha

Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, sešit 1-3, ročník XV, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01534

geofyzikální metody, archeologicá rpospekce, průzkum podzemních dutin, odporové 

metody, elektronické metody, elektromagnetické vlny, magnetometrická prospekce

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Jámbor-Kness Mária
Název:

Geologica Hungarica

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Institutum Geologicum Hungaricum, Budapestini

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Series Palaeontologica, sv. 40

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:HU

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / A4 / 01548Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, analýza, morfologie, systematický popis forem

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Jámbor-Kness Mária

Geologica Hungarica

Institutum Geologicum Hungaricum, Budapestini

Series Palaeontologica, sv. 40

ČSS / pub / A4 / 01548

výzkum, analýza, morfologie, systematický popis forem

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Geologická stavba severní části Moravského krasu a oblastí přilehlých

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy II. třídy České akademie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1949

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:29

ČSS / SEP / A4 / 00322Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Geologická stavba severní části Moravského krasu a oblastí přilehlých

separát

Rozpravy II. třídy České akademie

ČSS / SEP / A4 / 00322

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Ziegler Václav
Název:

Geologická stavba středních Čech a její význam pro ochranu přírody

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Středočeského kraje, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Praktická ochrana přírody

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A5 / 02014Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, střední Čechy, ochrana přírody, geomorfologie

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Ziegler Václav

Geologická stavba středních Čech a její význam pro ochranu přírody

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Středočeského kraje, Praha

Praktická ochrana přírody

ČSS / pub / A5 / 02014

geologie, střední Čechy, ochrana přírody, geomorfologie

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jaroš Josef
Název:

Geologické a lithologické poměry v českém křídle vnitrosudetské deprese 

severně od Hronova

Údaje o vydání: sborník UUG, sv. XXIII, odd. geologický - 2. díl

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: část 1., oblast Jivka-Bystré

Žánr/forma: text

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A4 / 00323Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jaroš Josef

Geologické a lithologické poměry v českém křídle vnitrosudetské deprese 

severně od Hronova

sborník UUG, sv. XXIII, odd. geologický - 2. díl

Nakladatelství Československé akademie věd

část 1., oblast Jivka-Bystré

ČSS / pub / A4 / 00323

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: povol. číslo 3500283

Autor: Elznic Antonín, Zelenka Oldřich
Název:

Geologické a mineralogické vycházky západní části Severočeského kraje

Údaje o vydání: část II.

Nakladatelské údaje: Krajské muzeum  Teplice

Fyzický popis: strojopis

Údaje o edici - vedlejší název: Monografické studie Krajského muzea v Teplicíh, sv. 27

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A5 / 00324Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Elznic Antonín, Zelenka Oldřich

Geologické a mineralogické vycházky západní části Severočeského kraje

část II.

Krajské muzeum  Teplice

strojopis

Monografické studie Krajského muzea v Teplicíh, sv. 27

ČSS / pub / A5 / 00324

domácí

průvodce

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 10. 2015

ISBN: 55-353-71

Autor: Barth, Kopečný, Panoš, Pek, Zapletal
Název:

Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí

Údaje o vydání: k VI. Mezinárodnímu speleologickému kongresu 1973

Nakladatelské údaje: Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A5 / 00325Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 10. 2015

Barth, Kopečný, Panoš, Pek, Zapletal

Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí

k VI. Mezinárodnímu speleologickému kongresu 1973

Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci

ČSS / pub / A5 / 00325

domácí

průvodce

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN: 708-1396

Autor: Röhlich P., Náprstek V., Fediuk F.
Název:

Geologické exkurze do okolí Prahy, na Kralupsko a do dolního Posázaví

Údaje o vydání: pro posluchače fakulty geologicko-geografické a geologických směrů na technice

Nakladatelské údaje: Státní pedagogické nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: učební texty vysokých škol

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A5 / 00326Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Röhlich P., Náprstek V., Fediuk F.

Geologické exkurze do okolí Prahy, na Kralupsko a do dolního Posázaví

pro posluchače fakulty geologicko-geografické a geologických směrů na technice

Státní pedagogické nakladatelství, Praha

učební texty vysokých škol

ČSS / pub / A5 / 00326

geologie, geomorfologie

domácí

skripta

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Geologické poměry území mezi Bouzovem, Nectavou, Městečkem 

Trnávkou a Studenou Loučkou na Drahanské vysočině

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Vlastenecký spolek musejní v Olomouci

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zpráva o geologickém mapování v r. 1936

Žánr/forma:  

Rok vydání:1937

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A4 / 00327Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Geologické poměry území mezi Bouzovem, Nectavou, Městečkem 

Trnávkou a Studenou Loučkou na Drahanské vysočině

zvláštní otisk

Vlastenecký spolek musejní v Olomouci

Zpráva o geologickém mapování v r. 1936

ČSS / SEP / A4 / 00327

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN: 80-239-6366-X

Autor: Kühn Petr
Název:

Geologické zajímavosti Libereckého kraje

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Liberecký kraj, Liberec

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / A5 / 01521Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, těžba, vulkanismus

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Kühn Petr

Geologické zajímavosti Libereckého kraje

Liberecký kraj, Liberec

ČSS / pub / A5 / 01521

geologie, těžba, vulkanismus

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav, Trajkov Kiril
Název:

Geologicko-pedologická charakteristika některých pískových přesypů a 

vátých písků v pánvi Třeboňské

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Vysoká škola zemědělská, České Budějovice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Provozně - ekonomické fakulty VŠZ, spis č. 101, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A4 / 01948Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pískové přesypy, Třeboňsko, váté písky

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Chábera Stanislav, Trajkov Kiril

Geologicko-pedologická charakteristika některých pískových přesypů a 

vátých písků v pánvi Třeboňské

separát

Vysoká škola zemědělská, České Budějovice

Sborník Provozně - ekonomické fakulty VŠZ, spis č. 101, sv. 7

ČSS / SEP / A4 / 01948

pískové přesypy, Třeboňsko, váté písky

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 3. 2011

ISBN:

Autor: Hruška J., Květoňová E., Fikarová J., Hrabánková M., Javůrková V., 

Schranková E.Název:

Geologický průzkum 1959-1968

Údaje o vydání: zpracování na samočinném počítači IBM 1410

Nakladatelské údaje: Geofond, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: bibliografické rejstříkové periodikum z geologických oborů

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:169

ČSS / pub / A5 / 00328Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, průzkum

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 3. 2011

Hruška J., Květoňová E., Fikarová J., Hrabánková M., Javůrková V., 

Schranková E.

Geologický průzkum 1959-1968

zpracování na samočinném počítači IBM 1410

Geofond, Praha

bibliografické rejstříkové periodikum z geologických oborů

ČSS / pub / A5 / 00328

geologie, průzkum

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Andrusov Dimitrij
Název:

Geologický výzkum vnitřního bradlového pásma v západních Karpatech, 

část I. Úvod, část II. Stratigrafie

Údaje o vydání: osobní věnování Andrusova Hlávkovi

Nakladatelské údaje: nákladem Státního geologického ústavu ČR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy st. geologického ústavu Československé republiky, svazek VI.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1931

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:167

ČSS / pub / A4 / 00329Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Andrusov Dimitrij

Geologický výzkum vnitřního bradlového pásma v západních Karpatech, 

část I. Úvod, část II. Stratigrafie

osobní věnování Andrusova Hlávkovi

nákladem Státního geologického ústavu ČR

Rozpravy st. geologického ústavu Československé republiky, svazek VI.

ČSS / pub / A4 / 00329

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN: 80-7075-002-2

Autor: Kukal Zdeněk et al.
Název:

Geologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník geologických věd, sv. 45

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:150

ČSS / pub / A4 / 01931Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kdyňský masiv, metavulkanity, paleozoické vrty, jezenědeltová sekvence, klastické žíly

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Kukal Zdeněk et al.

Geologie

Ústřední ústav geologický, Praha

Sborník geologických věd, sv. 45

ČSS / pub / A4 / 01931

kdyňský masiv, metavulkanity, paleozoické vrty, jezenědeltová sekvence, klastické žíly

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN: 80-7212-011-5

Autor: Dopita Miloslav et al., Aust Josef et al.
Název:

Geologie české části hornoslezské pánve

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: MŽP ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:280

ČSS / pub / A4 / 01424Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

Dopita Miloslav et al., Aust Josef et al.

Geologie české části hornoslezské pánve

MŽP ČR, Praha

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve

ČSS / pub / A4 / 01424

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN: 8027, ES 18 F

Autor: Andrusov Dimitrij
Název:

Geologie der Tschechoslowakischen Karpaten II

Údaje o vydání: překlad Vlasta Dlabač, Bratislava

Nakladatelské údaje: Akademie Verlag Berlin; Vydavatelstvo Slovenskej akademie ved, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:DE

Údaje pevné délky:443

ČSS / pub / A4 / 00330Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Andrusov Dimitrij

Geologie der Tschechoslowakischen Karpaten II

překlad Vlasta Dlabač, Bratislava

Akademie Verlag Berlin; Vydavatelstvo Slovenskej akademie ved, Bratislava

ČSS / pub / A4 / 00330

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Jarka Josef
Název:

Geologie jižní části Moravského krasu mezi Křtinami a Mokrou

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy II. třídy České akademie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:21

ČSS / SEP / A4 / 00331Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jarka Josef

Geologie jižní části Moravského krasu mezi Křtinami a Mokrou

separát

Rozpravy II. třídy České akademie

ČSS / SEP / A4 / 00331

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 80-7028-050-6

Autor: Přichystal Antonín, Obstová Věra, Suk Miloš
Název:

Geologie Moravy a Slezska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. Karla Zapletala

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:168

ČSS / pub / A4 / 00332Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, Brněnský masiv, Český masiv

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přichystal Antonín, Obstová Věra, Suk Miloš

Geologie Moravy a Slezska

Moravské zemské muzeum, Brno

sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. dr. Karla Zapletala

ČSS / pub / A4 / 00332

geologie, Brněnský masiv, Český masiv

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Brus Zdeněk, Elznic Antonín, Hurník Stanislav, Zelenka Oldřich
Název:

Geologie oblasti

Údaje o vydání: účelová publikace

Nakladatelské údaje: Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:163

ČSS / pub / A5 / 00333Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krystalinikum, metalogenní poměry, permokarbon, stratigrafie, paleontologie, vulkanity, 

kvartér

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Brus Zdeněk, Elznic Antonín, Hurník Stanislav, Zelenka Oldřich

Geologie oblasti

účelová publikace

Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

2 ks

XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

ČSS / pub / A5 / 00333

krystalinikum, metalogenní poměry, permokarbon, stratigrafie, paleontologie, vulkanity, 

kvartér

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kavka Josef a kol.
Název:

Geologio internacia

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Eldono de Geoindustria, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Kolekto de original - verkoj en Esperanto, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:192

ČSS / pub / A5 / 00334Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mineralogie, sedimenty, biologie, hydrogeologie, geomorfologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

ESP

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2011

Kavka Josef a kol.

Geologio internacia

ruční věnování

Eldono de Geoindustria, Praha

kopie strojopisu

Kolekto de original - verkoj en Esperanto, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 00334

geologie, mineralogie, sedimenty, biologie, hydrogeologie, geomorfologie

domácí

textová publikace

ESP

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kavka Josef a kol.
Název:

Geologio Internacia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Eldono de Geoindustria, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Kolekto de original - verkoj en Esperanto, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A5 / 00335Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mineralogie, sedimenty, vulkanity, geneze

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

ESP

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2011

Kavka Josef a kol.

Geologio Internacia

Eldono de Geoindustria, Praha

kopie strojopisu

Kolekto de original - verkoj en Esperanto, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 00335

geologie, mineralogie, sedimenty, vulkanity, geneze

domácí

textová publikace

ESP

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 60-012-82

Autor: Král Václav a kol.
Název:

Geomorfologická konference

Údaje o vydání: na počest 100. výročí narození prof. J. V. Daneše 3. - 5. 6. 1980

Nakladatelské údaje: Katedra kartografie a fyzické geografie PF UK, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:276

ČSS / pub / A4 / 00336Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, geomorfologická klasifikace, typizace reliéfu, morfogeografická analýza

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Král Václav a kol.

Geomorfologická konference

na počest 100. výročí narození prof. J. V. Daneše 3. - 5. 6. 1980

Katedra kartografie a fyzické geografie PF UK, Praha

ČSS / pub / A4 / 00336

geomorfologie, geomorfologická klasifikace, typizace reliéfu, morfogeografická analýza

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Mihevc Andrej, Pruner Petr
Název:

Geomorphological evolution of the podgorski Karst, SW Slovenia: 

contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with 

Marifuga Sp.

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:29

ČSS / SEP / A5 / 01913Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): magnetostratigrafie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Mihevc Andrej, Pruner Petr

Geomorphological evolution of the podgorski Karst, SW Slovenia: 

contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with 

Marifuga Sp.

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01913

magnetostratigrafie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 3. 2011

ISBN: 71-042-65

Autor: Mazúr Emil, Stehlík Otakar a kol.
Název:

Geomorphological problems of Carpathians

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: I. Evolution of the relief in Tertiary

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:251

ČSS / pub / A4 / 00337Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Západní Karpaty, tektonika, morfologie, třetihory

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 3. 2011

Mazúr Emil, Stehlík Otakar a kol.

Geomorphological problems of Carpathians

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

I. Evolution of the relief in Tertiary

ČSS / pub / A4 / 00337

Západní Karpaty, tektonika, morfologie, třetihory

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0694-6

Autor:

Název: Geomorphology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02240Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Geomorphology

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 02240

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 10. 2013

ISBN:

Autor: Miotke Franz-Dieter, Papenberg Hans
Název:

Geomorphology and hydrology of the Sinkhole Plain and Glasgow 

Upland, Central Kentucky Karst: Preliminary Report

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Caves and Karst, Castro Valley

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Caves and Karst: Research in Speleology

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:US

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A5 / 01767Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, hydrologie, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 10. 2013

Miotke Franz-Dieter, Papenberg Hans

Geomorphology and hydrology of the Sinkhole Plain and Glasgow 

Upland, Central Kentucky Karst: Preliminary Report

separát

Caves and Karst, Castro Valley

Caves and Karst: Research in Speleology

ČSS / SEP / A5 / 01767

geomorfologie, hydrologie, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 3. 2011

ISBN:

Autor: Clarke James W., Vitaliano Dorothy B., Neuschel Virginia S. a kol.
Název:

Geophysical abstracts

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey, Washington

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Abstracts of current literature pertaining to the physics of the solid earth 

and to geophysical expl, sv. 268

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:US

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / A5 / 00338Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geofyzika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 3. 2011

Clarke James W., Vitaliano Dorothy B., Neuschel Virginia S. a kol.

Geophysical abstracts

Geological Survey, Washington

Abstracts of current literature pertaining to the physics of the solid earth 

and to geophysical expl, sv. 268

ČSS / pub / A5 / 00338

geofyzika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Beneš Vojtěch
Název:

Geophysical charakcteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. 

(Iran) and the Koněprusy region

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:13

ČSS / SEP / A5 / 01912Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geofyzika, epikras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Beneš Vojtěch

Geophysical charakcteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. 

(Iran) and the Koněprusy region

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01912

geofyzika, epikras

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: Přibyl Jan
Název:

Geosystém krasu a jeho vztah k přírodní a socioekonomické sféře

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Speleo věstník

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 11

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / sep / A4 / 02263Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, příroda, socioekonomické otázky, geosystém, krasová krajina

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

Přibyl Jan

Geosystém krasu a jeho vztah k přírodní a socioekonomické sféře

separát

Speleo věstník

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 11

ČSS / sep / A4 / 02263

kras, příroda, socioekonomické otázky, geosystém, krasová krajina

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: Spéléo-Club Casablanca
Název:

Ghar…

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Société Spéléologique du Maroc

Fyzický popis: desky se strojopisem

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:

Rok vydání:1956

Lokace:MAR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 01675Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nelze specifikovat

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

FR

území větší

nevím

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

Spéléo-Club Casablanca

Ghar…

Société Spéléologique du Maroc

desky se strojopisem

ČSS / pub / A5 / 01675

nelze specifikovat

zahraniční

nevím

FR

území větší

nevím

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN: 967-73-0070-9

Autor: Meredith Mike, Wooldridge Jerry, Lyon Ben
Název:

Giant Caves of Borneo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Art Printing Works Son. Bhd., Kuala Lumpur

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1992

Lokace:US

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00339Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Meredith Mike, Wooldridge Jerry, Lyon Ben

Giant Caves of Borneo

Art Printing Works Son. Bhd., Kuala Lumpur

ČSS / pub / A4 / 00339

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2011

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A., Gorbunova K. A., Michajlov G. K., Archidjakonskij J. 

V.Název:

Gidrogeologia i karstovedenije

Údaje o vydání: vypusk 1

Nakladatelské údaje: Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSR, Permskij gosudarstvennyj universitet, Perm

Fyzický popis: 1 + zvláštní otisk

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1962

Lokace:RU

Údaje pevné délky:179

ČSS / pub / A5 / 01574Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, kras, hydrochemie, krasové vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2011

Maksimovič G. A., Gorbunova K. A., Michajlov G. K., Archidjakonskij J. 

V.

Gidrogeologia i karstovedenije

vypusk 1

Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSR, Permskij gosudarstvennyj universitet, Perm

1 + zvláštní otisk

ČSS / pub / A5 / 01574

hydrogeologie, kras, hydrochemie, krasové vody

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Pečorkin I. A., Šimanovskij L. A. a kol.
Název:

Gidrogeologia i karstovedenije

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo vysševo i srednevo specialnovo obrazovanija RSFR, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Metodika izučenija karsta

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:177

ČSS / pub / A5 / 01577Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, hydrochemie, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Pečorkin I. A., Šimanovskij L. A. a kol.

Gidrogeologia i karstovedenije

Ministerstvo vysševo i srednevo specialnovo obrazovanija RSFR, Perm

Metodika izučenija karsta

ČSS / pub / A5 / 01577

hydrogeologie, hydrochemie, kras

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečorkin I. A. a kol.
Název:

Gidrogeologija i karstovedenije

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo vysševo i sredněvo specialonovo obrazovanija RSFSR, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1981

Lokace:RU

Údaje pevné délky:157

ČSS / pub / A5 / 00342Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): inženýrská karsologie, krasové sedimenty, krasový výzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Pečorkin I. A. a kol.

Gidrogeologija i karstovedenije

Ministerstvo vysševo i sredněvo specialonovo obrazovanija RSFSR, Perm

Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov

ČSS / pub / A5 / 00342

inženýrská karsologie, krasové sedimenty, krasový výzkum

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečorkin I. A. a kol.
Název:

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 2

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Učonnyje zapisky, sv. 19

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1964

Lokace:RU

Údaje pevné délky:289

ČSS / pub / A5 / 00343Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Pečorkin I. A. a kol.

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 2

Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

Učonnyje zapisky, sv. 19

ČSS / pub / A5 / 00343

karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečorkin I. A. a kol.
Název:

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 4

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1971

Lokace:RU

Údaje pevné délky:228

ČSS / pub / A5 / 00340Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Pečorkin I. A. a kol.

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 4

Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

ČSS / pub / A5 / 00340

karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečorkin I. A. a kol.
Název:

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 6

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:RU

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A5 / 00344Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Pečorkin I. A. a kol.

Gidrogeologija i karstovedenije - vyp. 6

Geografičeskoje obščestvo Sojuza SSSR, Perm

ČSS / pub / A5 / 00344

karsologie, hydrogeologie geodynamické procesy

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 27902

Autor: Dubljanskij V. N., Kiknadze T. Z.
Název:

Gidrogeologija karsta Alpijskoj skladčatoj oblasti juga SSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:RU

Údaje pevné délky:125

ČSS / pub / A5 / 00345Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dubljanskij V. N., Kiknadze T. Z.

Gidrogeologija karsta Alpijskoj skladčatoj oblasti juga SSSR

Akademija nauk SSSR, Moskva

3 ks

ČSS / pub / A5 / 00345

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 77-001-62

Autor: Droppa Anton
Název:

Gombasecká jaskyňa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Šport. Vydavatelstvo sv ČSTV, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:SK

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A5 / 00346Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Droppa Anton

Gombasecká jaskyňa

Šport. Vydavatelstvo sv ČSTV, Bratislava

ČSS / pub / A5 / 00346

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN:

Autor: Badescu Bogdan a kol.
Název:

Good Practices Guide

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: LIFE+ Project, REPA Timisoara

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: For Terrain Administrators of Land Study in Karst Areas

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2009

Lokace:RO

Údaje pevné délky:51

ČSS / pub / A5 / 01683Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, přírodní zdorje, vandalismus, ekologie, 

ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Badescu Bogdan a kol.

Good Practices Guide

LIFE+ Project, REPA Timisoara

For Terrain Administrators of Land Study in Karst Areas

ČSS / pub / A5 / 01683

kras, zemědělství, lesnictví, ochrana přírody, přírodní zdorje, vandalismus, ekologie, 

ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2015

ISBN:

Autor: Mikuláš Radek
Název:

Gravity nad orientated pressure as factors controlling "honeycomb 

weathering" of the Cretaceous castellated snadstones (northern Bohemia, 

Czech Republic)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Geologický ústav AV ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bulletin of the Czech Geological Survey, vol. 76, no. 4

Žánr/forma:

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A4 / 01957Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): voštinové zvětrávání, mikroreliéf, severní Čechy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2015

Mikuláš Radek

Gravity nad orientated pressure as factors controlling "honeycomb 

weathering" of the Cretaceous castellated snadstones (northern Bohemia, 

Czech Republic)

separát

Geologický ústav AV ČR, Praha

Bulletin of the Czech Geological Survey, vol. 76, no. 4

ČSS / SEP / A4 / 01957

voštinové zvětrávání, mikroreliéf, severní Čechy

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Alichanov E. N.
Název:

Grjazevije vulkany Azerbajdžanskoj SSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Akaděmiji nauk Azerbajdžanskoj SSR, Baku

Fyzický popis: 258 str.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1971

Lokace:RU

Údaje pevné délky:258

ČSS / pub / obludy / 01412Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

RU

území větší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Alichanov E. N.

Grjazevije vulkany Azerbajdžanskoj SSR

Izdatělstvo Akaděmiji nauk Azerbajdžanskoj SSR, Baku

258 str.

ČSS / pub / obludy / 01412

zahraniční

atlas

RU

území větší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Zwolinski Stefan
Název:

Grota lodowa w Tatrach

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Zabytki Przyrody Nieozywionej, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zabytki Przyrody Nieozywionej, Nr 1(4)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:PO

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 01968Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledová jeskyně, Tatry

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Zwolinski Stefan

Grota lodowa w Tatrach

separát

Zabytki Przyrody Nieozywionej, Warszawa

Zabytki Przyrody Nieozywionej, Nr 1(4)

ČSS / SEP / A4 / 01968

ledová jeskyně, Tatry

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 83-85222-76-6

Autor: Wisniewski Wojciech W.
Název:

Grotolaz (1950-1957)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sekcija speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika, Krakow

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Peirwszw polskie czasopismo jaskiniowe - bibliografia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:PO

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A4 / 00348Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wisniewski Wojciech W.

Grotolaz (1950-1957)

Sekcija speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika, Krakow

Peirwszw polskie czasopismo jaskiniowe - bibliografia

ČSS / pub / A4 / 00348

horolezectví

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

bibliografický seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Alvisi Massimo, Colantoni Paolo, Forti Paolo
Název:

Grotte Marine D'Italia

Údaje o vydání: International School for Scientific Diving

Nakladatelské údaje: Memorie dell Instituto Italiano di Speleologie Bologna

Fyzický popis: 254 str.

Údaje o edici - vedlejší název: Atti del Convegno Speleomar 91 e successivi contributi

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1994

Lokace:IT

Údaje pevné délky:254

ČSS / pub / A4 / 00354Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

IT

jiné

studijní

brožované

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Alvisi Massimo, Colantoni Paolo, Forti Paolo

Grotte Marine D'Italia

International School for Scientific Diving

Memorie dell Instituto Italiano di Speleologie Bologna

254 str.

Atti del Convegno Speleomar 91 e successivi contributi

ČSS / pub / A4 / 00354

zahraniční

skripta

IT

jiné

studijní

brožované

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: De Broyer Claude
Název:

Grottes et eaux souterraines, trésors a protéger

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Commission de Protection des Sites Spéléologiques, Région Vallonne

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:BE

Údaje pevné délky:46

ČSS / pub / A4 / 00355Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

De Broyer Claude

Grottes et eaux souterraines, trésors a protéger

Commission de Protection des Sites Spéléologiques, Région Vallonne

ČSS / pub / A4 / 00355

ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Grottor i Sverige

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 10

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1970

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A5 / 01748Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lokalizace jeskyní, souřadnice zeměpisné

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Grottor i Sverige

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, Norköping

Archives of swedish Speleology, sv. 10

ČSS / pub / A5 / 01748

lokalizace jeskyní, souřadnice zeměpisné

zahraniční

atlas

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Grottor i Sverige

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A5 / 01742Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Grottor i Sverige

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 3

ČSS / pub / A5 / 01742

jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Grottor i Sverige

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01745Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Grottor i Sverige

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 6

ČSS / pub / A5 / 01745

jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN: 91-85022-160

Autor: Tell Leander
Název:

Grottor i Sverige

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 13

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1974

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A5 / 00356Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lokalizace jeskyní, souřadnice zeměpisné

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Grottor i Sverige

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, Norköping

Archives of swedish Speleology, sv. 13

ČSS / pub / A5 / 00356

lokalizace jeskyní, souřadnice zeměpisné

zahraniční

atlas

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2016

ISBN: 978-85-64130-07-4

Autor: Sánchez Luis Enrique, Santos Lobo Heros Augusto et al.
Název:

Guia de Boas Práticas Ambientas na Mineracao de Calcário em Áreas 

Cársticas

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sociedade Brasileira de Espeologia

Fyzický popis: www.cavernas.org.br/GUIA_MINERACAO_CARSTICAS.asp

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:BRA

Údaje pevné délky:263

ČSS / pub / A4 / 02006Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, biodiverzita,biospeleologie, paleontologie, archeologie, osídlení

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2016

Sánchez Luis Enrique, Santos Lobo Heros Augusto et al.

Guia de Boas Práticas Ambientas na Mineracao de Calcário em Áreas 

Cársticas

Sociedade Brasileira de Espeologia

www.cavernas.org.br/GUIA_MINERACAO_CARSTICAS.asp

ČSS / pub / A4 / 02006

kras, jeskyně, biodiverzita,biospeleologie, paleontologie, archeologie, osídlení

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN: 84-457-0613-6

Autor: Castillejo José J. Alvarez, Undagoitia Inaki Latasa
Název:

Guía de emergencias en espeleología

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1995

Lokace:ES

Údaje pevné délky:81

ČSS / pub / A4 / 01870Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleozáchrana, lano, jisticí pomůcky, osobní výstroj, kotvení

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Castillejo José J. Alvarez, Undagoitia Inaki Latasa

Guía de emergencias en espeleología

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz

ČSS / pub / A4 / 01870

speleozáchrana, lano, jisticí pomůcky, osobní výstroj, kotvení

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Pulina Marian, Tyc Andrzej
Název:

Guide des terrains karstiques choisis des Sudety et Haut-Plateau de 

Silesie-Cracovie

Údaje o vydání: public par Laboratoire de Geomorphologie du Karst

Nakladatelské údaje: Uniwersytet Slaski, Sosnowiec

Fyzický popis: samizdat strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:PO

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / A4 / 00357Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Sudety, Slezsko, hydrologie, paleorelief

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

FR

území větší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pulina Marian, Tyc Andrzej

Guide des terrains karstiques choisis des Sudety et Haut-Plateau de 

Silesie-Cracovie

public par Laboratoire de Geomorphologie du Karst

Uniwersytet Slaski, Sosnowiec

samizdat strojopisu

ČSS / pub / A4 / 00357

kras, Sudety, Slezsko, hydrologie, paleorelief

zahraniční

průvodce

FR

území větší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN:

Autor: Skřivánek František, Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav
Název:

Guide to Exkursion Karst of Bohemia

Údaje o vydání: exkurzní průvodce pro 6. mezinárodní speleologický kongres Olomouc - Praha 1973

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis: vícejazyčný, 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01668Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, pseudokras, Česko, jeskyně, propast

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Skřivánek František, Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav

Guide to Exkursion Karst of Bohemia

exkurzní průvodce pro 6. mezinárodní speleologický kongres Olomouc - Praha 1973

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

vícejazyčný, 3 ks

ČSS / pub / A5 / 01668

kras, pseudokras, Česko, jeskyně, propast

domácí

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN: 978-1-74232-547-7

Autor: neuveden (Karst and Geodiversity Unit, Office oif Environment and 

Heritage NSW)Název:

Guide to New South Wales - Karst and Caves

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Office oif Environment and Heritage, Sydney

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2011

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A4 / 02060Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Nový Jižní Wales, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

neuveden (Karst and Geodiversity Unit, Office oif Environment and 

Heritage NSW)

Guide to New South Wales - Karst and Caves

Office oif Environment and Heritage, Sydney

ČSS / pub / A4 / 02060

kras, Nový Jižní Wales, jeskyně

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-0-646-85845-6

Autor: Gillieson David, Gunn John, Auelr Augusto, Bolger Terry
Název:

Guidelines for Cave and Karst Protection

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Second Edition

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:124

ČSS / pub / A4 / 02244Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana a péče o jeskyně a kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Gillieson David, Gunn John, Auelr Augusto, Bolger Terry

Guidelines for Cave and Karst Protection

International Union of Speleology

Second Edition

ČSS / pub / A4 / 02244

ochrana a péče o jeskyně a kras

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN: 2-8317-0388-3

Autor: Watson John
Název:

Guidelines for Cave and Karst Protection

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: IUCN - The World Conservation Union

Fyzický popis: kopie

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:UK

Údaje pevné délky:52

ČSS / cop / A4 / 00270Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krasové rpostředí, jeskynní systémy, ochrana krasu, management krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Watson John

Guidelines for Cave and Karst Protection

IUCN - The World Conservation Union

kopie

ČSS / cop / A4 / 00270

kras, krasové rpostředí, jeskynní systémy, ochrana krasu, management krasu

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 83-905643-1-9

Autor: Pulina Marian, Trzcinski J. B.
Název:

Guides des regions karstiques de la Siberie Orientale et de l'Oural

Údaje o vydání: pro kolokvium Table Ronde: krasové prostředí (jako autor K. A. Gorbunbova!)

Nakladatelské údaje: Universite de Silesie, Sosnowiec

Fyzický popis: i RU

Údaje o edici - vedlejší název: Karst-Homme-environement, Irkoutsk-Perm-Russie 1996

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1996

Lokace:RU

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00358Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, exkurze, kolokvium

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

FR

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pulina Marian, Trzcinski J. B.

Guides des regions karstiques de la Siberie Orientale et de l'Oural

pro kolokvium Table Ronde: krasové prostředí (jako autor K. A. Gorbunbova!)

Universite de Silesie, Sosnowiec

i RU

Karst-Homme-environement, Irkoutsk-Perm-Russie 1996

ČSS / pub / A4 / 00358

kras, exkurze, kolokvium

zahraniční

průvodce

FR

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-88-89897-18-8

Autor: Sivelli Michele et al.
Název:

Gutta lavat lapidem. Natura, storia e cultura delle grotte bolognesi.

Údaje o vydání: Mostra inclusiva e intermediale - Collezione di Geologica "Museo Giovanni Capellini" 18. 

9. 2021

Nakladatelské údaje: Societá Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:IT

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A4 / 02247Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, prehistorie, jeskynní umění

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Sivelli Michele et al.

Gutta lavat lapidem. Natura, storia e cultura delle grotte bolognesi.

Mostra inclusiva e intermediale - Collezione di Geologica "Museo Giovanni Capellini" 18. 

9. 2021

Societá Speleologica Italiana, Bologna

 

ČSS / pub / A4 / 02247

jeskyně, geneze, prehistorie, jeskynní umění

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0691-5

Autor:

Název: Heritage & Ecology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02237Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Heritage & Ecology

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 02237

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 10. 2022

ISBN: 978-1-9196176-7-1

Autor: Shone Robbie, Moseley Gina, Chin Jimmy, Vasarhelyi Char
Název:

Hidden Worlds

Údaje o vydání: First Edition of 1000

Nakladatelské údaje: Kozu Books

Fyzický popis: using 100% renewable energy

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2022

Lokace:UK

Údaje pevné délky:200

ČSS / pub / A3 / 02234Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemí, obrazy, speleofotografování

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

jiné

jiné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 10. 2022

Shone Robbie, Moseley Gina, Chin Jimmy, Vasarhelyi Char

Hidden Worlds

First Edition of 1000

Kozu Books

using 100% renewable energy

ČSS / pub / A3 / 02234

podzemí, obrazy, speleofotografování

zahraniční

fotopublikace

EN

jiné

jiné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Novak Dušan
Název:

Hidrogeologija območja Osapske reke

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Závod za geološka i geofizična istraživanja, Beograd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: serija B, kniga IV/V

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1965

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A4 / 01495Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, geografie, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Novak Dušan

Hidrogeologija območja Osapske reke

Závod za geološka i geofizična istraživanja, Beograd

serija B, kniga IV/V

ČSS / pub / A4 / 01495

hydrogeologie, geografie, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Komatina Miomir M.
Název:

Hidrogeoloske odlike Slivova centralnodinaridskog karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rasprave zavoda za geološka i geofizička istraživanija, Beograd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rasprava XVI

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1975

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:105

ČSS / pub / A4 / 00361Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

SLO

území větší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Komatina Miomir M.

Hidrogeoloske odlike Slivova centralnodinaridskog karsta

Rasprave zavoda za geološka i geofizička istraživanija, Beograd

Rasprava XVI

ČSS / pub / A4 / 00361

zahraniční

skripta

SLO

území větší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Hercman Helena, Mihevc Andrej, Pruner Petr
Název:

High-resolution magnetostratigraphy of speleoterms from Snežna Jama, 

Kamnik-Savinja Alps, Slovenia

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A5 / 01910Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): magnetostratigrafie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Hercman Helena, Mihevc Andrej, Pruner Petr

High-resolution magnetostratigraphy of speleoterms from Snežna Jama, 

Kamnik-Savinja Alps, Slovenia

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01910

magnetostratigrafie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 7. 2022

ISBN:

Autor: Cílek Václav, Kácha Stanislav, Hašek Zdeněk
Název:

Himalaya 85

Údaje o vydání: Report

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 1-04, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Czech Speleological Expedition to Nepal

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:11

ČSS / pub / A4 / 01550Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, glaciální kras, minerály

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 7. 2022

Cílek Václav, Kácha Stanislav, Hašek Zdeněk

Himalaya 85

Report

ZO ČSS 1-04, Praha

2 ks

Czech Speleological Expedition to Nepal

ČSS / pub / A4 / 01550

jeskyně, glaciální kras, minerály

ČSS

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN: 84-7821-035-0

Autor: Elburgo Roberto et al.
Název:

Historia de la Espeleologia Alavesa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Diputacion Foral de Alava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 25 anos del Grupo Espeleologico Alaves (1962 - 1987)

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:1987

Lokace:ES

Údaje pevné délky:187

ČSS / pub / A4 / 01867Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): spleoelogie, prezentace, bibliografie, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Elburgo Roberto et al.

Historia de la Espeleologia Alavesa

Diputacion Foral de Alava

25 anos del Grupo Espeleologico Alaves (1962 - 1987)

ČSS / pub / A4 / 01867

spleoelogie, prezentace, bibliografie, jeskyně

zahraniční

ročenka

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dvořák J., Růžička B.
Název:

Historická geologie

Údaje o vydání: I. a II. Díl

Nakladatelské údaje: Vysoká škola báňská, Ostrava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:370 - 230

ČSS / pub / A4 / 00363Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dvořák J., Růžička B.

Historická geologie

I. a II. Díl

Vysoká škola báňská, Ostrava

ČSS / pub / A4 / 00363

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Veselý Miroslav
Název:

Historie dolování uhlí ve V\arnsdorfu do roku 1892

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nelze zjistit

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bezděz, sv. 12

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / cop / A5 / 01598Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, dolování, uhlí, Varnsdorf, malodůl

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Veselý Miroslav

Historie dolování uhlí ve V\arnsdorfu do roku 1892

nelze zjistit

Bezděz, sv. 12

ČSS / cop / A5 / 01598

historie, dolování, uhlí, Varnsdorf, malodůl

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šenkyřík Marek
Název:

Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: patrně nákladem autora

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:34

ČSS / pub / A5 / 00364Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): poutní místa, premonstráti, kult Panny Marie, křesťanství, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šenkyřík Marek

Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách

ruční věnování

patrně nákladem autora

ČSS / pub / A5 / 00364

poutní místa, premonstráti, kult Panny Marie, křesťanství, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 25-082-88

Autor: Klomínský Josef, Pacovský Jaroslav
Název:

Historie psaná zlatem

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Svoboda

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:167

ČSS / pub / A4 / 00365Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Klomínský Josef, Pacovský Jaroslav

Historie psaná zlatem

Nakladatelství Svoboda

ČSS / pub / A4 / 00365

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 80-86143-27-9

Autor: Flek Jan
Název:

Historie výzkumů podzemní Punkvy

Údaje o vydání: soubor článků k 70 letům zpřístupnění Punkevních jeskyní v současném rozsahu

Nakladatelské údaje: INVENCE Janov pro AOPK ČR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:109

ČSS / pub / A4 / 00366Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Flek Jan

Historie výzkumů podzemní Punkvy

soubor článků k 70 letům zpřístupnění Punkevních jeskyní v současném rozsahu

INVENCE Janov pro AOPK ČR

ČSS / pub / A4 / 00366

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2010

ISBN:

Autor: Koudel Josef
Název:

Hlava 4-04

Údaje o vydání: otisky linorytů - samizdat

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A5 / 01517Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2010

Koudel Josef

Hlava 4-04

otisky linorytů - samizdat

ČSS / pub / A5 / 01517

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 2. 2021

ISBN:

Autor: Káňa Vlastislav
Název:

Hlavou dolů - netopýři v Moravském krasu (a nejen tam)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Blanenska, Blansko

Fyzický popis: kalendář na rok 2021

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / B4 / 02174Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): netopýři, Moravský kras

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 2. 2021

Káňa Vlastislav

Hlavou dolů - netopýři v Moravském krasu (a nejen tam)

Muzeum Blanenska, Blansko

kalendář na rok 2021

ČSS / pub / B4 / 02174

netopýři, Moravský kras

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN: 978-80-7428-053-5

Autor: Štos Oldřich, Kyselák Jiří, Medzihradský Peter, Provalov Denis
Název:

Hledáme dno světa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství PLOT, Praha 6

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A4 / 01539Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): expedice, propast, KOTA 1000, speleologie, objev

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Štos Oldřich, Kyselák Jiří, Medzihradský Peter, Provalov Denis

Hledáme dno světa

Nakladatelství PLOT, Praha 6

2 ks

ČSS / pub / A4 / 01539

expedice, propast, KOTA 1000, speleologie, objev

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2021

ISBN: 978-80-7028-545-9

Autor: Kostrhun Petr, Nerudová Zdeňka, Neužil Oldřich, Půtová Barbora, 

Soukup VáclavNázev:

Hledání pravěkého času

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum , Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studie Centra kulturní antropologie, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:344

ČSS / pub / A4 / 02190Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, skalní umění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2021

Kostrhun Petr, Nerudová Zdeňka, Neužil Oldřich, Půtová Barbora, 

Soukup Václav

Hledání pravěkého času

Moravské zemské muzeum , Brno

Studie Centra kulturní antropologie, sv. 6

ČSS / pub / A4 / 02190

prehistorie, skalní umění

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 6. 2015

ISBN:

Autor: Schaudy Rudolf, Withalm Gerhard et al.
Název:

Höhle und Mensch

Údaje o vydání: Beiträge zur Karst- und Höhlenkunde mit Schwerpunkt Baden bei Wien

Nakladatelské údaje: Verband Östrerrechischer Höhlenforscher, Wien

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speldok - 18

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2008

Lokace:AU

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A4 / 01897Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrotermální kras, analýzy, jeskyně, netopýři, paleobiologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 6. 2015

Schaudy Rudolf, Withalm Gerhard et al.

Höhle und Mensch

Beiträge zur Karst- und Höhlenkunde mit Schwerpunkt Baden bei Wien

Verband Östrerrechischer Höhlenforscher, Wien

Speldok - 18

ČSS / pub / A4 / 01897

hydrotermální kras, analýzy, jeskyně, netopýři, paleobiologie

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 5. 2011

ISBN: 3-7886-0423-9

Autor: Portner David E.
Název:

Höhlen

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Tessloff Verlag, Norimberk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Was ist was, sv. 83

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:DE

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / A4 / 01563Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Dunaj, jeskyně, geneze jeskyní, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 5. 2011

Portner David E.

Höhlen

Tessloff Verlag, Norimberk

Was ist was, sv. 83

ČSS / pub / A4 / 01563

Dunaj, jeskyně, geneze jeskyní, kras

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Arbenz Thomas, Bitterli Thomas
Název:

Höhlen - fragile Unterwelt

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung, Kommision für Höhlenschutz

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:0

Lokace:SUI

Údaje pevné délky:15

ČSS / pub / A4 / 01714Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, ochrana, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Arbenz Thomas, Bitterli Thomas

Höhlen - fragile Unterwelt

Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung, Kommision für Höhlenschutz

ČSS / pub / A4 / 01714

jeskyně, ochrana, kras

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wenzel Walter A.
Název:

Höhlen der Slowakei in historischen Schriften des Österreichischen 

Touristenklubs

Údaje o vydání: samizdat

Nakladatelské údaje: Sektion Wachau des Österreichischen Touristenklubs, Wien

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:AU

Údaje pevné délky:43

ČSS / cop / A5 / 00240Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, diluviální fauna

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

jiné

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Wenzel Walter A.

Höhlen der Slowakei in historischen Schriften des Österreichischen 

Touristenklubs

samizdat

Sektion Wachau des Österreichischen Touristenklubs, Wien

ČSS / cop / A5 / 00240

jeskyně, průzkum, diluviální fauna

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

jiné

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 5. 2011

ISBN: 81499

Autor: Kempe Stephan a kol.
Název:

Höhlen in Deutchland

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Harksheider Verlagsgesellschaft mbH, Norderstedt

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bildatlas Spezial, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:DE

Údaje pevné délky:113

ČSS / pub / A4 / 01566Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, výzdoba, kras, podzemí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 5. 2011

Kempe Stephan a kol.

Höhlen in Deutchland

Harksheider Verlagsgesellschaft mbH, Norderstedt

Bildatlas Spezial, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01566

jeskyně, výzdoba, kras, podzemí

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-3-9503434-2-7

Autor: Geyer Ernest, Benischke Ralf, Hasitschka Josef, Seebacher Robert et al.
Název:

Höhlen unf Karst - steirischer Warscheneckstock

Údaje o vydání: vydáno v rámci MRJK 2021

Nakladatelské údaje: Verein für H¨hlenkunde on Obersteier, Bad Mittendorf

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wisseschaftliche beiheft zur Zeitschrift "Die Höhle" , Nr. 66

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:AU

Údaje pevné délky:636

ČSS / pub / A4 / 02245Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, kultura a historie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

jiné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Geyer Ernest, Benischke Ralf, Hasitschka Josef, Seebacher Robert et al.

Höhlen unf Karst - steirischer Warscheneckstock

vydáno v rámci MRJK 2021

Verein für H¨hlenkunde on Obersteier, Bad Mittendorf

Wisseschaftliche beiheft zur Zeitschrift "Die Höhle" , Nr. 66

ČSS / pub / A4 / 02245

jeskyně, kras, kultura a historie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

jiné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 6. 2015

ISBN:

Autor: Holzman Heinz, Mayer Anton, Raschko Herbert, Wirth Josef
Název:

Höhlenansichtskarten

Údaje o vydání: Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle"

Nakladatelské údaje: Verband Östrerrechischer Höhlenforscher, Wien

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Niederösterreich I, Band 1

Žánr/forma:

Rok vydání:1992

Lokace:AU

Údaje pevné délky:284

ČSS / pub / A4 / 01896Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pohlednice, poštovní razítka, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

jiné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 6. 2015

Holzman Heinz, Mayer Anton, Raschko Herbert, Wirth Josef

Höhlenansichtskarten

Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle"

Verband Östrerrechischer Höhlenforscher, Wien

Niederösterreich I, Band 1

ČSS / pub / A4 / 01896

pohlednice, poštovní razítka, jeskyně

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

jiné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Vollmer Conrad
Název:

Höhlenbarenjagd in der Drachenhöhle

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Der Kinderbuchverlag, Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:DE

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 00367Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní medvěd, kosterní nálezy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vollmer Conrad

Höhlenbarenjagd in der Drachenhöhle

Der Kinderbuchverlag, Berlin

ČSS / pub / A5 / 00367

jeskynní medvěd, kosterní nálezy

zahraniční

textová publikace

DE

jeskyně

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 2. 2016

ISBN: 978-3-9503434-1-0

Autor: Geyer Ernest, Seebacher Robert, Hasitschka Josef eds.
Název:

Höhlenkundliche Berichte 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Verein für Höhlenkunde in Obersteier (VHO), Bad Mittendorf

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:AU

Údaje pevné délky:380

ČSS / pub / A4 / 01961Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 2. 2016

Geyer Ernest, Seebacher Robert, Hasitschka Josef eds.

Höhlenkundliche Berichte 2015

Verein für Höhlenkunde in Obersteier (VHO), Bad Mittendorf

ČSS / pub / A4 / 01961

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Hahne C., Kirchmayer M., Ottemann J.
Název:

Höhlenperlen (Cave Pearls), besonders aus Bergwerken des Ruhrgebietes

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Stuttgart

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Modellfälle zum Studien diagenetischer Vorgänge an Einzeloiden

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:DE

Údaje pevné délky:46

ČSS / SEP / A4 / 00368Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hahne C., Kirchmayer M., Ottemann J.

Höhlenperlen (Cave Pearls), besonders aus Bergwerken des Ruhrgebietes

separát

Stuttgart

Modellfälle zum Studien diagenetischer Vorgänge an Einzeloiden

ČSS / SEP / A4 / 00368

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN: 80-7075-472-9

Autor: Žák Karel et al.
Název:

Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v 

Českém krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český geologický ústav, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Práce Českého geologického ústavu, sv. 13

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A4 / 00369Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): holocén, vápence, geomorfologie, litologie, mineralogie, společenstva měkkýšů, pěnovce

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Žák Karel et al.

Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v 

Českém krasu

Český geologický ústav, Praha

Práce Českého geologického ústavu, sv. 13

ČSS / pub / A4 / 00369

holocén, vápence, geomorfologie, litologie, mineralogie, společenstva měkkýšů, pěnovce

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Malicki Adam
Název:

Holokarst a zagadnienie genezy krasowych polji

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Uniwersytet šlazski, Katowice

Fyzický popis: jak separátek

Údaje o edici - vedlejší název: Geographia studia et dissertationes, tom 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1976

Lokace:PO

Údaje pevné délky:19

ČSS / pub / A4 / 00370Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

sborník

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Malicki Adam

Holokarst a zagadnienie genezy krasowych polji

Uniwersytet šlazski, Katowice

jak separátek

Geographia studia et dissertationes, tom 1

ČSS / pub / A4 / 00370

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

sborník

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-87027-35-6

Autor: Frank Tomáš, Kublák Tomáš a kol.
Název:

Horolezecká abeceda

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Epocha, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:663

ČSS / pub / A4 / 01609Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lano, uzly, lezecká technika, výzbroj, výstroj, horolezectví, vysokohorská turistika, 

speleoalpinismus, canyoning, jištění, kotvení, skalní lezen, bezpečnost, záchranaí

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Frank Tomáš, Kublák Tomáš a kol.

Horolezecká abeceda

Nakladatelství Epocha, Praha

ČSS / pub / A4 / 01609

lano, uzly, lezecká technika, výzbroj, výstroj, horolezectví, vysokohorská turistika, 

speleoalpinismus, canyoning, jištění, kotvení, skalní lezen, bezpečnost, záchranaí

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Vrabel František a kol.
Název:

Horolezectví

Údaje o vydání: neprodejné

Nakladatelské údaje: Českoslovebnský svaz tělesné výchovy, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A4 / 01552Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, sportovní příprava, trénink

Nelze půjčovat !!!!

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Vrabel František a kol.

Horolezectví

neprodejné

Českoslovebnský svaz tělesné výchovy, Praha

ČSS / pub / A4 / 01552

horolezectví, sportovní příprava, trénink

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 80-7341-033-8

Autor: Pokorný Karel
Název:

Hrad a chodba tajná

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jiří Buchal - BB art, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tajemná podzemí a skryté poklady hradů - zámků tvrzí - klášterů kostelů - 

měst

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:181

ČSS / pub / A4 / 00371Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vojenská historie, kastelologie, historické podzemí

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pokorný Karel

Hrad a chodba tajná

Jiří Buchal - BB art, Praha

Tajemná podzemí a skryté poklady hradů - zámků tvrzí - klášterů kostelů - 

měst

ČSS / pub / A4 / 00371

vojenská historie, kastelologie, historické podzemí

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2011

ISBN:

Autor: Bartovský Vladimír v.
Název:

Hranice - Lázně Teplice

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Volné vydavatelské sdružení "Bartovský", Hranice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz

Žánr/forma: text

Rok vydání:1924

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:227

ČSS / pub / A4 / 01560Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): statistika, topografie, kultura, historie, lázeňství

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2011

Bartovský Vladimír v.

Hranice - Lázně Teplice

Volné vydavatelské sdružení "Bartovský", Hranice

Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz

ČSS / pub / A4 / 01560

statistika, topografie, kultura, historie, lázeňství

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 7. 2022

ISBN:

Autor: Indra Bohumír ed.
Název:

Hranice a okolí

Údaje o vydání: samizdatová vazba (VV 2022) fotokopie publikace vytištěné knihtiskárnou Snaha v 

Hranicích

Nakladatelské údaje: Rekord, Brno

Fyzický popis: ruční originální vazba

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1934

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:34

ČSS / cop / A5 / 02207Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Hranice, Zbrašovské jeskyně, Černotínská jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 7. 2022

Indra Bohumír ed.

Hranice a okolí

samizdatová vazba (VV 2022) fotokopie publikace vytištěné knihtiskárnou Snaha v 

Hranicích

Rekord, Brno

ruční originální vazba

ČSS / cop / A5 / 02207

Hranice, Zbrašovské jeskyně, Černotínská jeskyně

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Petránek Jan
Název:

Hranice hlubočepských vápenců a srbských břidlic v Hlubočepech u 

Prahy

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis: i RU, FR

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1946

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:19

ČSS / SEP / A4 / 00372Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, petrografie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Petránek Jan

Hranice hlubočepských vápenců a srbských břidlic v Hlubočepech u 

Prahy

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

i RU, FR

Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00372

geologie, petrografie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN:

Autor: Šimečková Barbora ed.
Název:

Hranická propast a Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český svaz ochránců přírody, Zbrašov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 01806Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propast, ochrana přírody, průzkum, výzkum, speleopotápění, biospeleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Šimečková Barbora ed.

Hranická propast a Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Český svaz ochránců přírody, Zbrašov

ČSS / pub / A5 / 01806

jeskyně, propast, ochrana přírody, průzkum, výzkum, speleopotápění, biospeleologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Homola Vladimír
Název:

Hranický devon a jeho vztah k soustavě sudetské a karpatské

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:31

ČSS / SEP / A4 / 00373Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Homola Vladimír

Hranický devon a jeho vztah k soustavě sudetské a karpatské

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00373

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Bourgeois P. a kol.
Název:

Hulptrainer in de speleologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vlaamse Speleologische Bibliotheek, Vorst-Laakdal

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1983

Lokace:BE

Údaje pevné délky:245

ČSS / pub / A4 / 00374Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika, výzbroj, výstroj, speleozáchrana

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

HOL

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Bourgeois P. a kol.

Hulptrainer in de speleologie

Vlaamse Speleologische Bibliotheek, Vorst-Laakdal

ČSS / pub / A4 / 00374

speleotechnika, výzbroj, výstroj, speleozáchrana

zahraniční

skripta

HOL

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Novak Dušan
Název:

Hydrogeološke razmere v zaledju jame Pekel

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Naše jame č. 18

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Naše jame

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 02003Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, Pekel

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Novak Dušan

Hydrogeološke razmere v zaledju jame Pekel

separát

Naše jame č. 18

Naše jame

ČSS / SEP / A5 / 02003

hydrogeologie, Pekel

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 978-88-89731-79-6

Autor: Parise Mario et al.
Název:

Hypogea 2015

Údaje o vydání: International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Roma, Italy, 11. - 17- 3. 2015

Nakladatelské údaje: Consiglio Nazionale delle Richerche, Sala Marconi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2015

Lokace:IT

Údaje pevné délky:543

ČSS / pub / A4 / 01899Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): umělé podzemí, speleologie, architektura, osídlení, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Parise Mario et al.

Hypogea 2015

International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Roma, Italy, 11. - 17- 3. 2015

Consiglio Nazionale delle Richerche, Sala Marconi

ČSS / pub / A4 / 01899

umělé podzemí, speleologie, architektura, osídlení, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2013

ISBN:

Autor: Lysenko Vladimir
Název:

Changes in cave regime as a consequence of general public accessibility 

(on the example of Koneprusy Caves)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Centre national de la Recherche Scientifique

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Annales de spéléologie, Tome 30, Fascicule 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:FR

Údaje pevné délky:6

ČSS / SEP / A4 / 01794Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): klima, jeskyně, Koněprusy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2013

Lysenko Vladimir

Changes in cave regime as a consequence of general public accessibility 

(on the example of Koneprusy Caves)

separát

Centre national de la Recherche Scientifique

Annales de spéléologie, Tome 30, Fascicule 4

ČSS / SEP / A4 / 01794

klima, jeskyně, Koněprusy

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Roth Zdeněk
Název:

Charakteristika a vývoj šachtovitých závrtů a propastí typu Light holes 

Cvijic a novotvořených portálů vyšších pater říčních jeskyň

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Královská česká společnost nauk, Praha

Fyzický popis: 5 ks, i DE

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské České společnosti nauk,  tř. matemat. přír.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1940

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:11

ČSS / SEP / A4 / 00375Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): říční jeskynní soustavy, horizotnální jeskyně, podzemní toky

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Roth Zdeněk

Charakteristika a vývoj šachtovitých závrtů a propastí typu Light holes 

Cvijic a novotvořených portálů vyšších pater říčních jeskyň

zvláštní otisk

Královská česká společnost nauk, Praha

5 ks, i DE

Věstník Královské České společnosti nauk,  tř. matemat. přír.

ČSS / SEP / A4 / 00375

říční jeskynní soustavy, horizotnální jeskyně, podzemní toky

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 2.09.240032.0

Autor: Valli Éric, Summers Diane
Název:

Chasseurs des Ténebres

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Éditions Nathan, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1990

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / obludy / 00378Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, člověk, osídlení, výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Valli Éric, Summers Diane

Chasseurs des Ténebres

Éditions Nathan, Paris

ČSS / pub / obludy / 00378

jeskyně, člověk, osídlení, výzdoba

zahraniční

fotopublikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Starcev V. S. a kol.
Název:

Chimičeskaja geografija

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Permskij gosudarstvennyj universitet imeni A. M. Gorkovo, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vypusk 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:RU

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A5 / 00379Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chemická geografie, geochemie, krasové vody, krasová jezera

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Starcev V. S. a kol.

Chimičeskaja geografija

Permskij gosudarstvennyj universitet imeni A. M. Gorkovo, Perm

Vypusk 1

ČSS / pub / A5 / 00379

chemická geografie, geochemie, krasové vody, krasová jezera

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:

Autor: Kohoutová Marie et al.
Název:

Chráněná krajinná oblast Český kras

Údaje o vydání: technická pomoc při zpracování oborového dokumentu ochrany přírody a památkové péče

Nakladatelské údaje: TERPLAN, Státní ústav pro územní plánování, Praha

Fyzický popis: forma zpráv, vydávaných tehdejším TERPLANem, v jednotné lepené vazbě

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:41

ČSS / cop / A4 / 02228Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, památkoví péče, CHKO, územní plánování

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

Kohoutová Marie et al.

Chráněná krajinná oblast Český kras

technická pomoc při zpracování oborového dokumentu ochrany přírody a památkové péče

TERPLAN, Státní ústav pro územní plánování, Praha

forma zpráv, vydávaných tehdejším TERPLANem, v jednotné lepené vazbě

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / cop / A4 / 02228

ochrana přírody, památkoví péče, CHKO, územní plánování

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 59-232-86

Autor: Kuklík Karel
Název:

Chráněná krajinná oblast Český kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČTK - Pressfoto Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Má vlast - edice obrazových publikací

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:217

ČSS / pub / B4 / 00380Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kuklík Karel

Chráněná krajinná oblast Český kras

ČTK - Pressfoto Praha

Má vlast - edice obrazových publikací

ČSS / pub / B4 / 00380

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 370013586

Autor: Dvořák Karel a kol.
Název:

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Okresní muzeum Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník příspěvků ke 30. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A5 / 01679Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): velkoplošná chráněná území, Moravský kras, speleologie, archeologie, cestovní ruch, lesní 

hospodářství

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Dvořák Karel a kol.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Okresní muzeum Blansko

Sborník příspěvků ke 30. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti

ČSS / pub / A5 / 01679

velkoplošná chráněná území, Moravský kras, speleologie, archeologie, cestovní ruch, lesní 

hospodářství

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kos Jan, Maršáková Marie
Název:

Chráněná území České republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:247

ČSS / pub / B4 / 00381Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kos Jan, Maršáková Marie

Chráněná území České republiky

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / B4 / 00381

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Homola Vladimír
Název:

Chýnovská jeskyně na Pacově Hoře

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Královská česká společnost nauk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské české společnosti nauk

Žánr/forma: text

Rok vydání:1941

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / pub / A4 / 00382Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Homola Vladimír

Chýnovská jeskyně na Pacově Hoře

Královská česká společnost nauk

Věstník Královské české společnosti nauk

ČSS / pub / A4 / 00382

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Odbor kultury ONV v Táboře

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Průvodce po státní přírodní rezervaci

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A4 / 01416Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chábera Stanislav

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Odbor kultury ONV v Táboře

Průvodce po státní přírodní rezervaci

ČSS / pub / A4 / 01416

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Odbor kultury ONV v Táboře

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A5 / 01415Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chábera Stanislav

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Odbor kultury ONV v Táboře

ČSS / pub / A5 / 01415

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Okresní dům osvěty s odborem školství a kultury ONV v Táboře

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Malý průvodce chráněnou přírodní rezervací s 9 obrazovými doplňky

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A4 / 02181Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Chýnov, chráněná přírodní rezervace

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Chábera Stanislav

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Okresní dům osvěty s odborem školství a kultury ONV v Táboře

Malý průvodce chráněnou přírodní rezervací s 9 obrazovými doplňky

ČSS / pub / A4 / 02181

jeskyně, Chýnov, chráněná přírodní rezervace

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 21381-59

Autor: Chábera Stanislav
Název:

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Okresní dům osvěty s odborem školství a kultury ONV v Táboře

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Malý průvodce chráněnou přírodní rezervací s 9 obrazovými doplňky

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:15

ČSS / pub / A5 / 00383Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chábera Stanislav

Chýnovská jeskyně na Táborsku

Okresní dům osvěty s odborem školství a kultury ONV v Táboře

Malý průvodce chráněnou přírodní rezervací s 9 obrazovými doplňky

ČSS / pub / A5 / 00383

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN: 88-339-1284-1

Autor: Vianelli Mario eds.
Název:

I fiumi della notte

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Alla scoperta delle acque carsiche ital;iane

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:IT

Údaje pevné délky:327

ČSS / pub / B4 / 01725Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní voda, jeskyně, hydrografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

vázané

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Vianelli Mario eds.

I fiumi della notte

Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino

Alla scoperta delle acque carsiche ital;iane

ČSS / pub / B4 / 01725

podzemní voda, jeskyně, hydrografie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

vázané

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-97550-25-9

Autor: Ercolani Massimo et.al
Název:

I Gessi e la Cava di Monte Tondo

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVI - 2013

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studio Multidisciplinare di un'Area Carsica Nella Vena del Gesso 

Romagnola

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2013

Lokace:IT

Údaje pevné délky:560

ČSS / pub / A4 / 01760Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Monte Tondo,hydrogeologie, hydrochemie, jeskyně, kras, vývoj, sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

vázané

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Ercolani Massimo et.al

I Gessi e la Cava di Monte Tondo

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVI - 2013

Societa Speleologica Italiana, Bologna

Studio Multidisciplinare di un'Area Carsica Nella Vena del Gesso 

Romagnola

ČSS / pub / A4 / 01760

Monte Tondo,hydrogeologie, hydrochemie, jeskyně, kras, vývoj, sedimenty

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

vázané

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Adiodati G., Goretti S., Merilli S., Mugelli P.
Název:

I Rami dei Fiorentini Nell'Antro del Corchia

Údaje o vydání: 1° contributo - estratto dal Notiziario n°3 - 1980

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico Fiorentino, Fiorentina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le nuove diramazioni dalla sommita del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:IT

Údaje pevné délky:5

ČSS / pub / A5 / 01817Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, Lago Nero, fosilie, morfologie, stratifikace, fauna

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Adiodati G., Goretti S., Merilli S., Mugelli P.

I Rami dei Fiorentini Nell'Antro del Corchia

1° contributo - estratto dal Notiziario n°3 - 1980

Gruppo speleologico Fiorentino, Fiorentina

Le nuove diramazioni dalla sommita del pozzo cascata nei pressi del lago 

Nero nell'antro del Corchia

ČSS / pub / A5 / 01817

speleologie, Lago Nero, fosilie, morfologie, stratifikace, fauna

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Bondesan Aldino, Meneghel Mirco
Název:

I. G. U. World Inventory of Karst Researchers 1993

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: University of Padova, Padova

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:IT

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A4 / 01639Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, kras, seznam

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Bondesan Aldino, Meneghel Mirco

I. G. U. World Inventory of Karst Researchers 1993

University of Padova, Padova

ČSS / pub / A4 / 01639

výzkum, kras, seznam

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 5. 2011

ISBN: 3-451-20446-0

Autor: Schmitt Gerhard E.
Název:

Ich war in der Unterwelt

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Bunte, München

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Impressionen von abenteurlichen Höhlenexpeditionen

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:DE

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / B4 / 01568Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, expedice

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 5. 2011

Schmitt Gerhard E.

Ich war in der Unterwelt

Bunte, München

Impressionen von abenteurlichen Höhlenexpeditionen

ČSS / pub / B4 / 01568

jeskyně, průzkum, expedice

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 8. 2011

ISBN:

Autor: Geofond
Název:

II. seznam kódů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Databanka - Geofond, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: seznam kódů pro identifikaci objektů v databance Geofondu

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / A5 / 00243Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): objekt, číslo, zaměření, stratigrafie, hornina

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 8. 2011

Geofond

II. seznam kódů

Databanka - Geofond, Praha

seznam kódů pro identifikaci objektů v databance Geofondu

ČSS / pub / A5 / 00243

objekt, číslo, zaměření, stratigrafie, hornina

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 83-912600-2-X

Autor: Wisniewski Wojciech W.
Název:

Ikonografia jaskin gór polskich w XIX wieku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Oficyna Wydawnicza Wierchy, Krakow

Fyzický popis: stránkování ?

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:PO

Údaje pevné délky:75

ČSS / pub / A4 / 00388Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, ikony

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wisniewski Wojciech W.

Ikonografia jaskin gór polskich w XIX wieku

Oficyna Wydawnicza Wierchy, Krakow

stránkování ?

ČSS / pub / A4 / 00388

jeskyně, ikony

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Galdenzi Sandro, Menichetti Marco et al.
Název:

Il Carsisimo della Gola di Frassi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Club Alpino Italiano Sezione di Jesi, Costacciaro

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 2 - vol. 4, sv. 4

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:IT

Údaje pevné délky:242

ČSS / pub / A4 / 01805Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrologie, geologie, speleogeneze, biospeleologie, meteorologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Galdenzi Sandro, Menichetti Marco et al.

Il Carsisimo della Gola di Frassi

Club Alpino Italiano Sezione di Jesi, Costacciaro

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 2 - vol. 4, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01805

hydrologie, geologie, speleogeneze, biospeleologie, meteorologie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 1123-9875

Autor: Ruggieri Rosario a kol.
Název:

Il Carsismo negli Iblei e nell'area Sud Mediterranea

Údaje o vydání: Atti del 2°Seminario Internazionale di studi - Ragusa - Castello di Donnafugata 28/30 

maggio 2004

Nakladatelské údaje: Centro Ibleo di Richerche Speleo-Idrogeologiche, Ragusa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2007

Lokace:IT

Údaje pevné délky:266

ČSS / pub / A3 / 01608Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geofyzika, geotechnika, speleologie, kras, hydrologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Ruggieri Rosario a kol.

Il Carsismo negli Iblei e nell'area Sud Mediterranea

Atti del 2°Seminario Internazionale di studi - Ragusa - Castello di Donnafugata 28/30 

maggio 2004

Centro Ibleo di Richerche Speleo-Idrogeologiche, Ragusa

ČSS / pub / A3 / 01608

geofyzika, geotechnika, speleologie, kras, hydrologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-89897-07-2

Autor: Muscio Giuseppe et al.
Název:

Il Feonmeno Carsico delle Alpi Giulie (Friuli)

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXIV - 2011

Nakladatelské údaje: Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Udine

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2011

Lokace:IT

Údaje pevné délky:206

ČSS / pub / A4 / 01764Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Muscio Giuseppe et al.

Il Feonmeno Carsico delle Alpi Giulie (Friuli)

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXIV - 2011

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Udine

ČSS / pub / A4 / 01764

speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Salvatici Luciano
Název:

Il fiume Marino Vianello dal Vecchio al nuovo corso (Antro del Corchia)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto dal n°2 - 1978  di Speleo

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:IT

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A5 / 01828Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapování, geomorfologie, vývoj

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Salvatici Luciano

Il fiume Marino Vianello dal Vecchio al nuovo corso (Antro del Corchia)

separát

Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

estratto dal n°2 - 1978  di Speleo

ČSS / SEP / A5 / 01828

mapování, geomorfologie, vývoj

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-89897-06-5

Autor: Forti Paolo, Lucci Piero
Název:

Il Progetto Stella-Basino

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXIII - 2010

Nakladatelské údaje: Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2010

Lokace:IT

Údaje pevné délky:260

ČSS / pub / A4 / 01766Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Forti Paolo, Lucci Piero

Il Progetto Stella-Basino

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXIII - 2010

Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna

ČSS / pub / A4 / 01766

speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-897-05-8

Autor: Chiesi Mauro, Forti Paolo
Název:

Il Progetto Trias

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXII - 2009

Nakladatelské údaje: Societa Speleologic Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2009

Lokace:IT

Údaje pevné délky:164

ČSS / pub / A4 / 01765Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Chiesi Mauro, Forti Paolo

Il Progetto Trias

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXII - 2009

Societa Speleologic Italiana, Bologna

ČSS / pub / A4 / 01765

speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Markowicz Maria, Pulina Marian
Název:

Ilosciowa polmikroanaliza chemiczna wod w obszarach krasu 

Weglanowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Uniwersytet Slaski, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Kras i speleologia, supplement nr 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:PO

Údaje pevné délky:67

ČSS / pub / A5 / 01964Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kolorimetrie, analýza vod, chemické složení

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Markowicz Maria, Pulina Marian

Ilosciowa polmikroanaliza chemiczna wod w obszarach krasu 

Weglanowego

Uniwersytet Slaski, Katowice

Kras i speleologia, supplement nr 1

ČSS / pub / A5 / 01964

kolorimetrie, analýza vod, chemické složení

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 150-43-55

Autor: Casteret Norbert
Název:

Im Dunkel der Höhlen

Údaje o vydání: německý překlad z francouzštiny

Nakladatelské údaje: VEB F. A. Brockhaus Verlag - Leipzig

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1955

Lokace:DE

Údaje pevné délky:234

ČSS / pub / A5 / 00390Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Casteret Norbert

Im Dunkel der Höhlen

německý překlad z francouzštiny

VEB F. A. Brockhaus Verlag - Leipzig

ČSS / pub / A5 / 00390

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 4. 2019

ISBN:

Autor: Nyka Józef
Název:

In the Gorce Mountains

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - ruční věnování

Nakladatelské údaje: Interpress Publishers, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1968

Lokace:PO

Údaje pevné délky:142

ČSS / pub / A5 / 00391Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pelmel

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 4. 2019

Nyka Józef

In the Gorce Mountains

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - ruční věnování

Interpress Publishers, Warszawa

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

ČSS / pub / A5 / 00391

pelmel

zahraniční

fotopublikace

EN

území větší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 10. 2019

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Incident commander field handbook: Search and rescue

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: NASAR, Virginia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:US

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 02152Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): záchrana, nehoda, příručka

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 10. 2019

neuveden

Incident commander field handbook: Search and rescue

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

NASAR, Virginia

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / pub / A5 / 02152

záchrana, nehoda, příručka

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Záruba Quido, Mencl Vojtěch
Název:

Ingenieurgeologie

Údaje o vydání: ruční věnování, překlad českého vydání z r. 1953

Nakladatelské údaje: Akademie Verlag, Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:606

ČSS / pub / A4 / 00394Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologická příprava, geologický profil, geofyzika, úlohy inženýrské geologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Záruba Quido, Mencl Vojtěch

Ingenieurgeologie

ruční věnování, překlad českého vydání z r. 1953

Akademie Verlag, Berlin

ČSS / pub / A4 / 00394

geologická příprava, geologický profil, geofyzika, úlohy inženýrské geologie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír
Název:

International speleology 1973

Údaje o vydání: pro 6. mezinárodní kongres Olomouc 1973

Nakladatelské údaje: Universita Palackého, Olomouc

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Abstracts of papers

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:237

ČSS / pub / A4 / 00395Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, abstrakty referátů

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Panoš Vladimír

International speleology 1973

pro 6. mezinárodní kongres Olomouc 1973

Universita Palackého, Olomouc

kopie strojopisu

Abstracts of papers

ČSS / pub / A4 / 00395

speleologie, abstrakty referátů

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN:

Autor: Forti P. a kol.
Název:

International symposium on physical, chemical and hydrological research 

of karst

Údaje o vydání: Košice 10. - 15. 5. 1988

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1988

Lokace:SK

Údaje pevné délky:216

ČSS / pub / A4 / 00397Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, mineralogie, kras, luminiscence, termální geneze, bakteriologie, 

hydrotermální kras

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Forti P. a kol.

International symposium on physical, chemical and hydrological research 

of karst

Košice 10. - 15. 5. 1988

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 00397

hydrogeologie, mineralogie, kras, luminiscence, termální geneze, bakteriologie, 

hydrotermální kras

SSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 2. 2016

ISBN:

Autor: Forti Paolo et al.
Název:

International symposium on physical, chemical and hydrological research 

of karst

Údaje o vydání: Mezinárodní symposium, Košice 1988

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1988

Lokace:SK

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01971Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, hydrologie, chemie, výzkum

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 2. 2016

Forti Paolo et al.

International symposium on physical, chemical and hydrological research 

of karst

Mezinárodní symposium, Košice 1988

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01971

kras, hydrologie, chemie, výzkum

SSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Breuls Ton, Orbons Joep, Reinarz Roger
Název:

International Symposium on Souterrains

Údaje o vydání: samizdat

Nakladatelské údaje: Natural History Museum, Maastricht

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: abstrakta referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1995

Lokace:NE

Údaje pevné délky:10

ČSS / cop / A4 / 01660Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, historie, podzemí, management, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Breuls Ton, Orbons Joep, Reinarz Roger

International Symposium on Souterrains

samizdat

Natural History Museum, Maastricht

abstrakta referátů

ČSS / cop / A4 / 01660

geologie, historie, podzemí, management, ochrana

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN:

Autor: Brugger Christian eds.
Název:

Inventaire Spéléologique du Doubs

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: l'association GIPEK, Doubs

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 3

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:FR

Údaje pevné délky:597

ČSS / pub / A4 / 01726Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Brugger Christian eds.

Inventaire Spéléologique du Doubs

l'association GIPEK, Doubs

, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 01726

inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN:

Autor: Brugger Christian eds.
Název:

Inventaire Spéléologique du Doubs

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: l'association GIPEK, Doubs

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 5

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01728Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Brugger Christian eds.

Inventaire Spéléologique du Doubs

l'association GIPEK, Doubs

, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 01728

inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN:

Autor: Brugger Christian eds.
Název:

Inventaire Spéléologique du Doubs

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: l'association GIPEK, Doubs

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 4

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01727Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Brugger Christian eds.

Inventaire Spéléologique du Doubs

l'association GIPEK, Doubs

, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01727

inventarizace jeskyní, ochrana jeskyní, výzkum krasu

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-88374-029-7

Autor: Maire Francois et al.
Název:

Inventaire spéléologique du Jura bernois

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Commission de spéléologie scientifique, La Chaux-de-Fands

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: TOME VI - ISSN 0259-3521

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2022

Lokace:SUI

Údaje pevné délky:407

ČSS / pub / A4 / 02235Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propast, soupis, Švýcarsko

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Maire Francois et al.

Inventaire spéléologique du Jura bernois

Commission de spéléologie scientifique, La Chaux-de-Fands

TOME VI - ISSN 0259-3521

ČSS / pub / A4 / 02235

jeskyně, propast, soupis, Švýcarsko

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Inventário das Grutas de Portugal

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sociedade Protuguesa de Espeleologia, Lisboa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: I - Concelho de Vila Nova de Ourém

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:PT

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A5 / 01877Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, katalog

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

neuveden

Inventário das Grutas de Portugal

Sociedade Protuguesa de Espeleologia, Lisboa

I - Concelho de Vila Nova de Ourém

ČSS / pub / A5 / 01877

jeskyně, katalog

zahraniční

textová publikace

POR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 10. 2015

ISBN: 80-7050-396-3

Autor: Zděnková Libuše
Název:

ISBN

Údaje o vydání: stav k 31. 12. 2001

Nakladatelské údaje: Národní knihovna ČR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soupis účastníků systému mezinárodního standardního číslování knih - 

ISBN - s dodatkem - ISMN

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:359

ČSS / pub / A5 / 01944Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ISBN, ISMN, Národní knihovna, soupis

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 10. 2015

Zděnková Libuše

ISBN

stav k 31. 12. 2001

Národní knihovna ČR

Soupis účastníků systému mezinárodního standardního číslování knih - 

ISBN - s dodatkem - ISMN

ČSS / pub / A5 / 01944

ISBN, ISMN, Národní knihovna, soupis

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Grafios M. G., Papakis M. N., Lekkas M. S. a kol.
Název:

IV Colloque International de Spéléologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societé Spéleologique de Gréce, Atény

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Premier en Gréce, Athénes 1963

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1995

Lokace:GR

Údaje pevné délky:203

ČSS / pub / A4 / 01659Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, kras, hydrologie, dekalcifikace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Grafios M. G., Papakis M. N., Lekkas M. S. a kol.

IV Colloque International de Spéléologie

Societé Spéleologique de Gréce, Atény

Premier en Gréce, Athénes 1963

ČSS / pub / A4 / 01659

prehistorie, kras, hydrologie, dekalcifikace

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN:

Autor: Demek Jaromír a kol.
Název:

IV. seminář o historickém podzemí

Údaje o vydání: Mariánské Lázně 1989

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 17

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:35

ČSS / pub / A5 / 00398Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hisotircké podzemí, historie, důlní činnost, hornictví, ložiska nerostných surovin

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Demek Jaromír a kol.

IV. seminář o historickém podzemí

Mariánské Lázně 1989

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 17

ČSS / pub / A5 / 00398

hisotircké podzemí, historie, důlní činnost, hornictví, ložiska nerostných surovin

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Wagner Josef a kol.
Název:

IV. sympozium o pseudokrasu s mezinárodní účastí

Údaje o vydání: Podolánky v Beskydách 1990

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 23

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:149

ČSS / pub / A5 / 00400Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, skalní tvary,gedézie, pískovocový reliéf, kořenové tvary

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Wagner Josef a kol.

IV. sympozium o pseudokrasu s mezinárodní účastí

Podolánky v Beskydách 1990

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 23

ČSS / pub / A5 / 00400

pseudokras, skalní tvary,gedézie, pískovocový reliéf, kořenové tvary

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Dublanjskij Viktor Nikolajevič, Klimenko Viktor Josifovič, Prokofjev 

Sergej SemjonovičNázev:

Izučenie karstovych polostej i podzemnych vod karstovych 

massivovZapadnovo Kavkaza

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Laboratoria karstovedenija i speleologii Simferopolskovo gosuniversiteta Minvuza 

USSR, Soči

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:RU

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A5 / 00401Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): klimatologie, hydrogeologie, geologie, kras povrchový a podzemní, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Dublanjskij Viktor Nikolajevič, Klimenko Viktor Josifovič, Prokofjev 

Sergej Semjonovič

Izučenie karstovych polostej i podzemnych vod karstovych 

massivovZapadnovo Kavkaza

Laboratoria karstovedenija i speleologii Simferopolskovo gosuniversiteta Minvuza 

USSR, Soči

ČSS / pub / A5 / 00401

klimatologie, hydrogeologie, geologie, kras povrchový a podzemní, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Kožešnikova B. N. a kol.
Název:

Izučenije i ocenka gidrogeologičeskich uslovij v rajonach razvitija 

sovremennych karstovo-suffozionnych processov

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojznyj sovet naučno-techničeskichg obščestv, Sovet po karstu i speleologii, 

Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:62

ČSS / pub / A5 / 00402Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasově-sufózní procesy, hydrogeologie, podzemní krasové formy, povrchové krasové 

formy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Kožešnikova B. N. a kol.

Izučenije i ocenka gidrogeologičeskich uslovij v rajonach razvitija 

sovremennych karstovo-suffozionnych processov

Vsesojznyj sovet naučno-techničeskichg obščestv, Sovet po karstu i speleologii, 

Moskva

ČSS / pub / A5 / 00402

krasově-sufózní procesy, hydrogeologie, podzemní krasové formy, povrchové krasové 

formy

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Maruašvili L. I. a kol.
Název:

Izučenije peščer Kolchidy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Redakciono-izadětlskij sovet Akademii nauk Gruzinskoj SSR, Tbilisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Cucchvatskaja mnogojarusnaja karstovaja peščernaja sistěma

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:RU

Údaje pevné délky:295

ČSS / pub / A4 / 00403Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): morfologie, meteorologie, hydrologie, pedologie, botanika, vykopávky, archelogie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Maruašvili L. I. a kol.

Izučenije peščer Kolchidy

Redakciono-izadětlskij sovet Akademii nauk Gruzinskoj SSR, Tbilisi

Cucchvatskaja mnogojarusnaja karstovaja peščernaja sistěma

ČSS / pub / A4 / 00403

morfologie, meteorologie, hydrologie, pedologie, botanika, vykopávky, archelogie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2013

ISBN: 3-9501936-0-X

Autor: Peitler Karl eds.
Název:

Jahresbericht 2003 - Neue Folge 33

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Landesmuseum Joanneum GmbH, Graz

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2004

Lokace:AU

Údaje pevné délky:212

ČSS / pub / A5 / 01715Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): museum, kultura, umění, příroda

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

DE

jiné

jiný seznam

brožované

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2013

Peitler Karl eds.

Jahresbericht 2003 - Neue Folge 33

Landesmuseum Joanneum GmbH, Graz

ČSS / pub / A5 / 01715

museum, kultura, umění, příroda

zahraniční

ročenka

DE

jiné

jiný seznam

brožované

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2011

ISBN: 80-7354-008-8

Autor: Pokorný Josef
Název:

Jak Francek Caprament díravicu objevil a co se pak dál přihodilo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Šimon Ryšavý, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Odhalené tajemství ? (Možný příběh Ochozské jeskyně)

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:177

ČSS / pub / A5 / 00404Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2011

Pokorný Josef

Jak Francek Caprament díravicu objevil a co se pak dál přihodilo

Šimon Ryšavý, Brno

Odhalené tajemství ? (Možný příběh Ochozské jeskyně)

ČSS / pub / A5 / 00404

historie jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Jahn Alfred
Název:

Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwa uniwersitetu wroclawskiego, Wroclaw

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Universitatis Wratislaviensis, no 127, Studia geograficzne XIV, tom I

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:PO

Údaje pevné délky:117

ČSS / pub / A4 / 00405Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, jeskynní fauna, geobotanika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Jahn Alfred

Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie

Wydawnictwa uniwersitetu wroclawskiego, Wroclaw

Acta Universitatis Wratislaviensis, no 127, Studia geograficzne XIV, tom I

ČSS / pub / A4 / 00405

geografie, jeskynní fauna, geobotanika

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Tymoteusz
Název:

Jaskinia RAJ

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo geologiczne, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1976

Lokace:PO

Údaje pevné délky:59

ČSS / pub / A5 / 00406Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, vznik, výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

PO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Tymoteusz

Jaskinia RAJ

Wydawnictwo geologiczne, Warszawa

ČSS / pub / A5 / 00406

jeskyně, vznik, výzdoba

zahraniční

fotopublikace

PO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Parma Christian
Název:

Jaskinie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Krajowa agencja wydawnicza, Warszawa

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Wsystko o…

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:PO

Údaje pevné délky:122

ČSS / pub / A5 / 01440Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Parma Christian

Jaskinie

Krajowa agencja wydawnicza, Warszawa

2 ks

Wsystko o…

ČSS / pub / A5 / 01440

jeskyně

domácí

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 1. 2016

ISBN:

Autor: Kowalski Kazimierz
Název:

Jaskinie polski I - III

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:PO

Údaje pevné délky:3400

ČSS / pub / A4 / 01962Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Polsko, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 1. 2016

Kowalski Kazimierz

Jaskinie polski I - III

Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 01962

Polsko, jeskyně

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kowalski Kazimierz
Název:

Jaskinie polskie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: "Wiedza powsechna" Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:PO

Údaje pevné délky:142

ČSS / pub / A5 / 01421Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kowalski Kazimierz

Jaskinie polskie

"Wiedza powsechna" Warszawa

ČSS / pub / A5 / 01421

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN: 83-900997-2-1

Autor: Urban Jan
Název:

Jaskinie regionu Swietokrzyskiego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarzystwo pryzjaviól nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:321

ČSS / pub / A4 / 01457Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, inventarizace, dokumentace, názvy, číslování, geologie, geomorfologie, 

mikroklima, flora, fauna

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Urban Jan

Jaskinie regionu Swietokrzyskiego

Polskie towarzystwo pryzjaviól nauk o Ziemi, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 01457

jeskyně, inventarizace, dokumentace, názvy, číslování, geologie, geomorfologie, 

mikroklima, flora, fauna

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 83-900997-9-9

Autor: Pulina Marian
Název:

Jaskinie Sudetow

Údaje o vydání: praca zbiorowa

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o ziemi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:202

ČSS / pub / A4 / 01441Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Sudet, popis, dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pulina Marian

Jaskinie Sudetow

praca zbiorowa

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o ziemi

ČSS / pub / A4 / 01441

jeskyně Sudet, popis, dokumentace

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 83-900997-5-6

Autor: Grodzicki Jerzy
Název:

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wykaz literatury, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:PO

Údaje pevné délky:93

ČSS / pub / A4 / 01503Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Grodzicki Jerzy

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Wykaz literatury, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01503

jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 83-900997-4-8

Autor: Grodzicki Jerzy
Název:

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskinie Wawozu Krakow, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:PO

Údaje pevné délky:252

ČSS / pub / A4 / 01504Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Grodzicki Jerzy

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Jaskinie Wawozu Krakow, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 01504

jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 83-900997-6-4

Autor: Grodzicki Jerzy
Název:

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wielkie jaskynie doliny Košcieliskiej, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:PO

Údaje pevné délky:140

ČSS / pub / A4 / 01505Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Grodzicki Jerzy

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Wielkie jaskynie doliny Košcieliskiej, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 01505

jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 83-900997-1-3

Autor: Grodzicki Jerzy
Název:

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskinie Wschodneiego zbocza doliny Košcieliskiej, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:PO

Údaje pevné délky:194

ČSS / pub / A4 / 01506Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Grodzicki Jerzy

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Jaskinie Wschodneiego zbocza doliny Košcieliskiej, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 01506

jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 83-00-03525-7

Autor: Grodzicki Jerzy
Název:

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskinie doliny Chocholowskiej i dolinek Reglowych, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:PO

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A4 / 01507Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Grodzicki Jerzy

Jaskinie Tatranskiego parku narodowego

Polskie towarystwo przyjaciol nauk o Ziemi, Warszawa

Jaskinie doliny Chocholowskiej i dolinek Reglowych, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 01507

jeskyně, geneze, hydrogeologie, mikroklima, fauna, flora, historie výzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 83-7005-097-2

Autor: Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej
Název:

Jaskinie wyžyny Krakowsko-Wieluňskiej

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1986

Lokace:PO

Údaje pevné délky:200

ČSS / pub / A4 / 01449Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, mikroklima, flóra, fauna, průzkum, ochrana, turistika

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej

Jaskinie wyžyny Krakowsko-Wieluňskiej

Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 01449

jeskyně, mikroklima, flóra, fauna, průzkum, ochrana, turistika

zahraniční

atlas

PO

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Štéc Milan
Název:

Jaskyňa mrtvých netopierov

Údaje o vydání: k nedožitým 60. narozeninám Petra Hipmana

Nakladatelské údaje: patrně skupina Slovenskej speleologickej spoločnosti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sprievodca Ďumbierskym vysokohorskym krasom

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A4 / 00416Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová krajina, vysokohorský kras, geologie, geomorfologie, klimatologie, hydrologie, 

průzkum, ochrana přírody

vypůjčitelné

SSS

průvodce

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Štéc Milan

Jaskyňa mrtvých netopierov

k nedožitým 60. narozeninám Petra Hipmana

patrně skupina Slovenskej speleologickej spoločnosti

Sprievodca Ďumbierskym vysokohorskym krasom

ČSS / pub / A4 / 00416

krasová krajina, vysokohorský kras, geologie, geomorfologie, klimatologie, hydrologie, 

průzkum, ochrana přírody

SSS

průvodce

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 70-057-87 JAJ

Autor: Jakál Jozef
Název:

Jaskyne & jaskyniari

Údaje o vydání: uční věnování Fr. Skřivánkovi

Nakladatelské údaje: Vydavatelstvo Osveta

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1987

Lokace:SK

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A4 / 00417Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jakál Jozef

Jaskyne & jaskyniari

uční věnování Fr. Skřivánkovi

Vydavatelstvo Osveta

ČSS / pub / A4 / 00417

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 5. 2014

ISBN: 978-80-969880-2-0

Autor: Haráni Jozef a kol.
Název:

Jaskyne a hory 2013 - regionálna ročenka Turca

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jaskyniarsky klub Speleo Turec, Vrútky

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: ročník V

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:SK

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A5 / 01830Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ferrata, skamenný les, jaskyniarský týden

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 5. 2014

Haráni Jozef a kol.

Jaskyne a hory 2013 - regionálna ročenka Turca

Jaskyniarsky klub Speleo Turec, Vrútky

ročník V

ČSS / pub / A5 / 01830

ferrata, skamenný les, jaskyniarský týden

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 6. 2016

ISBN: 1339-4754

Autor: Haráni Jozef et al.
Název:

Jaskyne a hory 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: STAMA plus s.r.o., Vrútky

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Regionána ročenka Turca, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:SK

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / A4 / 01980Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Fatra, KST Turiec, speleoklub

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 6. 2016

Haráni Jozef et al.

Jaskyne a hory 2015

STAMA plus s.r.o., Vrútky

Regionána ročenka Turca, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 01980

jeskyně, Fatra, KST Turiec, speleoklub

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2019

ISBN: 978-80-973213-1-4

Autor: Haráni Jozef et al.
Název:

Jaskyne a hory 2018 - regionálna ročenka Žilinského kraja

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: STAMAX plus, s.r.o., Vrútky

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Regionálna ročenka Žilinského kraja, sv. 10

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2019

Lokace:SK

Údaje pevné délky:212

ČSS / pub / A4 / 02137Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jesyňářský klub, turistický klub, Žilinský kraj, Turiec, propasti, krasové jevy

vypůjčitelné

zahraniční

ročenka

SK

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2019

Haráni Jozef et al.

Jaskyne a hory 2018 - regionálna ročenka Žilinského kraja

STAMAX plus, s.r.o., Vrútky

Regionálna ročenka Žilinského kraja, sv. 10

ČSS / pub / A4 / 02137

jesyňářský klub, turistický klub, Žilinský kraj, Turiec, propasti, krasové jevy

zahraniční

ročenka

SK

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-8064-329-4

Autor: Bella Pavel
Název:

Jaskyne jako prírodné geosystémy - geoekologický výskum a 

environmentálna ochrana

Údaje o vydání: edícia monografií Správy slovenských jaskýň

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologia Slovaca, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:SK

Údaje pevné délky:166

ČSS / pub / A4 / 01602Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): fyzická geografie, jeskyně, podzemí, geosystém, krajinný systém, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Bella Pavel

Jaskyne jako prírodné geosystémy - geoekologický výskum a 

environmentálna ochrana

edícia monografií Správy slovenských jaskýň

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Speleologia Slovaca, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 01602

fyzická geografie, jeskyně, podzemí, geosystém, krajinný systém, ochrana

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-966963-6-X

Autor: Stankovič Jaroslav, Horváth Pavol
Název:

Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleoklub Minotaurus, Rožňava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:SK

Údaje pevné délky:194

ČSS / pub / A4 / 01615Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyňářství, jeskyně, průzkum, speleopotápění

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Stankovič Jaroslav, Horváth Pavol

Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka

Speleoklub Minotaurus, Rožňava

ČSS / pub / A4 / 01615

jeskyňářství, jeskyně, průzkum, speleopotápění

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-8064-235-4

Autor: Jakál Jozef a kol.
Název:

Jaskyne svetového decičstva na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / A4 / 01619Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krajina krasu, voda v krase, kamenná krása, klima, osídlení, jeskyně, ochrana krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Jakál Jozef a kol.

Jaskyne svetového decičstva na Slovensku

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 01619

krajina krasu, voda v krase, kamenná krása, klima, osídlení, jeskyně, ochrana krasu

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 11. 2021

ISBN: 978-80-89310-73-9

Autor: Kováč Ľubomír et al.
Název:

Jaskynná biota Slovenska

Údaje o vydání: vydáno v rámci projektu "Monitoring a manažement vybraných jaskýň" OP ŽP

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologia Slovaca, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:SK

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A4 / 02192Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): biospeleologie, jeskynní habitaty a organismy, zoogeografie, ochrana jesknních habitatů

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 11. 2021

Kováč Ľubomír et al.

Jaskynná biota Slovenska

vydáno v rámci projektu "Monitoring a manažement vybraných jaskýň" OP ŽP

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Speleologia Slovaca, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 02192

biospeleologie, jeskynní habitaty a organismy, zoogeografie, ochrana jesknních habitatů

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 80-217-0045-9

Autor: Tulis Ján, Novotný Ladislav
Název:

Jaskynný systém Stratenskej jaskyne

Údaje o vydání: pro Slovenskou speleologickou společnost

Nakladatelské údaje: Vydavateľstvo Osveta, Martin

Fyzický popis: zvl. přílohy

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:SK

Údaje pevné délky:456

ČSS / pub / A4 / 00419Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, poloha, geologie, tektonika, geomorfologie, krasový reliéf, morfometrie, 

mikroklima, geneze, jeskynní sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tulis Ján, Novotný Ladislav

Jaskynný systém Stratenskej jaskyne

pro Slovenskou speleologickou společnost

Vydavateľstvo Osveta, Martin

zvl. přílohy

ČSS / pub / A4 / 00419

průzkum, poloha, geologie, tektonika, geomorfologie, krasový reliéf, morfometrie, 

mikroklima, geneze, jeskynní sedimenty

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 978-80-86011-35-6

Autor: Janata Milan, Zachař Zdeněk
Název:

Javornický uran

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: In. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Historie průzkumu a těžby uranu v Rychlebských horách 1957 - 1968

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A5 / 01510Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hornictví, těžba, uran, historie, geologie, báňský dozor

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Janata Milan, Zachař Zdeněk

Javornický uran

In. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

2 ks

Historie průzkumu a těžby uranu v Rychlebských horách 1957 - 1968

ČSS / pub / A5 / 01510

hornictví, těžba, uran, historie, geologie, báňský dozor

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN: F 17 3410

Autor: Šula Bohumil, Juryšek Jaroslav
Název:

Javoříčský kras

Údaje o vydání: neprodejný tisk SmKNV, Ostrava

Nakladatelské údaje: Občanská komise cestovního ruchu a Vlastivědný ústav v Olomouci a CK Turista

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / pub / A5 / 02178Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Severomorvaský kras, Javoříčský kras, Špraněk, Zátvořice, jeskyně, ventaroly

Nelze půjčovat !!!!

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Šula Bohumil, Juryšek Jaroslav

Javoříčský kras

neprodejný tisk SmKNV, Ostrava

Občanská komise cestovního ruchu a Vlastivědný ústav v Olomouci a CK Turista

ČSS / pub / A5 / 02178

Severomorvaský kras, Javoříčský kras, Špraněk, Zátvořice, jeskyně, ventaroly

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 8. 2020

ISBN:

Autor: Marbach
Název:

Jednolanová technika

Údaje o vydání: překlad na papírech

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: strojopis

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:desky

ČSS / cop / A4 / 00421Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

nevím

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 8. 2020

Marbach

Jednolanová technika

překlad na papírech

strojopis

ČSS / cop / A4 / 00421

nevím

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Karkabi Sami
Název:

Jeita - Architecture des temps

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Liban

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1972

Lokace:FR

Údaje pevné délky:98

ČSS / pub / A5 / 00422Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Karkabi Sami

Jeita - Architecture des temps

Liban

ČSS / pub / A5 / 00422

zahraniční

fotopublikace

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 80-903141-0-4

Autor: Večeřová Viera, Večeřa Josef
Název:

Jesenické zlaté stezky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Viera Večeřová - cestovní agentura a vydavatelství PINKA, Jeseník

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 00423Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): montanistika, geologie, zlato, prospekce, rýžoviště, dolování, historie, rudní revíry

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Večeřová Viera, Večeřa Josef

Jesenické zlaté stezky

Viera Večeřová - cestovní agentura a vydavatelství PINKA, Jeseník

ČSS / pub / A5 / 00423

montanistika, geologie, zlato, prospekce, rýžoviště, dolování, historie, rudní revíry

zahraniční

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2021

ISBN: 978-80-2706133-4

Autor: Vaněk Miroslav et al.
Název:

Jeskyňáři Prostějov - 50 let

Údaje o vydání: vydáno s podporou města Prostějova - dotační program podpora kultury v Olomouckém 

kraji

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 7-03 Javoříčko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A4 / 02196Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Javoříčko, jeskyňáři, historie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2021

Vaněk Miroslav et al.

Jeskyňáři Prostějov - 50 let

vydáno s podporou města Prostějova - dotační program podpora kultury v Olomouckém 

kraji

ZO ČSS 7-03 Javoříčko

ČSS / pub / A4 / 02196

Javoříčko, jeskyňáři, historie

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN: 07-102-88-03/09

Autor: Bosák Pavel a kol.
Název:

Jeskyňářství v teorii a praxi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:215

ČSS / pub / A5 / 00424Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, voda v krasu, krasové horniny, krasový proces, výplně krasu, pseudokras, 

biospeleoogie, výzbroj a výstroj, speleozáchrana

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Bosák Pavel a kol.

Jeskyňářství v teorii a praxi

Česká speleologická společnost, Praha

2 ks.

ČSS / pub / A5 / 00424

kras, voda v krasu, krasové horniny, krasový proces, výplně krasu, pseudokras, 

biospeleoogie, výzbroj a výstroj, speleozáchrana

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 7. 2022

ISBN: 07-102-88-03/09

Autor: Bosák Pavel a kol.
Název:

Jeskyňářství v teorii a praxi - podklady

Údaje o vydání: fotokopie obrázků se strojoipesnými vysvětlivkami k publikaci ID 424

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: příprava rukopisu - ve šněrovacích deskách

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:215

ČSS / cop / A4 / 02205Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, voda v krasu, krasové horniny, krasový proces, výplně krasu, pseudokras, 

biospeleoogie, výzbroj a výstroj, speleozáchrana

vypůjčitelné

ČSS

rukopis kopie

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 7. 2022

Bosák Pavel a kol.

Jeskyňářství v teorii a praxi - podklady

fotokopie obrázků se strojoipesnými vysvětlivkami k publikaci ID 424

Česká speleologická společnost, Praha

příprava rukopisu - ve šněrovacích deskách

ČSS / cop / A4 / 02205

kras, voda v krasu, krasové horniny, krasový proces, výplně krasu, pseudokras, 

biospeleoogie, výzbroj a výstroj, speleozáchrana

ČSS

rukopis kopie

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN: 978-80-87051-17-7

Autor: Hromas Jaroslav (ed.) a kol.
Název:

Jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Chráněná území ČR, sv. 14

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:608

ČSS / pub / A4 / 01537Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geologie, geomorfologie, hydrologie, pseudokras, jeskynní výplně, jeskynní 

sedimenty,karsologie, seznam lokalit

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Hromas Jaroslav (ed.) a kol.

Jeskyně

AOPK ČR, Praha

Chráněná území ČR, sv. 14

ČSS / pub / A4 / 01537

kras, geologie, geomorfologie, hydrologie, pseudokras, jeskynní výplně, jeskynní 

sedimenty,karsologie, seznam lokalit

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2022

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav
Název:

Jeskyně - současná problematika jejich ochrany a využití

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Ochrana přírody, Praha

Fyzický popis: Ochrana přírody č. 10/1972, r. 27, str. 225 - 232

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / sep / A4 / 02256Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, ochrana jeskyní, ochrana krasových území

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2022

Hromas Jaroslav

Jeskyně - současná problematika jejich ochrany a využití

separát

Ochrana přírody, Praha

Ochrana přírody č. 10/1972, r. 27, str. 225 - 232

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

ČSS / sep / A4 / 02256

ochrana přírody, ochrana jeskyní, ochrana krasových území

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2020

ISBN: 978-80-87266-35-9

Autor: Rous Ivan
Název:

Jeskyně a doly Jizerských hor

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: G300-spolek, s.r.o.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:287

ČSS / pub / A4 / 02169Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, doly, valhaly, Jizerské hory, hornictví, štoly, lomy

vypůjčitelné

domácí

atlas

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2020

Rous Ivan

Jeskyně a doly Jizerských hor

G300-spolek, s.r.o.

ČSS / pub / A4 / 02169

jeskyně, doly, valhaly, Jizerské hory, hornictví, štoly, lomy

domácí

atlas

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 80-85822-41-5

Autor: Cícha Jaroslav
Název:

Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: KLETR, Plzeň

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A5 / 00426Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Cícha Jaroslav

Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě

KLETR, Plzeň

ČSS / pub / A5 / 00426

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav, Bílková Daniela
Název:

Jeskyně a krasová území České republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: textová část k přehledné mapě 1 : 500 000

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:43

ČSS / pub / A5 / 01488Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, pseudokras, ochrana jeskyní, karsologické členění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Hromas Jaroslav, Bílková Daniela

Jeskyně a krasová území České republiky

AOPK ČR, Praha

textová část k přehledné mapě 1 : 500 000

ČSS / pub / A5 / 01488

kras, pseudokras, ochrana jeskyní, karsologické členění

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 21-058-80

Autor: Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav, Skřivánek František
Název:

Jeskyně a propasti v Československu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:252

ČSS / pub / A4 / 00427Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kučera Bohumil, Hromas Jaroslav, Skřivánek František

Jeskyně a propasti v Československu

Československá akademie věd

ČSS / pub / A4 / 00427

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: 978-80-7028-367-7

Autor: Nerudová Zdeňka a kol.
Název:

Jeskyně Balcarka v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Interdisciplinársní studie

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:178

ČSS / pub / A4 / 01579Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Balcarka, historie, výzkum, archeologie, stratigrafie, geologie, palynologie, 

zoologie, paleontologie, osídlení

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

studijní

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Nerudová Zdeňka a kol.

Jeskyně Balcarka v Moravském krasu

Moravské zemské muzeum, Brno

Interdisciplinársní studie

ČSS / pub / A4 / 01579

jeskyně, Balcarka, historie, výzkum, archeologie, stratigrafie, geologie, palynologie, 

zoologie, paleontologie, osídlení

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

studijní

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2016

ISBN: 978-80-7028-461-2

Autor: Oliva Martin, Golec Martin, Kratochvíl Radim, Kostrhun Petr
Název:

Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studies in Anthropolgy, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary 

Geology, sv. 39

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:214

ČSS / pub / A4 / 02007Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Býčí skála, baroko, romantismus, archeologie, speleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2016

Oliva Martin, Golec Martin, Kratochvíl Radim, Kostrhun Petr

Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích

Moravské zemské muzeum, Brno

Studies in Anthropolgy, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary 

Geology, sv. 39

ČSS / pub / A4 / 02007

Býčí skála, baroko, romantismus, archeologie, speleologie

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN: 80-7277-286-4

Autor: Matoušek Václav, Jenč Petr, Peša Vladimír
Název:

Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Libri, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:279

ČSS / pub / A5 / 00429Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoarcheologie, jeskyně, skalní dutiny, speleoarcheologická naleziště

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Matoušek Václav, Jenč Petr, Peša Vladimír

Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy

Nakladatelství Libri, Praha

ČSS / pub / A5 / 00429

speleoarcheologie, jeskyně, skalní dutiny, speleoarcheologická naleziště

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 7. 2014

ISBN: 978-80-200-1840-3

Autor: Zajíček, Petr
Název:

Jeskyně České republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Průvodce

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:280

ČSS / pub / A5 / 01834Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, meteorologie, klimatologie, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 7. 2014

Zajíček, Petr

Jeskyně České republiky

Academia, Praha

Průvodce

ČSS / pub / A5 / 01834

geologie, meteorologie, klimatologie, jeskyně

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 6. 2016

ISBN: 978-80-200-2561-6

Autor: Zajíček Petr
Název:

Jeskyně České republiky na historických mapách

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:187

ČSS / pub / A4 / 01984Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, mapování, staré mapy, přehledy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 6. 2016

Zajíček Petr

Jeskyně České republiky na historických mapách

Academia Praha

ČSS / pub / A4 / 01984

jeskyně, mapování, staré mapy, přehledy

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Zimerman Václav
Název:

Jeskyně Kokořínska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Místní noviny Podbezdězí, Čistá

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:38

ČSS / pub / A5 / 00430Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, vznik, popis, historie

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Zimerman Václav

Jeskyně Kokořínska

Místní noviny Podbezdězí, Čistá

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00430

jeskyně, vznik, popis, historie

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 1. 2013

ISBN: 3-785/87

Autor: Wagner Josef, Demek Jaromír, Stráník Zdeněk
Název:

Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí

Údaje o vydání: svazek č. 17 Knihovničky ČSS, ač toto označení má i Demkův IV. seminář o hist. podzemí !

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, ZO 7-01 Orcus, Bohumín

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 17

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:130

ČSS / pub / A5 / 00431Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ortografie, geologie, geomorfologie, pseudokras, Moravskoslezské Beskydy

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 1. 2013

Wagner Josef, Demek Jaromír, Stráník Zdeněk

Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí

svazek č. 17 Knihovničky ČSS, ač toto označení má i Demkův IV. seminář o hist. podzemí !

Česká speleologická společnost, ZO 7-01 Orcus, Bohumín

Knihovnička ČSS, sv. 17

ČSS / pub / A5 / 00431

ortografie, geologie, geomorfologie, pseudokras, Moravskoslezské Beskydy

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN: 80-86143-31-7

Autor: Zajíček Petr a kol.
Název:

Jeskyně Na Špičáku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A5 / 01524Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jesenický kras, krystalické vápence, Velký Špičák

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Zajíček Petr a kol.

Jeskyně Na Špičáku

AOPK ČR, Praha

2 ks

ČSS / pub / A5 / 01524

Jesenický kras, krystalické vápence, Velký Špičák

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2016

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír
Název:

Jeskyně Severomoravského krasu

Údaje o vydání: sbírka oblastních turistických průvodců

Nakladatelské údaje: Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: turistický průvodce

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:150

ČSS / pub / A5 / 01559Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jasenický kras, Mladečský kras, Javoříčský kras, Hranický kras

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2016

Panoš Vladimír

Jeskyně Severomoravského krasu

sbírka oblastních turistických průvodců

Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha

turistický průvodce

ČSS / pub / A5 / 01559

Jasenický kras, Mladečský kras, Javoříčský kras, Hranický kras

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Valoch Karel, Musil Rudolf, Jelínek Jan
Název:

Jeskyně Šipka a Čertova díra u Štramberku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské museum - Ústav Anthropos, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zhodnocení dřívějších paleontolog.nálezů z Šipky; Srovnávací studium 

Šipecké čelisti

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:184

ČSS / pub / A4 / 00433Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleontologie, stratigrafie, nálezy, paleolit, archeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Valoch Karel, Musil Rudolf, Jelínek Jan

Jeskyně Šipka a Čertova díra u Štramberku

Moravské museum - Ústav Anthropos, Brno

Zhodnocení dřívějších paleontolog.nálezů z Šipky; Srovnávací studium 

Šipecké čelisti

ČSS / pub / A4 / 00433

paleontologie, stratigrafie, nálezy, paleolit, archeologie

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-7388-287-7

Autor: Holec Michal, Pokorný Richard
Název:

Jeskyně Ústeckého kraje

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství XYZ, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, 

charakteristiky a biota

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:273

ČSS / pub / A5 / 01607Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geologie, geomorfologie, mikroklima, organismy, historie, neovulkanity, 

pseudokras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Holec Michal, Pokorný Richard

Jeskyně Ústeckého kraje

Nakladatelství XYZ, Praha

Nekrasové podzemní objekty ve třetihorních vulkanitech, jejich původ, 

charakteristiky a biota

ČSS / pub / A5 / 01607

jeskyně, geologie, geomorfologie, mikroklima, organismy, historie, neovulkanity, 

pseudokras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 12. 2012

ISBN:

Autor: Himmel Jan, Himmel Petr
Název:

Jeskyně v povodí Říčky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-11 Královopolská, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:57

ČSS / pub / A4 / 01692Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Říčka, jeskyně, mapová dokumentace

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 12. 2012

Himmel Jan, Himmel Petr

Jeskyně v povodí Říčky

ZO ČSS 6-11 Královopolská, Brno

ČSS / pub / A4 / 01692

Moravský kras, Říčka, jeskyně, mapová dokumentace

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 13-098-68

Autor: Baumann Hans
Název:

Jeskyně velkých lovců

Údaje o vydání: z původního německého vydání

Nakladatelské údaje: Státní nakladatelství dětské knihy

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 00434Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Baumann Hans

Jeskyně velkých lovců

z původního německého vydání

Státní nakladatelství dětské knihy

ČSS / pub / A5 / 00434

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Zimerman Václav, Randus Petr, Piller Jiří
Název:

Jeskyně, skalní hrádky a mlýny Kokořínska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nákladem vlastním

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:39

ČSS / pub / A5 / 00432Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, skalní hrádky, skalní mlýny, popis, lokalizace

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Zimerman Václav, Randus Petr, Piller Jiří

Jeskyně, skalní hrádky a mlýny Kokořínska

nákladem vlastním

ČSS / pub / A5 / 00432

jeskyně, skalní hrádky, skalní mlýny, popis, lokalizace

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN: 80-7277-247-3

Autor: Fišera Zdeněk
Název:

Jeskynní hrady střední Evropy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Libri, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:295

ČSS / pub / A5 / 00435Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní hrad, opevněná jeskyně, stavební technika, historie, obrana, archeologie

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Fišera Zdeněk

Jeskynní hrady střední Evropy

Nakladatelství Libri, Praha

ČSS / pub / A5 / 00435

jeskynní hrad, opevněná jeskyně, stavební technika, historie, obrana, archeologie

domácí

encyklopedie

CZ

území větší

jiný seznam

vázané

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-86951-15-7

Autor: Slezák Ladislav
Název:

Jeskynní perly Cháronovy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Blansko, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:93

ČSS / pub / A5 / 01591Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, vzpomínky, jeskyňaření

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Slezák Ladislav

Jeskynní perly Cháronovy

Muzeum Blansko, Blansko

ČSS / pub / A5 / 01591

Moravský kras, vzpomínky, jeskyňaření

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 1. 2017

ISBN: 80-238-3345-6

Autor: Vít Jan
Název:

Jeskynní systém Piková dáma - Spirálová

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-19 Plánivy, Brno

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Notný kus historie Plánivské speleologické skupiny

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / A4 / 00436Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, hydrografie, geologie, historie, výzkum, speleotopografie, dokumentace, vývoj

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 1. 2017

Vít Jan

Jeskynní systém Piková dáma - Spirálová

ZO ČSS 6-19 Plánivy, Brno

3 ks

Notný kus historie Plánivské speleologické skupiny

ČSS / pub / A4 / 00436

geografie, hydrografie, geologie, historie, výzkum, speleotopografie, dokumentace, vývoj

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Palmer Arthur N.
Název:

Jewel Cave

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Natural History Association, Wind Cave National Park, South Dakota

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A gift from the past

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:US

Údaje pevné délky:41

ČSS / pub / B4 / 00004Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, vznik, výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Palmer Arthur N.

Jewel Cave

ruční věnování

Natural History Association, Wind Cave National Park, South Dakota

A gift from the past

ČSS / pub / B4 / 00004

jeskyně, vznik, výzdoba

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN: 80-7225-057-4

Autor: Agricola Jiří
Název:

Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví

Údaje o vydání: ve spolupráci s Českým báňským úřadem Praha a VŠB Ostrava

Nakladatelské údaje: MONTANEX a.s., Ostrava

Fyzický popis: 545 str.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:  

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:545

ČSS / pub / A4 / 00440Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Agricola Jiří

Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví

ve spolupráci s Českým báňským úřadem Praha a VŠB Ostrava

MONTANEX a.s., Ostrava

545 str.

ČSS / pub / A4 / 00440

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kříž Jiří, Šnajdr Milan
Název:

Joachim Barrande (1799-1883)

Údaje o vydání: ke 100. výročí úmrtí

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 00441Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Kříž Jiří, Šnajdr Milan

Joachim Barrande (1799-1883)

ke 100. výročí úmrtí

Ústřední ústav geologický Praha

ČSS / pub / A5 / 00441

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tásler R., Ferster J., Vašata M.
Název:

Josefovská kanalizace

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Jaroměř

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:UK

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A5 / 00442Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, štoly, stoky, kanalizace, pevnost, čištění odpadních vod

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tásler R., Ferster J., Vašata M.

Josefovská kanalizace

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Jaroměř

ČSS / pub / A5 / 00442

historické podzemí, štoly, stoky, kanalizace, pevnost, čištění odpadních vod

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN:

Autor: Urban Jan
Název:

K dolování železných rud v Posázaví

Údaje o vydání: evidenční číslo 0-6-4

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický GEOFOND, Kutná Hora

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1959

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:25

ČSS / cop / A4 / 00447Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dolování, ložiska železných rud, historické podzemí, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Urban Jan

K dolování železných rud v Posázaví

evidenční číslo 0-6-4

Ústřední ústav geologický GEOFOND, Kutná Hora

kopie strojopisu

ČSS / cop / A4 / 00447

dolování, ložiska železných rud, historické podzemí, geologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2022

ISBN:

Autor: Ložek V.
Název:

K otázce vzniku a stáří svislých korosních dutin v Českém krasu

Údaje o vydání: separát - Československý kras r. 15, 1964

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: sdrátkováno do košilky

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 02216Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): sedimenty předkvartérního stáří

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2022

Ložek V.

K otázce vzniku a stáří svislých korosních dutin v Českém krasu

separát - Československý kras r. 15, 1964

sdrátkováno do košilky

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A5 / 02216

sedimenty předkvartérního stáří

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar
Název:

K problému ochrany jeskynního prostředí

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Památky a příroda

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6

ČSS / sep / A4 / 02260Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana jeskyně, flora kolem svítidel

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

Štelcl Otakar

K problému ochrany jeskynního prostředí

separát

Památky a příroda

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 5

ČSS / sep / A4 / 02260

ochrana jeskyně, flora kolem svítidel

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN:

Autor: Martinek M., Zeman B., Šnábl R., Novotný V.
Název:

K. B. K.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kulturní dům železničářů, Nymburk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Stopou dějin našich tratí: Malodráha Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy 

1897 - 1962

Žánr/forma:  

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / A4 / 00485Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Martinek M., Zeman B., Šnábl R., Novotný V.

K. B. K.

Kulturní dům železničářů, Nymburk

Stopou dějin našich tratí: Malodráha Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy 

1897 - 1962

ČSS / pub / A4 / 00485

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kipijani Š. J., Tintilozov E. K., Okrodžanašvili A. A., Džiškariani V. M.
Název:

Kadaster karstovych peščer Gruzii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Mecniereva, Tbilisi

Fyzický popis: gruzínsky

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:258

ČSS / pub / A5 / 01428Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Kipijani Š. J., Tintilozov E. K., Okrodžanašvili A. A., Džiškariani V. M.

Kadaster karstovych peščer Gruzii

Izdatělstvo Mecniereva, Tbilisi

gruzínsky

ČSS / pub / A5 / 01428

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Malkovský Miroslav, Vachtl Josef
Název:

Kaolin Deposits of the World B-Oversea Countries

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha 1969

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:157

ČSS / pub / A4 / 01545Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrotermální kaolínové sedimenty

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Malkovský Miroslav, Vachtl Josef

Kaolin Deposits of the World B-Oversea Countries

Academia, Praha 1969

Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968

ČSS / pub / A4 / 01545

hydrotermální kaolínové sedimenty

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 26-89

Autor: Čupikov B.
Název:

Karabi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Tavrija, Simferopol

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A5 / 00449Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

RU

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Čupikov B.

Karabi

Tavrija, Simferopol

ČSS / pub / A5 / 00449

zahraniční

průvodce

RU

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2016

ISBN: 963-8411-22-8

Autor: Piros Olga
Název:

Karbonátos közettani, karsztgenetikai és szpeleológiai bibliográfia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt-és Bárlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:HU

Údaje pevné délky:207

ČSS / pub / A5 / 01998Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, karbonáty, speleogeneze, speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

bibliografický seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2016

Piros Olga

Karbonátos közettani, karsztgenetikai és szpeleológiai bibliográfia

Magyar Karszt-és Bárlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / pub / A5 / 01998

kras, karbonáty, speleogeneze, speleologie

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

bibliografický seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 80-8064-115-3

Autor: Panoš Vladimír
Název:

Karsologická a speleologická terminologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Knižné centrum, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích UIS 

(EN, FR, IT, DE, RU, ES)

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:352

ČSS / pub / A4 / 00452Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): slovník, jednací jazyky UIS, karsologie, speleologie, terminologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Panoš Vladimír

Karsologická a speleologická terminologie

Knižné centrum, Žilina

výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích UIS 

(EN, FR, IT, DE, RU, ES)

ČSS / pub / A4 / 00452

slovník, jednací jazyky UIS, karsologie, speleologie, terminologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Karst

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Mysl, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Priroda mira

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:RU

Údaje pevné délky:213

ČSS / pub / A4 / 00454Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Karst

Izdatělstvo Mysl, Moskva

Priroda mira

ČSS / pub / A4 / 00454

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Karst

Údaje o vydání: druhé vydání

Nakladatelské údaje: Gosudarstvennoje izdatělstvo geografičeskoj litěratury, Moskva

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Voprosy obščevo i regionalnovo karstovedenija

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:RU

Údaje pevné délky:351

ČSS / pub / A5 / 00455Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Karst

druhé vydání

Gosudarstvennoje izdatělstvo geografičeskoj litěratury, Moskva

3 ks

Voprosy obščevo i regionalnovo karstovedenija

ČSS / pub / A5 / 00455

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 0-262-10011-8

Autor: Jennings J. N.
Název:

Karst

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Cambridge, Massachusetts and London, England

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: An Introduction to Systematic Geomorphology, volume seven

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1971

Lokace:US

Údaje pevné délky:252

ČSS / pub / A4 / 00453Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jennings J. N.

Karst

Cambridge, Massachusetts and London, England

An Introduction to Systematic Geomorphology, volume seven

ČSS / pub / A4 / 00453

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Děmin L. V. a kol.
Název:

Karst dalnevo Vostoka i Sibiri

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1980

Lokace:RU

Údaje pevné délky:165

ČSS / pub / A5 / 00456Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krasové vody, archeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Děmin L. V. a kol.

Karst dalnevo Vostoka i Sibiri

Akademija nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

ČSS / pub / A5 / 00456

kras, krasové vody, archeologie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2013

ISBN:

Autor: Marker Margaret E., Sweeting M. M.
Název:

Karst development on the Alexandria limestones E. Cape Province, South 

Africa

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Z. Geomorph. N. F., Berlin - Stuttgart

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Z. Geomorph. N. F., 27 - 1, März 1983

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:DE

Údaje pevné délky:18

ČSS / SEP / A5 / 01724Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vývoj krasu, Alexandrie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2013

Marker Margaret E., Sweeting M. M.

Karst development on the Alexandria limestones E. Cape Province, South 

Africa

separát

Z. Geomorph. N. F., Berlin - Stuttgart

Z. Geomorph. N. F., 27 - 1, März 1983

ČSS / SEP / A5 / 01724

vývoj krasu, Alexandrie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kipiani Salva Jakintevic
Název:

Karst Gruzii

Údaje o vydání: obrázkové gruzínské písmo!!!

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Metsniereva, Tbilisi

Fyzický popis: gruzínsky

Údaje o edici - vedlejší název: Essai de Caracterisation geomorphologique

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:RU

Údaje pevné délky:349

ČSS / pub / A4 / 00457Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Kipiani Salva Jakintevic

Karst Gruzii

obrázkové gruzínské písmo!!!

Izdatělstvo Metsniereva, Tbilisi

gruzínsky

Essai de Caracterisation geomorphologique

ČSS / pub / A4 / 00457

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Lukin V. S. a kol.
Název:

Karst i gidrogeologija Preduralja

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Uralskij naučnyj centr AN SSSR, Sverdlovsk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sbornik statěj

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1979

Lokace:RU

Údaje pevné délky:87

ČSS / pub / A4 / 00458Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, morfogeneze, hydrogeologie, hydrochemie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Lukin V. S. a kol.

Karst i gidrogeologija Preduralja

Uralskij naučnyj centr AN SSSR, Sverdlovsk

sbornik statěj

ČSS / pub / A4 / 00458

kras, morfogeneze, hydrogeologie, hydrochemie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 21183

Autor: Pečerkin I. A.
Název:

Karst i podzemnye vody gornych massivov zapadnovo Kavkaza

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izadělstvo Nauka, Leningrad

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A5 / 00459Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, hydrologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pečerkin I. A.

Karst i podzemnye vody gornych massivov zapadnovo Kavkaza

Izadělstvo Nauka, Leningrad

ČSS / pub / A5 / 00459

geologie, hydrologie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN: 2085-43

Autor: Lukin V. S., Ezov Ju. A.
Název:

Karst i stroitělstvo v rajoně Kungura

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:RU

Údaje pevné délky:118

ČSS / pub / A5 / 00460Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lukin V. S., Ezov Ju. A.

Karst i stroitělstvo v rajoně Kungura

Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00460

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Berseněv Jurij Igorjevič
Název:

Karst južnoj časti sovetskovo dalnevo Vostoka

Údaje o vydání: autoreferát disertace

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Irkutsk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:19

ČSS / pub / A5 / 00461Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mineralogie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Berseněv Jurij Igorjevič

Karst južnoj časti sovetskovo dalnevo Vostoka

autoreferát disertace

Akademija nauk SSSR, Irkutsk

ČSS / pub / A5 / 00461

geologie, mineralogie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Přibyl J. a kol.
Název:

Karst kak okružajuščaja sreda

Údaje o vydání: srok ot 22 do 28 avgusta 1977 v Moravskom karste

Nakladatelské údaje: Institut geografii ČSAN, Brno

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Kurs ekologii i biospeleologii karsta

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 00462Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, ekologie, biospeleologie, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přibyl J. a kol.

Karst kak okružajuščaja sreda

srok ot 22 do 28 avgusta 1977 v Moravskom karste

Institut geografii ČSAN, Brno

kopie strojopisu

Kurs ekologii i biospeleologii karsta

ČSS / cop / A4 / 00462

kras, ekologie, biospeleologie, geologie

domácí

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A., Bykov V. N.
Název:

Karst karbonatnych neftegazonosnych tolšč

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojuznyj institut karstoveděnija i speleologii, Perm

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Učebnoje posobije po speckursu

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1978

Lokace:RU

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A5 / 00463Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Maksimovič G. A., Bykov V. N.

Karst karbonatnych neftegazonosnych tolšč

Vsesojuznyj institut karstoveděnija i speleologii, Perm

2 ks

Učebnoje posobije po speckursu

ČSS / pub / A5 / 00463

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kiknadze T. Z.
Název:

Karst massiva Arabika

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Akademija nauk Gruzinskoj SSR, Speleologičeskij sovet, Tbilisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:RU

Údaje pevné délky:245

ČSS / pub / A4 / 00464Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kiknadze T. Z.

Karst massiva Arabika

ruční věnování

Akademija nauk Gruzinskoj SSR, Speleologičeskij sovet, Tbilisi

ČSS / pub / A4 / 00464

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Klimčuk A. B., Rogožnikov B. J., Jomaev A. A.
Název:

Karst massiva Kyrktau (Zeravsanskij chrebet Tjan-San)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Institut geologičeskich nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:RU

Údaje pevné délky:53

ČSS / SEP / A5 / 00465Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Klimčuk A. B., Rogožnikov B. J., Jomaev A. A.

Karst massiva Kyrktau (Zeravsanskij chrebet Tjan-San)

separát

Institut geologičeskich nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

ČSS / SEP / A5 / 00465

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 1. 2014

ISBN:

Autor: Geze Bernard, Paloc Henri
Název:

Karst Morave

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Spelunca

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: La Conférence spéléologique internationale 1964 de Brno

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A5 / 01807Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, geografie, Moravský kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

všeobecné

volné listy

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 1. 2014

Geze Bernard, Paloc Henri

Karst Morave

separát

Spelunca

La Conférence spéléologique internationale 1964 de Brno

ČSS / SEP / A5 / 01807

speleologie, geografie, Moravský kras

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

všeobecné

volné listy

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Corbel J.
Název:

Karst Océaniques Britanniques 1967

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Études et Travaux de Méditerranée, Revue Géographuque des Pays 

Méditerranéens

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:FR

Údaje pevné délky:15

ČSS / SEP / A4 / 01712Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, oceán, morfologie, klima, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Corbel J.

Karst Océaniques Britanniques 1967

separát

Études et Travaux de Méditerranée, Revue Géographuque des Pays 

Méditerranéens

ČSS / SEP / A4 / 01712

kras, oceán, morfologie, klima, jeskyně

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 978-83-61644-01-9

Autor: Stefaniak Krzystof, Tyc Andrzej, Socha Pawel
Název:

Karst of the Czestochowa Upland and of the Eastern Sudetes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Wroclaw

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Palaeoenvironments and protection

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:PO

Údaje pevné délky:535

ČSS / pub / A4 / 01630Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, paleontologie, pleistocén, zoologie, archeologie, ochrana krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Stefaniak Krzystof, Tyc Andrzej, Socha Pawel

Karst of the Czestochowa Upland and of the Eastern Sudetes

Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Wroclaw

Palaeoenvironments and protection

ČSS / pub / A4 / 01630

kras, paleontologie, pleistocén, zoologie, archeologie, ochrana krasu

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A., Gorbunova K. A.
Název:

Karst permskoj oblasti

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:RU

Údaje pevné délky:183

ČSS / pub / A5 / 00466Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Maksimovič G. A., Gorbunova K. A.

Karst permskoj oblasti

ruční věnování

Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

ČSS / pub / A5 / 00466

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 6. 2015

ISBN: 1426-8981

Autor: Bosák Pavel
Název:

Karst processes and time

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Wroclaw : Continuo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologos

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:PO

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A4 / 01918Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové procesy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 6. 2015

Bosák Pavel

Karst processes and time

separát

Wroclaw : Continuo

Geologos

ČSS / SEP / A4 / 01918

krasové procesy

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 2. 2011

ISBN: 80-968624-2-1

Autor: Buzinkay Alexander, Hujdič Miroslav, Kapusta Milan, Lázár Tomáš
Název:

Karst Rožňava und Umgebung

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vertikal, Rožňava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2002

Lokace:SK

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A4 / 01556Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský kras, Zádiel

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

DE

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 2. 2011

Buzinkay Alexander, Hujdič Miroslav, Kapusta Milan, Lázár Tomáš

Karst Rožňava und Umgebung

Vertikal, Rožňava

ČSS / pub / A4 / 01556

Slovenský kras, Zádiel

zahraniční

fotopublikace

DE

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 11. 2021

ISBN: 978-961-05-0491-7

Autor: Hajna Nadja Zupan, Andreychouk Viacheslav et al.
Název:

Karst, caves and people

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZRC SAZU Karst Research Institute, Postojna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:174

ČSS / pub / A4 / 02198Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, krasové vody, krasové procesy, typologie jeskyní, průzkum, výzkum, 

ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 11. 2021

Hajna Nadja Zupan, Andreychouk Viacheslav et al.

Karst, caves and people

ZRC SAZU Karst Research Institute, Postojna

ČSS / pub / A4 / 02198

kras, jeskyně, krasové vody, krasové procesy, typologie jeskyní, průzkum, výzkum, 

ochrana

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN: 91-85022-144

Autor: Tell Leander
Název:

Karstförekomster i Sverige

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 12

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:62

ČSS / pub / A5 / 00468Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, historie (Cvijič), termokras, pseudokras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Karstförekomster i Sverige

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, Norköping

Archives of swedish Speleology, sv. 12

ČSS / pub / A5 / 00468

kras, historie (Cvijič), termokras, pseudokras

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Strayle Günther
Název:

Karsthydrologische Untersungen auf der Ebiger Alb (Schwabischer Jura)

Údaje o vydání: Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften

Nakladatelské údaje: Eberhardt-Karls-Universität, Tübingen

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:DE

Údaje pevné délky:206

ČSS / pub / A4 / 02054Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, morfologie, geologie, hydrografie, krasové vody, kolorace

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

studijní

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Strayle Günther

Karsthydrologische Untersungen auf der Ebiger Alb (Schwabischer Jura)

Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften

Eberhardt-Karls-Universität, Tübingen

ČSS / pub / A4 / 02054

geografie, morfologie, geologie, hydrografie, krasové vody, kolorace

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

studijní

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0695-3

Autor:

Název: Karstic Sediment, Palaeontoogy & Archaeology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02241Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Karstic Sediment, Palaeontoogy & Archaeology

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 02241

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Klimčuk A. B., Stotland A. B., Lomaev A. A.
Název:

Karstologo-speleologiceskoe issledovanija plato Kyrktau

Údaje o vydání: separat

Nakladatelské údaje: Nauka, Leningradskoe oddelenije

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Izvestija vsesojuznovo geograficeskovo obscestva

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:RU

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A4 / 00471Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Klimčuk A. B., Stotland A. B., Lomaev A. A.

Karstologo-speleologiceskoe issledovanija plato Kyrktau

separat

Nauka, Leningradskoe oddelenije

Izvestija vsesojuznovo geograficeskovo obscestva

ČSS / SEP / A4 / 00471

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 551-44

Autor: Gorbunova K. A.
Název:

Karstovedenie voprosy tipologii i morfologii karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Permskij gosudarstvennyj universitet, Perm

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / A5 / 00472Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gorbunova K. A.

Karstovedenie voprosy tipologii i morfologii karsta

Permskij gosudarstvennyj universitet, Perm

3 ks

ČSS / pub / A5 / 00472

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN: 5-211-00128-1

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Karstovije landšafty

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Moskovskovo universitěta, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:RU

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A5 / 00474Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Karstovije landšafty

Izdatělstvo Moskovskovo universitěta, Moskva

ČSS / pub / A5 / 00474

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 3272

Autor: Dubljanskij V. N., Lomaev A. A.
Název:

Karstovije pescery Ukrainy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:RU

Údaje pevné délky:177

ČSS / pub / A4 / 00476Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dubljanskij V. N., Lomaev A. A.

Karstovije pescery Ukrainy

Akademija nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

ČSS / pub / A4 / 00476

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 551-482-242

Autor: Gigineishvili G. N.
Název:

Karstovije vody bolšovo Kavkaza i osnovnye problemy gidrologii karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvoi Mecniereva, Tbilisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:RU

Údaje pevné délky:222

ČSS / pub / A5 / 00477Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gigineishvili G. N.

Karstovije vody bolšovo Kavkaza i osnovnye problemy gidrologii karsta

Izdatělstvoi Mecniereva, Tbilisi

ČSS / pub / A5 / 00477

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tintilozov Z.K.
Název:

Karstovye peščery Gruzii

Údaje o vydání: pro Akademii nauk Gruzínskoj SSR

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Mecniereva, Tbilisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: morfologičeskij analiz

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:RU

Údaje pevné délky:275

ČSS / pub / A4 / 00475Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, morfologie, geneze, klima, spelologický průzkum, paleografie, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tintilozov Z.K.

Karstovye peščery Gruzii

pro Akademii nauk Gruzínskoj SSR

Izdatělstvo Mecniereva, Tbilisi

morfologičeskij analiz

ČSS / pub / A4 / 00475

kras, morfologie, geneze, klima, spelologický průzkum, paleografie, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Ilyn A. N. a kol.
Název:

Karstovyje javlenija v rajone goroda Dzeržinska gorkovskoj oblasti

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Trudy laboratorii gidrogeologičeskich problem

Žánr/forma: text

Rok vydání:1960

Lokace:RU

Údaje pevné délky:122

ČSS / pub / A4 / 00473Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): fyzická geografie, historie geologie, geomorfologie, hydrogeologie, kras, krasové jevy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Ilyn A. N. a kol.

Karstovyje javlenija v rajone goroda Dzeržinska gorkovskoj oblasti

Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva

Trudy laboratorii gidrogeologičeskich problem

ČSS / pub / A4 / 00473

fyzická geografie, historie geologie, geomorfologie, hydrogeologie, kras, krasové jevy

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN:

Autor: Chuďakov G. I. a kol.
Název:

Kartografirovanije i rajonirovanije karsta v svjazi s osvojenijem territorij

Údaje o vydání: IV Vsesojznoje karstovo-speleologičeskoje soveščanije, 15 - 18 aprelja 1986

Nakladatelské údaje: Dalněvostočnyj naučnyj institut Akademiji nauk SSSR, Vladivostok

Fyzický popis: 3 ks.

Údaje o edici - vedlejší název: tězisi dokladov

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:RU

Údaje pevné délky:179

ČSS / pub / A5 / 00478Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, mapování krasu, rajonizace krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Chuďakov G. I. a kol.

Kartografirovanije i rajonirovanije karsta v svjazi s osvojenijem territorij

IV Vsesojznoje karstovo-speleologičeskoje soveščanije, 15 - 18 aprelja 1986

Dalněvostočnyj naučnyj institut Akademiji nauk SSSR, Vladivostok

3 ks.

tězisi dokladov

ČSS / pub / A5 / 00478

kras, mapování krasu, rajonizace krasu

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN:

Autor: Čelikovský Karel, Hobzek Josef
Název:

Katalog plánů ze sbírek grafické a studijní dokumentace

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SÚPPOP Praha

Fyzický popis: skoro samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:184

ČSS / pub / A5 / 00479Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Čelikovský Karel, Hobzek Josef

Katalog plánů ze sbírek grafické a studijní dokumentace

SÚPPOP Praha

skoro samizdat

ČSS / pub / A5 / 00479

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Majer Jiří
Název:

Katastrofa na dole Nelson 1934

Údaje o vydání: účelový náklad

Nakladatelské údaje: Národní technické muzeum, Praha

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy Národního technického muzea v Praze 96

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:54

ČSS / pub / A5 / 00481Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Majer Jiří

Katastrofa na dole Nelson 1934

účelový náklad

Národní technické muzeum, Praha

samizdat

Rozpravy Národního technického muzea v Praze 96

ČSS / pub / A5 / 00481

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečerkin I. A. a kol.
Název:

Katastrofy i avariji na zakarstovannych territorijach

Údaje o vydání: Perm, 15 - 16 nojabrja 1990

Nakladatelské údaje: Kommisija po karstu i speleologiji Naučnovo soveta po inženěrnoj geologiji a 

gidrogeologii AN SSSR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: tězisi dokladov

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:RU

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / A5 / 00482Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): teorie krasových katastrof, krasové deformace, seismické jevy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Pečerkin I. A. a kol.

Katastrofy i avariji na zakarstovannych territorijach

Perm, 15 - 16 nojabrja 1990

Kommisija po karstu i speleologiji Naučnovo soveta po inženěrnoj geologiji a 

gidrogeologii AN SSSR

tězisi dokladov

ČSS / pub / A5 / 00482

teorie krasových katastrof, krasové deformace, seismické jevy

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Kavkaz

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gosudarstvennoje izdatělstvo geografičeskoj litěratury, Moskva

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Očerk prirody

Žánr/forma:  

Rok vydání:1963

Lokace:RU

Údaje pevné délky:264

ČSS / pub / A5 / 00483Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Kavkaz

Gosudarstvennoje izdatělstvo geografičeskoj litěratury, Moskva

ruční věnování

Očerk prirody

ČSS / pub / A5 / 00483

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 83-85222-86-3

Autor: Wisniewski Wojciech W.
Název:

Kazimierz Kowalski

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika, 

Kryspinow

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bibliografie speleologiczna za okres 1946-1996

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A4 / 00484Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

bibliografický seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wisniewski Wojciech W.

Kazimierz Kowalski

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodnikow im. Kopernika, 

Kryspinow

Bibliografie speleologiczna za okres 1946-1996

ČSS / pub / A4 / 00484

speleologie

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

bibliografický seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šiděnko W. A., Darmanski P. F.
Název:

Kijevopoečerskij gosudarstvennyj istoričnokulturnyj zapovednik

Údaje o vydání: přeloženo do DE

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Mistěctvo, Kijev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Das Staatliche Kulturgeschichtliche Denkmalschutzgebiet

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1984

Lokace:RU

Údaje pevné délky:192

ČSS / pub / A5 / 01453Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kultura, malířství, památky, architektura

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

DE

území větší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šiděnko W. A., Darmanski P. F.

Kijevopoečerskij gosudarstvennyj istoričnokulturnyj zapovednik

přeloženo do DE

Izdatělstvo Mistěctvo, Kijev

Das Staatliche Kulturgeschichtliche Denkmalschutzgebiet

ČSS / pub / A5 / 01453

kultura, malířství, památky, architektura

zahraniční

průvodce

DE

území větší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wagner Václav
Název:

Klatovy

Údaje o vydání: velké ruční věnování

Nakladatelské údaje: Pražské nakladatelství V. Poláčka, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Umělecké památky II. řada, sv. 14

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:145

ČSS / pub / A5 / 00487Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historická monografie, městské celky, stavební a umělecké dějiny, průvodce městem, 

historické památky

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wagner Václav

Klatovy

velké ruční věnování

Pražské nakladatelství V. Poláčka, Praha

Umělecké památky II. řada, sv. 14

ČSS / pub / A5 / 00487

historická monografie, městské celky, stavební a umělecké dějiny, průvodce městem, 

historické památky

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bergier Jacques
Název:

Kniha nevysvětlitelného

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: xerokopie opisu

Údaje o edici - vedlejší název: kapitola Šachta ve tvaru půlměsíce

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 00488Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

nevím

textová publikace

CZ

jiné

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bergier Jacques

Kniha nevysvětlitelného

xerokopie opisu

kapitola Šachta ve tvaru půlměsíce

ČSS / cop / A4 / 00488

nevím

textová publikace

CZ

jiné

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 3. 2021

ISBN:

Autor: Jenka Oldřich, Kopecký Jiří et al.
Název:

Kočičí skály a jejich pseudokrasový fenomén - díly I. A II.

Údaje o vydání: nestránkovaný samizdat

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-03 Broumov

Fyzický popis: vazba ve spirále, nestránkováno, bez ISBN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02176Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): psuedokras, geologie, geomorfologie, kima, hydrologie, horolezectví, speleologie

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 3. 2021

Jenka Oldřich, Kopecký Jiří et al.

Kočičí skály a jejich pseudokrasový fenomén - díly I. A II.

nestránkovaný samizdat

ZO ČSS 5-03 Broumov

vazba ve spirále, nestránkováno, bez ISBN

ČSS / cop / A4 / 02176

psuedokras, geologie, geomorfologie, kima, hydrologie, horolezectví, speleologie

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: John Otakar, Zenger Zdeněk, Hellmuth-Brauner Vladimír
Název:

Kokořínský důl

Údaje o vydání: publikace Státní památkové správy

Nakladatelské údaje: Sportovní a turistické nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Přírodní reservace a kulturní památky

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A5 / 01953Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Kokořínský důl, hrad Kokořín, historie, geologie, literatura

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

John Otakar, Zenger Zdeněk, Hellmuth-Brauner Vladimír

Kokořínský důl

publikace Státní památkové správy

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha

Přírodní reservace a kulturní památky

ČSS / pub / A5 / 01953

Kokořínský důl, hrad Kokořín, historie, geologie, literatura

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 80-210-0061-9

Autor: Štelcl Jindřich a kol.
Název:

Komplexní geologický výzkum oblasti chobotu v severozápadní části 

Moravského krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Univerzita J. E. Purkyně, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:150

ČSS / pub / A4 / 01689Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geologie, speleologie, geomorfologie, mineralogie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Štelcl Jindřich a kol.

Komplexní geologický výzkum oblasti chobotu v severozápadní části 

Moravského krasu

Univerzita J. E. Purkyně, Brno

ČSS / pub / A4 / 01689

geografie, geologie, speleologie, geomorfologie, mineralogie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: II-072-62

Autor: Kopš Jaroslav, Stehlík Vladimír
Název:

Koněpruské jeskyně u Berouna

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Orbis, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Svět v obrazech

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:25

ČSS / pub / A5 / 00490Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kopš Jaroslav, Stehlík Vladimír

Koněpruské jeskyně u Berouna

Orbis, Praha

Svět v obrazech

ČSS / pub / A5 / 00490

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 80-86569-29-2

Autor: Cílek Václav
Název:

Krajiny vnější a vnitřní

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: DOKOŘÁN, s.r.o., Praha 5

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a 

také o tom, proč lezeme na

Žánr/forma:  

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:231

ČSS / pub / A5 / 00491Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Cílek Václav

Krajiny vnější a vnitřní

DOKOŘÁN, s.r.o., Praha 5

Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablečného štrůdlu a 

také o tom, proč lezeme na

ČSS / pub / A5 / 00491

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-24-0

Autor: Šetina Tomáš a kol.
Název:

Králický Sněžník

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 24

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / řada / 00721Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Šetina Tomáš a kol.

Králický Sněžník

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 24

ČSS / pub / řada / 00721

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gams Ivan
Název:

Kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: kopie str. 189-337

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:148

ČSS / cop / A4 / 00499Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gams Ivan

Kras

kopie str. 189-337

ČSS / cop / A4 / 00499

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Hartl Ludvík, Bartoněk Jan
Název:

Kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Color Print Boskovice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:114

ČSS / pub / A5 / 00492Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hartl Ludvík, Bartoněk Jan

Kras

Color Print Boskovice

ČSS / pub / A5 / 00492

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kunský Josef
Název:

Kras

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: tiskem dra Ed. Grégra a syna v Praze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1942

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:89

ČSS / SEP / A4 / 00493Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kunský Josef

Kras

zvláštní otisk

tiskem dra Ed. Grégra a syna v Praze

Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší

ČSS / SEP / A4 / 00493

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-967627-0-2

Autor: Lalkovič Marcel
Název:

Kras a jaskyne

Údaje o vydání: vedecká konferencia k 75. narodeninám RNDr. Antona Droppu, CSc., 10. - 11. 10. 1995

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1996

Lokace:SK

Údaje pevné délky:142

ČSS / pub / A4 / 00495Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Anton Droppa, speleologie, ledové jeskyně, mikroklima, jeskynní výzdoba, 

speleoklimatologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Lalkovič Marcel

Kras a jaskyne

vedecká konferencia k 75. narodeninám RNDr. Antona Droppu, CSc., 10. - 11. 10. 1995

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana

ČSS / pub / A4 / 00495

Anton Droppa, speleologie, ledové jeskyně, mikroklima, jeskynní výzdoba, 

speleoklimatologie

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 11. 2010

ISBN: 30111-516-6973/52-II

Autor: Virsík Anton a kol.
Název:

Kras a jaskyne Malých Karpat

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: TATRAN, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sprievodca Slovakotouru

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1952

Lokace:SK

Údaje pevné délky:186

ČSS / pub / A5 / 00494Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, Malých Karpat, klima, hydrografie, jeskynní objevy

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 11. 2010

Virsík Anton a kol.

Kras a jaskyne Malých Karpat

TATRAN, Bratislava

sprievodca Slovakotouru

ČSS / pub / A5 / 00494

geologie, Malých Karpat, klima, hydrografie, jeskynní objevy

zahraniční

průvodce

SK

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Kunský Josef
Název:

Kras a jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Přírodovědecké nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Československé společnosti zeměpisné

Žánr/forma: text

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:163

ČSS / pub / A5 / 01587Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové horniny, krasové procesy, závrt, krasový tok, polje, vyvěračka, travertin, jeskyně, 

krápník, jeskynní náplň, vegetace, ledová jeskyně, paledová sluj

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Kunský Josef

Kras a jeskyně

Přírodovědecké nakladatelství, Praha

Sborník Československé společnosti zeměpisné

ČSS / pub / A5 / 01587

krasové horniny, krasové procesy, závrt, krasový tok, polje, vyvěračka, travertin, jeskyně, 

krápník, jeskynní náplň, vegetace, ledová jeskyně, paledová sluj

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Skřivánek František
Název:

Kras a jeskyně v ČS a jejich výzkum

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Přírodní vědy ve škole

Žánr/forma:  

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 00496Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, příroda, výzkum

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Skřivánek František

Kras a jeskyně v ČS a jejich výzkum

separát

Přírodní vědy ve škole

ČSS / SEP / A5 / 00496

kras, jeskyně, příroda, výzkum

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Král Václav
Název:

Kras a jeskyně Východních Sudet

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Universita Karlova, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Universitatis Carolinae, Geologica 2.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:54

ČSS / SEP / A4 / 01930Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, krystalické vápence, krasové lokality

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Král Václav

Kras a jeskyně Východních Sudet

separát

Universita Karlova, Praha

Acta Universitatis Carolinae, Geologica 2.

ČSS / SEP / A4 / 01930

krasové zjevy, krystalické vápence, krasové lokality

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2016

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav
Název:

Kras i speleologia, tom 3/XII/, vydává Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980

Údaje o vydání: průpis neznámého textu, patrně recenze

Nakladatelské údaje: neuvedeno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:7

ČSS / cop / A4 / 01977Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): sborník, obsahy článků, inventář polských jeskyní

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2016

Hromas Jaroslav

Kras i speleologia, tom 3/XII/, vydává Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980

průpis neznámého textu, patrně recenze

neuvedeno

ČSS / cop / A4 / 01977

sborník, obsahy článků, inventář polských jeskyní

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: Jakál Jozef
Název:

Kras jako špecifické životné prostredie

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Speleo věstník

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:SK

Údaje pevné délky:4

ČSS / sep / A4 / 02261Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): životní prostředí, kras, reliéf, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

Jakál Jozef

Kras jako špecifické životné prostredie

separát

Speleo věstník

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

ČSS / sep / A4 / 02261

životní prostředí, kras, reliéf, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 80-86064-05-0

Autor: Kučera Bohumil, Turnovec Ivan
Název:

Kras Krkonoš a Podkrkonoší

Údaje o vydání: eds.

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Příroda 9

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:114

ČSS / pub / A4 / 01422Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kučera Bohumil, Turnovec Ivan

Kras Krkonoš a Podkrkonoší

eds.

AOPK ČR, Praha

Příroda 9

ČSS / pub / A4 / 01422

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 7. 2022

ISBN: 70-067-75

Autor: Jakál Jozef
Název:

Kras Silickej planiny

Údaje o vydání: pre Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši

Nakladatelské údaje: Osveta

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:SK

Údaje pevné délky:145

ČSS / pub / A4 / 00498Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Silická planina, orografie, geografie, hydrologie, hydrografie, geomorfologie, geologie, 

krasové formy, tektonika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 7. 2022

Jakál Jozef

Kras Silickej planiny

pre Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši

Osveta

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00498

Silická planina, orografie, geografie, hydrologie, hydrografie, geomorfologie, geologie, 

krasové formy, tektonika

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-8064-227-3

Autor: Novotný Ladislav, Tulis Jan
Název:

Kras Slovenského raja

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň a Slovenská speleologická spoločnosť

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:175

ČSS / pub / A4 / 01471Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologická stavba, hydrogeologie, geomorfologie, vývoj krasu

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Novotný Ladislav, Tulis Jan

Kras Slovenského raja

Správa slovenských jaskýň a Slovenská speleologická spoločnosť

ČSS / pub / A4 / 01471

geologická stavba, hydrogeologie, geomorfologie, vývoj krasu

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel
Název:

Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu 

(Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Muzeum Prostějovska, Prostějov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:40

ČSS / SEP / A4 / 01915Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zkrasovění, hydrologie, hydrogeologie

vypůjčitelné



24. 6. 2015

Bosák Pavel

Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu 

(Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací

separát

Muzeum Prostějovska, Prostějov

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska

ČSS / SEP / A4 / 01915

zkrasovění, hydrologie, hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-89086-02-0

Autor: Stankovič Jaroslav, Cílek Václav a kol.
Název:

Krásnohorská jaskyňa Buzgó

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu - svetové prírodné dedičstvo

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 01555Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, geologie, morfologie, hydrologie, výzdoba, minerály, sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Stankovič Jaroslav, Cílek Václav a kol.

Krásnohorská jaskyňa Buzgó

Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu - svetové prírodné dedičstvo

ČSS / pub / A4 / 01555

průzkum, geologie, morfologie, hydrologie, výzdoba, minerály, sedimenty

zahraniční

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 5. 2019

ISBN:

Autor: Musílek Bedřich, Šlimar Jakub, Kočí Tomáš, Ryček Matouš, Musílková 

SylvieNázev:

Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017-2018

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČSS ZO 6-11, 6-08, 6-21

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:42

ČSS / pub / A4 / 02131Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Banát, jeskyně, propasti, hydrologie, mapování

vypůjčitelné

ČSS

atlas

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 5. 2019

Musílek Bedřich, Šlimar Jakub, Kočí Tomáš, Ryček Matouš, Musílková 

Sylvie

Krasová plošina Gernik a její okolí v expedicích 2017-2018

ČSS ZO 6-11, 6-08, 6-21

ČSS / pub / A4 / 02131

Banát, jeskyně, propasti, hydrologie, mapování

ČSS

atlas

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 11. 2010

ISBN: 27-060-86

Autor: Bosák Pavel, Jančařík Antonín
Název:

Krasová turistika

Údaje o vydání: vydáno pro Tělovýchovnou školu ČÚV ČSTV

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha 1986

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název: učební text pro cvičitele

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A4 / 01466Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): karsologie, kras, pseudokras, speleologie, výzbroj, výstroj, pohyb v podzemí

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 11. 2010

Bosák Pavel, Jančařík Antonín

Krasová turistika

vydáno pro Tělovýchovnou školu ČÚV ČSTV

Olympia, Praha 1986

3 ks

učební text pro cvičitele

ČSS / pub / A4 / 01466

karsologie, kras, pseudokras, speleologie, výzbroj, výstroj, pohyb v podzemí

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Kopecký Jiří
Název:

Krasová turistika

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Komise krasové turistiky ČST, Broumov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva o činnosti za rok 1972

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / pub / A4 / 01932Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): akce, komise, skupiny, metodika, propagace, rozpočet

Nelze půjčovat !!!!

domácí

ročenka

CZ

území větší

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Kopecký Jiří

Krasová turistika

Komise krasové turistiky ČST, Broumov

zpráva o činnosti za rok 1972

ČSS / pub / A4 / 01932

akce, komise, skupiny, metodika, propagace, rozpočet

domácí

ročenka

CZ

území větší

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Běluša Jan a kol.
Název:

Krasová turistika 1981

Údaje o vydání: neprodejný výtisk

Nakladatelské údaje: Odbor turistiky TJ Slavia VŠCHT Pardubice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1980

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 00501Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová turistika zaadeset let, metodika krasové turistiky, ustavení Česé speleologické 

společnosti

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Běluša Jan a kol.

Krasová turistika 1981

neprodejný výtisk

Odbor turistiky TJ Slavia VŠCHT Pardubice

ČSS / pub / A5 / 00501

krasová turistika zaadeset let, metodika krasové turistiky, ustavení Česé speleologické 

společnosti

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Machart Jiří
Název:

Krasové jevy v okolí Písku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Oblastní muzeum v Písku, Písek

Fyzický popis: jak separátek

Údaje o edici - vedlejší název: Stará prospekční štola u Nevězic

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:7

ČSS / pub / A5 / 00502Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Machart Jiří

Krasové jevy v okolí Písku

Oblastní muzeum v Písku, Písek

jak separátek

Stará prospekční štola u Nevězic

ČSS / pub / A5 / 00502

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 21-018-84

Autor: Bosák Pavel a kol.
Název:

Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova

Údaje o vydání: studie ČSAV

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:105

ČSS / pub / B4 / 00503Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bosák Pavel a kol.

Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova

studie ČSAV

Academia, Praha

ČSS / pub / B4 / 00503

domácí

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2021

ISBN: 978-80-200-3057-3

Autor: Zajíček Petr
Název:

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny 

objevů podzemního světa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademie věd ČR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:

Údaje pevné délky:246

ČSS / pub / A3 / 02173Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové oblasti, karsologie, speleologie, dějiny geologie, geologické poměry

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2021

Zajíček Petr

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska: pozoruhodné dějiny 

objevů podzemního světa

Akademie věd ČR

ČSS / pub / A3 / 02173

krasové oblasti, karsologie, speleologie, dějiny geologie, geologické poměry

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: Běluša Jan, Kappel Ivan, Vašík Pavel
Název:

Krasové útvary na Tišnovsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: příloha zpravodaje Tišnovsko č. 5

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 10 let speleologické organizace v Tišnově 1972 - 1982

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01678Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Tišnivský kras, Květnice, moravikum

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

Běluša Jan, Kappel Ivan, Vašík Pavel

Krasové útvary na Tišnovsku

příloha zpravodaje Tišnovsko č. 5

10 let speleologické organizace v Tišnově 1972 - 1982

ČSS / pub / A5 / 01678

Tišnivský kras, Květnice, moravikum

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 8. 2022

ISBN:

Autor: Ložek V., Lhotský O., Skřivánek F. eds.
Název:

Krasový sborník III

Údaje o vydání: ručně vázaný paperback (Veronika Vlčková, Praha, 30. 7. 2022)

Nakladatelské údaje: Společnost Národního muzea, sbor ochrany přírody, krasová sekce

Fyzický popis: cyklostyl běžného strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník prací pro výzkum krasových oblastí

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A5 / 02214Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jaroslav Petrbok, Karel Absolon, Vladimír Stárka, kras, výzkum

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 8. 2022

Ložek V., Lhotský O., Skřivánek F. eds.

Krasový sborník III

ručně vázaný paperback (Veronika Vlčková, Praha, 30. 7. 2022)

Společnost Národního muzea, sbor ochrany přírody, krasová sekce

cyklostyl běžného strojopisu

Sborník prací pro výzkum krasových oblastí

ČSS / pub / A5 / 02214

Jaroslav Petrbok, Karel Absolon, Vladimír Stárka, kras, výzkum

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Skřivánek František
Název:

Krasový sborník III - 1962

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Společnost Národního muzea, Sbor ochrany přírody, Krasová sekce, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:75

ČSS / pub / A5 / 01491Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Petrbok, Absolon, krasové jeskyně, netopýři, Nová Propast, krasové zjevy, jeskynní 

výplně, minerální obsah

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Skřivánek František

Krasový sborník III - 1962

Společnost Národního muzea, Sbor ochrany přírody, Krasová sekce, Praha

ČSS / pub / A5 / 01491

Petrbok, Absolon, krasové jeskyně, netopýři, Nová Propast, krasové zjevy, jeskynní 

výplně, minerální obsah

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A.
Název:

Kratkaja instrukcija po izuceniju peščernovo lda i ledjanych peščcer

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Stalinskaja puťovka, Moskovbskij gosudarstvennyj universitět, Moskva

Fyzický popis: jak separátek

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1946

Lokace:RU

Údaje pevné délky:10

ČSS / pub / A5 / 00504Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Maksimovič G. A.

Kratkaja instrukcija po izuceniju peščernovo lda i ledjanych peščcer

Izdatělstvo Stalinskaja puťovka, Moskovbskij gosudarstvennyj universitět, Moskva

jak separátek

ČSS / pub / A5 / 00504

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 24208

Autor: Dubljanskij V. N., Uljuchin V. V.
Název:

Krupnejsie karstovije pescery i sachty SSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1982

Lokace:RU

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A4 / 00505Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dubljanskij V. N., Uljuchin V. V.

Krupnejsie karstovije pescery i sachty SSSR

Akademija nauk SSSR, Moskva

ČSS / pub / A4 / 00505

zahraniční

skripta

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gregor Vojtěch
Název:

Křížovy jeskyně pod Kůlnou a jejich vztah k hydrografii ponorové oblasti 

Sloupského potoka (Moravský kras)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské museum, Brno

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:23

ČSS / SEP / A4 / 00506Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gregor Vojtěch

Křížovy jeskyně pod Kůlnou a jejich vztah k hydrografii ponorové oblasti 

Sloupského potoka (Moravský kras)

separát

Moravské museum, Brno

2 ks

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 00506

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 295/275/2206/80

Autor: Drössler Rudolf
Název:

Kunst der Eiszeit

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Koehler & Anelang, Leipzig

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Von Spanien bis Sibirien

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:DE

Údaje pevné délky:242

ČSS / pub / B4 / 00508Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Drössler Rudolf

Kunst der Eiszeit

Koehler & Anelang, Leipzig

Von Spanien bis Sibirien

ČSS / pub / B4 / 00508

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Kutná Hora v báňské historii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Oblastní muzeum Kutná Hora

Fyzický popis: jazykové verze CZ, EN, DE

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / B4 / 02089Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, dolování, báňská díla, mineralogie, geochemie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

neuveden

Kutná Hora v báňské historii

Oblastní muzeum Kutná Hora

jazykové verze CZ, EN, DE

ČSS / pub / B4 / 02089

historie, dolování, báňská díla, mineralogie, geochemie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar, Panovský Karel, Vlček Vladimír
Název:

Kvantitativní výzkum krasových procesů

Údaje o vydání: dílčí úkol státního programu základního výzkumu č. II-5-2/5

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: závěrečná zpráva

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:123

ČSS / cop / A4 / 01128Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): rozpouštění vápenců, metodika výzkumů, výsledky výzkumů

Nelze půjčovat !!!!

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Štelcl Otakar, Panovský Karel, Vlček Vladimír

Kvantitativní výzkum krasových procesů

dílčí úkol státního programu základního výzkumu č. II-5-2/5

Geografický ústav ČSAV, Brno

závěrečná zpráva

ČSS / cop / A4 / 01128

rozpouštění vápenců, metodika výzkumů, výsledky výzkumů

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2015

ISBN:  	0042-4544

Autor: Cílek Václav
Název:

Kyselé deště v Bathu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Praha : Vesmír

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Destrukce kamene následkem krastylizace solí

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:2

ČSS / SEP / A4 / 01923Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vápenec, kyselý déšť

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2015

Cílek Václav

Kyselé deště v Bathu

separát

Praha : Vesmír

Destrukce kamene následkem krastylizace solí

ČSS / SEP / A4 / 01923

vápenec, kyselý déšť

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dini Alberto - Tarabocchia Giorgio
Název:

L abisso dei serpenti

Údaje o vydání: Gruppo Speleologico "San Giusto", Trieste

Nakladatelské údaje: Edizioni "Italo Svevo", Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Aspetto di una cavita a circa un secolo dalla sua prima esplorazione

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:  

Údaje pevné délky:75

ČSS / pub / A4 / 00510Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Dini Alberto - Tarabocchia Giorgio

L abisso dei serpenti

Gruppo Speleologico "San Giusto", Trieste

Edizioni "Italo Svevo", Trieste

Aspetto di una cavita a circa un secolo dalla sua prima esplorazione

ČSS / pub / A4 / 00510

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 7. 2016

ISBN:

Autor: Szentes Ferenc
Název:

L-34-I. Tatabánya

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1968

Lokace:HU

Údaje pevné délky:158

ČSS / pub / A4 / 01988Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 7. 2016

Szentes Ferenc

L-34-I. Tatabánya

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01988

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 7. 2016

ISBN:

Autor: Jámbor Áron, Moldvay Loránd, Rónai András
Název:

L-34-II. Budapest

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:358

ČSS / pub / A4 / 01989Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 7. 2016

Jámbor Áron, Moldvay Loránd, Rónai András

L-34-II. Budapest

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01989

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Balogh Kálmán, Rónai András
Název:

L-34-III. Eger

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1965

Lokace:HU

Údaje pevné délky:173

ČSS / pub / A4 / 01990Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Balogh Kálmán, Rónai András

L-34-III. Eger

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01990

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Rónai András, Moldvay Lórand
Název:

L-34-IV. Debrecen

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:115

ČSS / pub / A4 / 01991Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Rónai András, Moldvay Lórand

L-34-IV. Debrecen

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01991

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Rónai András et al.
Název:

L-34-IX. Szolnok

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1967

Lokace:HU

Údaje pevné délky:132

ČSS / pub / A4 / 01993Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Rónai András et al.

L-34-IX. Szolnok

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01993

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Rónai András et al.
Název:

L-34-VIII. Kecskemét

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1967

Lokace:HU

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A4 / 01992Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Rónai András et al.

L-34-VIII. Kecskemét

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01992

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Forgó László, Moldvay Lórand, Stefanovits Pál, Wein György
Název:

L-34-XIII. Pécs

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:196

ČSS / pub / A4 / 01994Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Forgó László, Moldvay Lórand, Stefanovits Pál, Wein György

L-34-XIII. Pécs

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01994

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: TF 213-1959

Autor: Tell Leander
Název:

La bela subtera mondo

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: La Laguna, Tenerife

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Libro pri grotoj, Popularscienca Eldon-Serion N-ro 3

Žánr/forma:  

Rok vydání:1959

Lokace:  

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A4 / 00511Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): "krásný podzemní svět" Československo, Švédsko, Francie, Německo, Španělsko, Norsko, 

Nový Zéland, Švýcarsko,, Belgie…

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tell Leander

La bela subtera mondo

ruční věnování

La Laguna, Tenerife

Libro pri grotoj, Popularscienca Eldon-Serion N-ro 3

ČSS / pub / A4 / 00511

"krásný podzemní svět" Československo, Švédsko, Francie, Německo, Španělsko, Norsko, 

Nový Zéland, Švýcarsko,, Belgie…

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Merilli Stefano, Mugelli Paolo
Název:

La buca del Cacciatore sul Monte Corchia

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto dal N°4 - 1979 di Speleo

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:IT

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 01827Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): topografie, mapování, morfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Merilli Stefano, Mugelli Paolo

La buca del Cacciatore sul Monte Corchia

separát

Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

estratto dal N°4 - 1979 di Speleo

ČSS / SEP / A5 / 01827

topografie, mapování, morfologie

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Salvatici Luciano
Název:

La buca delle fate di Compignano

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Geruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto dal Bolletino Notiziario N°1 -1974 della sezione fiorentina del C. A. 

I.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:IT

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A5 / 01826Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, morfologie, mapování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Salvatici Luciano

La buca delle fate di Compignano

separát

Geruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

estratto dal Bolletino Notiziario N°1 -1974 della sezione fiorentina del C. A. 

I.

ČSS / SEP / A5 / 01826

geologie, morfologie, mapování

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: Bullón José Antonio
Název:

La Cueva de la Pileta

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Herbert Kühn, Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: časopis (?) IPEK - Jährbuch für Prähistorische & Ethnographische Kunst, sv. 

24

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:ES

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A4 / 02184Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, jeskynní malby a kresby

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jeskyně

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Bullón José Antonio

La Cueva de la Pileta

separát

Herbert Kühn, Berlin

časopis (?) IPEK - Jährbuch für Prähistorische & Ethnographische Kunst, sv. 

24

ČSS / SEP / A4 / 02184

jeskyně, jeskynní malby a kresby

zahraniční

textová publikace

ES

jeskyně

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 978-84-617-4577-7

Autor: Ríos Manuel J. González
Název:

La Cueva de Malalmuerzo y otras cavidades de: Campotéjar, Colomera, 

Iznalloz, Moclín y Montillana (Granada)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 9

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:ES

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A4 / 02025Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geologie, historie, jeskně, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Ríos Manuel J. González

La Cueva de Malalmuerzo y otras cavidades de: Campotéjar, Colomera, 

Iznalloz, Moclín y Montillana (Granada)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 9

ČSS / pub / A4 / 02025

geografie, geologie, historie, jeskně, prehistorie

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 10. 2014

ISBN:

Autor: Gonzalez Manuel Acevedo
Název:

La Expedicion Espeleologica Polaco Cubana

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Biblioteca de Trabajo, Ministro de educacion, La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:CUB

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 01884Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): expedice, Kuba, Polsko, speleologie, jeskyně, výzkum, průzkum

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 10. 2014

Gonzalez Manuel Acevedo

La Expedicion Espeleologica Polaco Cubana

Biblioteca de Trabajo, Ministro de educacion, La Habana

ČSS / pub / A5 / 01884

expedice, Kuba, Polsko, speleologie, jeskyně, výzkum, průzkum

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 5. 2012

ISBN: 22 100

Autor: Renault Philippe
Název:

La Formation des Cavernes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Presses Universitaires de France, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Que sais-je? Le point des connaissances actuelles no 1400

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1970

Lokace:FR

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 00512Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrografie, hydrologie, kras, speleogeneze, formy jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 5. 2012

Renault Philippe

La Formation des Cavernes

Presses Universitaires de France, Paris

Que sais-je? Le point des connaissances actuelles no 1400

ČSS / pub / A5 / 00512

hydrografie, hydrologie, kras, speleogeneze, formy jeskyní

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Bertoni Vanni, Lenardon Paolo
Název:

La Grotta Azzura e Dintorni

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Natura Nascosta

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:IT

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01815Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geologie, stratigrafie, tektonika, morfologie, vegetace, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Bertoni Vanni, Lenardon Paolo

La Grotta Azzura e Dintorni

Gruppo speleologico Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Natura Nascosta

ČSS / pub / A5 / 01815

kras, geologie, stratigrafie, tektonika, morfologie, vegetace, bibliografie

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Bertoni Vanni, Buzzulini Paolo, Lenardon Paolo
Název:

la Grotta Doviza (prima parte)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologico Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Natura Nascosta

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:IT

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01816Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, zóny, morfologie, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Bertoni Vanni, Buzzulini Paolo, Lenardon Paolo

la Grotta Doviza (prima parte)

Gruppo speleologico Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Natura Nascosta

ČSS / pub / A5 / 01816

geologie, zóny, morfologie, bibliografie

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN:

Autor: Carucci Paolo
Název:

La Grotta Preistorica di Pertosa (Salerno)

Údaje o vydání: Contribuzione alla Peltnologia, Speleologia ed Idrografia

Nakladatelské údaje: Stabilimento Tipi-Stereotipo F. di Gennaro & A. Morano, Napoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1907

Lokace:IT

Údaje pevné délky:223

ČSS / pub / A4 / 00513Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Carucci Paolo

La Grotta Preistorica di Pertosa (Salerno)

Contribuzione alla Peltnologia, Speleologia ed Idrografia

Stabilimento Tipi-Stereotipo F. di Gennaro & A. Morano, Napoli

ČSS / pub / A4 / 00513

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: Dobiáš Jiří, Moravec Ivan
Název:

La Grotte Býčí skála

Údaje o vydání: Publié par le Cercle Spéléologique du Club…

Nakladatelské údaje: Adamovské strojírny

Fyzický popis: soubor čb pohlednic

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01672Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Býčí skála, fotografie, pohlednice

Nelze půjčovat !!!!

domácí

fotopublikace

FR

jeskyně

jiné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

Dobiáš Jiří, Moravec Ivan

La Grotte Býčí skála

Publié par le Cercle Spéléologique du Club…

Adamovské strojírny

soubor čb pohlednic

ČSS / pub / A5 / 01672

Býčí skála, fotografie, pohlednice

domácí

fotopublikace

FR

jeskyně

jiné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 2-02-048648-2

Autor: Clottes Jean
Název:

La grotte Chauvet

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SEUIL, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: L´art des origines

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2001

Lokace:FR

Údaje pevné délky:225

ČSS / pub / A3 / 00514Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

FR

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Clottes Jean

La grotte Chauvet

SEUIL, Paris

L´art des origines

ČSS / pub / A3 / 00514

zahraniční

fotopublikace

FR

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Ek Camille
Název:

La Merveilleuse

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Imprimerie Lesirie SPRL, Liege

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: La nouvelle Grotte de Dinant

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1990

Lokace:FR

Údaje pevné délky:63

ČSS / pub / A5 / 00515Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

FR

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Ek Camille

La Merveilleuse

Imprimerie Lesirie SPRL, Liege

La nouvelle Grotte de Dinant

ČSS / pub / A5 / 00515

zahraniční

průvodce

FR

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2017

ISBN:

Autor: Valenas Liviu, Halasi Gábor, Czakó Lászó
Název:

La morphologie et la hydrologie des conduits submergés du bassin de la 

valée Gírda (Monts Bihor)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: neuveden

Fyzický popis: ruční věnování Jiřímu Urbanovi

Údaje o edici - vedlejší název: Folia naturae Bihariae, Nymphaea, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:RO

Údaje pevné délky:11

ČSS / SEP / A5 / 02068Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): morfologie, hydrologie, údolí Girdy, Bihor

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2017

Valenas Liviu, Halasi Gábor, Czakó Lászó

La morphologie et la hydrologie des conduits submergés du bassin de la 

valée Gírda (Monts Bihor)

separát

neuveden

ruční věnování Jiřímu Urbanovi

Folia naturae Bihariae, Nymphaea, sv. 10

ČSS / SEP / A5 / 02068

morfologie, hydrologie, údolí Girdy, Bihor

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Silvestri P. et al.
Název:

La protezione della natura nelle valli ossolane

Údaje o vydání: Novara - Notiziarioa Economico, 11 - 1968

Nakladatelské údaje: Societa Escursionisti ossolani, Novara

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1968

Lokace:IT

Údaje pevné délky:30

ČSS / pub / A4 / 01779Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, legislativa, horská květena, horská zvířena

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Silvestri P. et al.

La protezione della natura nelle valli ossolane

Novara - Notiziarioa Economico, 11 - 1968

Societa Escursionisti ossolani, Novara

ČSS / pub / A4 / 01779

ochrana přírody, legislativa, horská květena, horská zvířena

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Dressler Bruno, Minvielle Pierre
Název:

La spéléo

Údaje o vydání: Collection Connaisance & Technique

Nakladatelské údaje: Denoël, Paris

Fyzický popis: originál cop/A4/516

Údaje o edici - vedlejší název: Avec la collaboration de Jean Yves Dubois Sauvecanne

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:FR

Údaje pevné délky:266

ČSS / pub / B4 / 01595Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): spelologie, prostředí, materiál, technika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Dressler Bruno, Minvielle Pierre

La spéléo

Collection Connaisance & Technique

Denoël, Paris

originál cop/A4/516

Avec la collaboration de Jean Yves Dubois Sauvecanne

ČSS / pub / B4 / 01595

spelologie, prostředí, materiál, technika

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 5. 2012

ISBN:

Autor: Dressler Bruno, Minvielle Pierre
Název:

La spéléologie

Údaje o vydání: Collection Connaisance & Technique

Nakladatelské údaje: Denoël, Paris

Fyzický popis: kopie pub/B4/1595

Údaje o edici - vedlejší název: Avec la collaboration de Jean Yves Dubois Sauvecanne

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:FR

Údaje pevné délky:266

ČSS / cop / A4 / 00516Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 5. 2012

Dressler Bruno, Minvielle Pierre

La spéléologie

Collection Connaisance & Technique

Denoël, Paris

kopie pub/B4/1595

Avec la collaboration de Jean Yves Dubois Sauvecanne

ČSS / cop / A4 / 00516

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 9. 2013

ISBN:

Autor: Gudefin Jean
Název:

La Speleologie &  La Vie Associative

Údaje o vydání: učební tect ke speleologické škole

Nakladatelské údaje: Ecole Francaise de Spéléologie, Lyon

Fyzický popis: desky s texty

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1981

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01737Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, publikace, prevence, archeologie, prehistorie, ochrana, záchrana, topografie, 

první pomoc

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 9. 2013

Gudefin Jean

La Speleologie &  La Vie Associative

učební tect ke speleologické škole

Ecole Francaise de Spéléologie, Lyon

desky s texty

ČSS / pub / A4 / 01737

speleologie, publikace, prevence, archeologie, prehistorie, ochrana, záchrana, topografie, 

první pomoc

zahraniční

skripta

FR

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 2-87102-009-4

Autor: Société Spéléologique de Wallonie
Název:

La Speleologie Belge

Údaje o vydání: 10éme Congres International Hongrie - 1989

Nakladatelské údaje: Société Spéléologique de Wallonie, Liege - Angleur

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:BE

Údaje pevné délky:18

ČSS / pub / A4 / 01759Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoogie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Société Spéléologique de Wallonie

La Speleologie Belge

10éme Congres International Hongrie - 1989

Société Spéléologique de Wallonie, Liege - Angleur

ČSS / pub / A4 / 01759

speleoogie

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-95149-52-3

Autor: Troncon Gieuseppe, Sauro Fcrancesco, Annichini Giorgio
Název:

La Spluga della Preta

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXV - 2011

Nakladatelské údaje: Federazione Speleologica Veneta

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2011

Lokace:IT

Údaje pevné délky:318

ČSS / pub / A4 / 01763Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Troncon Gieuseppe, Sauro Fcrancesco, Annichini Giorgio

La Spluga della Preta

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXV - 2011

Federazione Speleologica Veneta

ČSS / pub / A4 / 01763

speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN: 978-88-95149-52-3

Autor: Troncon Giuseppe, Sauro Francesco, Annichini Giorgio
Název:

La Spluga della Preta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Istituto Italiano di Speleologia, Veneta

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Venticinque anni di ricerche ed esplorazioni dall'operazione Corno 

d'Aquilio ad oggi

Žánr/forma:

Rok vydání:2011

Lokace:IT

Údaje pevné délky:320

ČSS / pub / A4 / 01729Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, stratigrafie, geomorfologie, biospeleologie, topografie, dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Troncon Giuseppe, Sauro Francesco, Annichini Giorgio

La Spluga della Preta

Istituto Italiano di Speleologia, Veneta

Venticinque anni di ricerche ed esplorazioni dall'operazione Corno 

d'Aquilio ad oggi

ČSS / pub / A4 / 01729

výzkum, stratigrafie, geomorfologie, biospeleologie, topografie, dokumentace

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Muscio Giuseppe a kol.
Název:

La valle dello Judrio

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", Gorizia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Progetto di ricerca speleologica Judrio 2000

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2002

Lokace:IT

Údaje pevné délky:214

ČSS / pub / A4 / 00517Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, biospeleologie, mrofologie krasu, jeskyně, mineralogie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Muscio Giuseppe a kol.

La valle dello Judrio

Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer", Gorizia

Progetto di ricerca speleologica Judrio 2000

ČSS / pub / A4 / 00517

geologie, biospeleologie, mrofologie krasu, jeskyně, mineralogie

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2014

ISBN:

Autor: Bertoni Vanni, Nardon Sergi
Název:

L'Abisso del Confine - succesione stratigrafica

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo speleologicso Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Natura Nascosta

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:IT

Údaje pevné délky:15

ČSS / pub / A5 / 01814Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, stratigrafie, geologie, paleontologie, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2014

Bertoni Vanni, Nardon Sergi

L'Abisso del Confine - succesione stratigrafica

Gruppo speleologicso Monfalconese A. D. F., Monfalcone

Natura Nascosta

ČSS / pub / A5 / 01814

jeskyně, stratigrafie, geologie, paleontologie, bibliografie

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

jiný seznam

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN: 80-85192-08-X

Autor: Stejskal Martin, Marenčin Albert
Název:

Labyrintem tajemna

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Paseka, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Průvodce po magických místech Československa

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:463

ČSS / pub / A5 / 00520Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): imaginární tvář krajiny, pověsti, záhady, tajemné lokality

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stejskal Martin, Marenčin Albert

Labyrintem tajemna

Paseka, Praha

Průvodce po magických místech Československa

ČSS / pub / A5 / 00520

imaginární tvář krajiny, pověsti, záhady, tajemné lokality

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 12. 2012

ISBN: 978-88-97583-01-1

Autor: Vianelli Mario a kol.
Název:

L'acqua che berremo - Speciale Regione del Veneto

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Quarta edizione, 2011

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:IT

Údaje pevné délky:119

ČSS / pub / A5 / 01696Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krasová voda, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 12. 2012

Vianelli Mario a kol.

L'acqua che berremo - Speciale Regione del Veneto

Societa Speleologica Italiana, Bologna

Quarta edizione, 2011

ČSS / pub / A5 / 01696

kras, krasová voda, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 80-88723-13-2

Autor: Kortman Bohuslav
Název:

Ľadový klenot Európy Dobšinská ľadová jaskyňa

Údaje o vydání: k 125. výročí objevení

Nakladatelské údaje: Knižné centrum, Žilina

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A5 / 00521Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

SSS

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kortman Bohuslav

Ľadový klenot Európy Dobšinská ľadová jaskyňa

k 125. výročí objevení

Knižné centrum, Žilina

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00521

SSS

fotopublikace

SK

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo
Název:

L'Antro del Corchia note sulla prima integrale (-950)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: estratto da Bolettino Notiziario N°3 - 1981

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:IT

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 01829Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): morfologie, přístup

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Adiodati Giovanni, Ciurli Riccardo

L'Antro del Corchia note sulla prima integrale (-950)

separát

Gruppo Speleologico Fiorentino, Firenze

estratto da Bolettino Notiziario N°3 - 1981

ČSS / SEP / A5 / 01829

morfologie, přístup

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2013

ISBN:

Autor: Utili Franco
Název:

l'Antro del Corchia o Buca d'Eolo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nuove Direzioni, Firenze

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: La Storia e gli Avvenimenti

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:IT

Údaje pevné délky:342

ČSS / pub / A4 / 01730Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, průzkum, výzkum, dokumentace, biospeleogie, podzemní voda

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2013

Utili Franco

l'Antro del Corchia o Buca d'Eolo

Nuove Direzioni, Firenze

La Storia e gli Avvenimenti

ČSS / pub / A4 / 01730

historie, průzkum, výzkum, dokumentace, biospeleogie, podzemní voda

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: De Cindio Angelo et al.
Název:

Le cavita artificiali

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Club Alpino Italiano, Napoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 2th Convegno Nazionale di Speleologia Urbana

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1985

Lokace:IT

Údaje pevné délky:216

ČSS / pub / A5 / 01800Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemí, mapování, městské území, umělé jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

De Cindio Angelo et al.

Le cavita artificiali

Club Alpino Italiano, Napoli

2th Convegno Nazionale di Speleologia Urbana

ČSS / pub / A5 / 01800

podzemí, mapování, městské území, umělé jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN:

Autor: De Broyer, C.
Název:

Le Grand Livre d'Ardenne et Gaume

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: DUCULOT

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: La Nature et l'Homme - Les Sites Karstiques

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:FR

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A4 / 01838Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

De Broyer, C.

Le Grand Livre d'Ardenne et Gaume

separát

DUCULOT

sdrátkováno

La Nature et l'Homme - Les Sites Karstiques

ČSS / SEP / A4 / 01838

jeskyně, kras

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Anelli Franco et al.
Název:

Le Grotte d'Italia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Istituto Italiano di Speleologia, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 2a - vol. 5, 1941-44, sv. 5

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1944

Lokace:IT

Údaje pevné délky:171

ČSS / pub / A5 / 01783Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Anelli Franco et al.

Le Grotte d'Italia

Istituto Italiano di Speleologia, Trieste

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 2a - vol. 5, 1941-44, sv. 5

ČSS / pub / A5 / 01783

jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2013

ISBN:

Autor: Anelli Franco et al.
Název:

Le Grotte d'Italia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Istituto Italiano di Speleologia, Castellana Grotte

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 3a - vol.2, 1957-58, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1956

Lokace:IT

Údaje pevné délky:326

ČSS / pub / A5 / 01796Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2013

Anelli Franco et al.

Le Grotte d'Italia

Istituto Italiano di Speleologia, Castellana Grotte

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 3a - vol.2, 1957-58, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 01796

jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Anelli Franco et al.
Název:

Le Grotte d'Italia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Istituto Italiano di Speleologia, Castellana Grotte

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 3a - vol.1, 1955-56, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1956

Lokace:IT

Údaje pevné délky:326

ČSS / pub / A5 / 01784Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Anelli Franco et al.

Le Grotte d'Italia

Istituto Italiano di Speleologia, Castellana Grotte

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, serie 3a - vol.1, 1955-56, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 01784

jeskyně, kras, biospeleologie, geologie, geofyzika

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 10. 2013

ISBN:

Autor: Guidi P., Marini D., Perotti G.
Název:

Le Grotte Vaporose del Monte Cronio Quarant'anni di Richerche a Sciacca

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 19

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:IT

Údaje pevné délky:44

ČSS / SEP / A5 / 01780Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Monte Cronio, klimatické podmínky, kras, prehistorie, archeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

jiné

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 10. 2013

Guidi P., Marini D., Perotti G.

Le Grotte Vaporose del Monte Cronio Quarant'anni di Richerche a Sciacca

separát

Atti e Memorie, sv. 19

ČSS / SEP / A5 / 01780

jeskyně, Monte Cronio, klimatické podmínky, kras, prehistorie, archeologie

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

jiné

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Bertrand Marc, Blockmans Sabine, Bonniver Isabell a kol.
Název:

Le Chantoir de Rosténe

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Union Belge de Spéléologie, Namur

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:BE

Údaje pevné délky:115

ČSS / pub / A4 / 01703Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, povrch, geologie, hydrologie, archeologie, biospeleologie, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Bertrand Marc, Blockmans Sabine, Bonniver Isabell a kol.

Le Chantoir de Rosténe

Union Belge de Spéléologie, Namur

ČSS / pub / A4 / 01703

historie, povrch, geologie, hydrologie, archeologie, biospeleologie, ochrana

zahraniční

textová publikace

FR

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2013

ISBN:

Autor: De Bie Paul et al.
Název:

Le Karst Belge

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Union Belge de Spéléologie, Namur

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:BE

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A5 / 01732Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, speleoklub, expedice

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2013

De Bie Paul et al.

Le Karst Belge

Union Belge de Spéléologie, Namur

ČSS / pub / A5 / 01732

kras, jeskyně, speleoklub, expedice

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 9. 2022

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Cílek Václav, Tipková Jaroslava
Název:

Le Karst de Boheme au Tertiare

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: nelze vyluštit

Fyzický popis: sdrátkováno - listy z neznámého časopisu (?)

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A4 / 02220Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, geomorfologie, jeskyně, paleokras

vypůjčitelné

nevím

textová publikace

FR

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 9. 2022

Bosák Pavel, Cílek Václav, Tipková Jaroslava

Le Karst de Boheme au Tertiare

separát

nelze vyluštit

sdrátkováno - listy z neznámého časopisu (?)

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A4 / 02220

Český kras, geomorfologie, jeskyně, paleokras

nevím

textová publikace

FR

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 5. 2012

ISBN: 2-88097-019-9

Autor: Waltham Anthony
Název:

Le monde secret des cavernes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Comptoir di Livre, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1990

Lokace:FR

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A4 / 00524Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, vznik, vývoj, speleotechnika, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 5. 2012

Waltham Anthony

Le monde secret des cavernes

Comptoir di Livre, Paris

ČSS / pub / A4 / 00524

jeskyně, vznik, vývoj, speleotechnika, průzkum

zahraniční

fotopublikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Jiřinec Miloslav a kol.
Název:

Le symposium International sur le mesurage des monuments

Údaje o vydání: vydáno ve spolupráci s UNESCO, ČSVTS aj.

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:155

ČSS / pub / A4 / 01638Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dokumentace, památky, archotektura, fotogrammetrie, geodézie, ochrana

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Jiřinec Miloslav a kol.

Le symposium International sur le mesurage des monuments

vydáno ve spolupráci s UNESCO, ČSVTS aj.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

ČSS / pub / A4 / 01638

dokumentace, památky, archotektura, fotogrammetrie, geodézie, ochrana

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN:

Autor: Nestler Helmut
Název:

Lebensspuren im Stein

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Berliner Druckhaus, Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Volk und Wissen, Bücher für den Schüler

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1963

Lokace:DE

Údaje pevné délky:55

ČSS / pub / A5 / 00525Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, paleontologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Nestler Helmut

Lebensspuren im Stein

Berliner Druckhaus, Berlin

Volk und Wissen, Bücher für den Schüler

ČSS / pub / A5 / 00525

archeologie, paleontologie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN:

Autor: Sibjev Dimitri Georgiev, Rajčev Dimitri Georgiev
Název:

Lednicata

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Peščeren klub "Studenec"

Fyzický popis: sdrátkovaná kopie strojopisu, ruční věnování Ivanu Turnovci na jedné z nich i se stránkou 

překladu úvodní kapitoly

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:99

ČSS / cop / A4 / 02062Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Lednicatca, Rodopský kras, skalní stupně, mikroklima

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

BUL

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Sibjev Dimitri Georgiev, Rajčev Dimitri Georgiev

Lednicata

Peščeren klub "Studenec"

sdrátkovaná kopie strojopisu, ruční věnování Ivanu Turnovci na jedné z nich i se stránkou 

překladu úvodní kapitoly

ČSS / cop / A4 / 02062

jeskyně Lednicatca, Rodopský kras, skalní stupně, mikroklima

zahraniční

textová publikace

BUL

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: Mareš Jaroslav
Název:

Ledové jeskyně a drobné suťové ledové sluje v Českém středohoří

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Státní pedagogické nakladatelství, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ochrana přírody, věstník státní ochrany přírody č. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1959

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A4 / 01951Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledové jeskyně, České středohoří, ledové jámy, ledové sluje

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

Mareš Jaroslav

Ledové jeskyně a drobné suťové ledové sluje v Českém středohoří

separát

Státní pedagogické nakladatelství, Praha

Ochrana přírody, věstník státní ochrany přírody č. 4

ČSS / SEP / A4 / 01951

ledové jeskyně, České středohoří, ledové jámy, ledové sluje

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 3-909158-55-2

Autor: Widmer Urs F.
Název:

Lechuguilla, die schönste Höhle der Welt

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wiese Verlag, Basel

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleo Projects

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1991

Lokace:  

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A4 / 00526Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, výzdoba, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Widmer Urs F.

Lechuguilla, die schönste Höhle der Welt

Wiese Verlag, Basel

Speleo Projects

ČSS / pub / A4 / 00526

jeskyně, výzdoba, průzkum

zahraniční

fotopublikace

DE

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 2-01-003572-0

Autor: Siffre Michel, Dupont Georges
Název:

Les Animaux des Gouffres et des Cavernes

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Hachette, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:FR

Údaje pevné délky:117

ČSS / pub / A4 / 00527Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): biospeleologie, zoologie, botanika, entomologie, jeskyně, propasti

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Siffre Michel, Dupont Georges

Les Animaux des Gouffres et des Cavernes

Hachette, Paris

ČSS / pub / A4 / 00527

biospeleologie, zoologie, botanika, entomologie, jeskyně, propasti

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 2-87102-016-7

Autor: Société Spéléologique de Wallonie
Název:

Les Communes Wallonnes et la Concervation du Patrimoine Souterrain

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Société Spéléologique de Wallonie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:  

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A4 / 00528Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): belgická speleologie, organizace, ochrana podzemí, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Société Spéléologique de Wallonie

Les Communes Wallonnes et la Concervation du Patrimoine Souterrain

Société Spéléologique de Wallonie

ČSS / pub / A4 / 00528

belgická speleologie, organizace, ochrana podzemí, bibliografie

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 5. 2012

ISBN:

Autor: Geze Bernard
Název:

Les Cristallisations Excentriques de la Grotte de Moulis

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Laboratoire Souterrain du Centre National de la Recherche Scientifique

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1957

Lokace:FR

Údaje pevné délky:17

ČSS / pub / B4 / 00529Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

FR

jeskyně

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 5. 2012

Geze Bernard

Les Cristallisations Excentriques de la Grotte de Moulis

Laboratoire Souterrain du Centre National de la Recherche Scientifique

ČSS / pub / B4 / 00529

zahraniční

fotopublikace

FR

jeskyně

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 5. 2012

ISBN:

Autor: Chabert Claude
Název:

Les Grandes Cavités Francaises

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fédération Francaise de Spéléologie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1981

Lokace:FR

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A4 / 00530Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 5. 2012

Chabert Claude

Les Grandes Cavités Francaises

Fédération Francaise de Spéléologie

ČSS / pub / A4 / 00530

zahraniční

atlas

FR

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: Skřivánek František
Název:

Les Grottes en Tchécoslovaquie

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Krasová sekce Společnosti Národního muzea, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Publication 1

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1963

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6

ČSS / SEP / A5 / 02182Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, krápníková výzdoba

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

FR

území větší

všeobecné

jiné

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Skřivánek František

Les Grottes en Tchécoslovaquie

separát

Krasová sekce Společnosti Národního muzea, Praha

Publication 1

ČSS / SEP / A5 / 02182

jeskyně, kras, krápníková výzdoba

domácí

fotopublikace

FR

území větší

všeobecné

jiné

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 9. 2013

ISBN:

Autor: Julian Maurice, Nicod Jean
Název:

Les karsts des Alpes du Sud et de Provence

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Z. Geomorph. N. F., Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:DE

Údaje pevné délky:48

ČSS / SEP / A5 / 01736Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Aply, kras, Prováns, litologie, morfologie, paleokras

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 9. 2013

Julian Maurice, Nicod Jean

Les karsts des Alpes du Sud et de Provence

separát

Z. Geomorph. N. F., Berlin

ČSS / SEP / A5 / 01736

Aply, kras, Prováns, litologie, morfologie, paleokras

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 0301-9187

Autor: Goran Christian
Název:

Les publications de l´institut de spéléologie Émile Racovitza

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: L'Institut de Spéléologie Émile Racovitza, Editura Academiei Romane, Bucuresti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Miscellanea Speleologica Romanica, Supplément des Travaux de l'Institu de 

Spéléologie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:RO

Údaje pevné délky:383

ČSS / pub / A4 / 00531Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Goran Christian

Les publications de l´institut de spéléologie Émile Racovitza

L'Institut de Spéléologie Émile Racovitza, Editura Academiei Romane, Bucuresti

Miscellanea Speleologica Romanica, Supplément des Travaux de l'Institu de 

Spéléologie

ČSS / pub / A4 / 00531

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: De Broyer Claude
Název:

Les sites karstiques

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Duculot

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: La Nature et l'Homme

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:BE

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A4 / 01741Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propast, Valonie, troglobiti

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

všeobecné

volné listy

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

De Broyer Claude

Les sites karstiques

separát

Duculot

La Nature et l'Homme

ČSS / SEP / A4 / 01741

jeskyně, propast, Valonie, troglobiti

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

všeobecné

volné listy

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 21-015-86

Autor: Horáček Ivan
Název:

Létající savci

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československá akadeie věd, nakladatelství Academia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Živou přírodou

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:145

ČSS / pub / A5 / 00532Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Horáček Ivan

Létající savci

Československá akadeie věd, nakladatelství Academia

Živou přírodou

ČSS / pub / A5 / 00532

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-13-5

Autor: Stehlík Eduard a kol.
Název:

Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 18

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:303

ČSS / pub / řada / 00717Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Stehlík Eduard a kol.

Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935-38

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 18

ČSS / pub / řada / 00717

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-900299-3-0

Autor: Stehlík Eduard
Název:

Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935-38

Údaje o vydání: Architectura militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:68

ČSS / pub / řada / 00701Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Stehlík Eduard

Lexikon tvrzí československého opevnění z let 1935-38

Architectura militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 2

ČSS / pub / řada / 00701

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2013

ISBN:

Autor: Géze Bernard
Název:

Lexique des termes Francais de spéléologie physique et de karstologie

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Centre national de la Recherche Scientifique

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Annales de spéléologie, Tome 28, Fascicule 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:FR

Údaje pevné délky:20

ČSS / SEP / A4 / 01795Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, pesudokras, krasovění, krasové formy, karstologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2013

Géze Bernard

Lexique des termes Francais de spéléologie physique et de karstologie

separát

Centre national de la Recherche Scientifique

Annales de spéléologie, Tome 28, Fascicule 1

ČSS / SEP / A4 / 01795

kras, pesudokras, krasovění, krasové formy, karstologie

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Frank Tomáš
Název:

Lezecké kurzy

Údaje o vydání: pro potřeby školení instrukotrů horolezectví

Nakladatelské údaje: Český horolezecký svaz

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6 sešitů

ČSS / pub / A5 / 00533Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Frank Tomáš

Lezecké kurzy

pro potřeby školení instrukotrů horolezectví

Český horolezecký svaz

samizdat

ČSS / pub / A5 / 00533

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN: 978-0-646-91335-3

Autor: Plowman Cathie, Merritt David
Název:

Libing Lights

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Plowman Cathia, Deviot, Tasmania

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The Glow Worms of Australia and New Zealand

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:44

ČSS / pub / A4 / 01901Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bioluminiscence, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

Plowman Cathie, Merritt David

Libing Lights

Plowman Cathia, Deviot, Tasmania

The Glow Worms of Australia and New Zealand

ČSS / pub / A4 / 01901

bioluminiscence, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 11. 2021

ISBN: 978-80-8184-079-1

Autor: Gaál Ľudovít, Gruber Péter et al.
Název:

Liečivé podzemie jaskynného systému Domica - Baradla - naša spoločná 

hodnota

Údaje o vydání: vydáno v rámci projektu "Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva 

Aggtelekského…

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:SK

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / B4 / 02193Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 11. 2021

Gaál Ľudovít, Gruber Péter et al.

Liečivé podzemie jaskynného systému Domica - Baradla - naša spoločná 

hodnota

vydáno v rámci projektu "Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva 

Aggtelekského…

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / B4 / 02193

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 0-521-32438-6

Autor: Ford D. Trevor and col.
Název:

Limestones and Caves of Wales

Údaje o vydání: for the British Cave Research Association

Nakladatelské údaje: Cambridge University Press, Cambridge

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:UK

Údaje pevné délky:257

ČSS / pub / A4 / 00534Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Ford D. Trevor and col.

Limestones and Caves of Wales

for the British Cave Research Association

Cambridge University Press, Cambridge

ČSS / pub / A4 / 00534

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN: 80-210-0507-6

Autor: Přichystal Antonín
Název:

Lithic raw materials in prehistoric time and in the middle ages of 

Czechoslovakia

Údaje o vydání: sborník ke konferenci, Brno 1991 - věnováno R. Musilovi

Nakladatelské údaje: Masarykova universita, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: SCRIPTA, vol. 22 (1992), Geology

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:174

ČSS / pub / A5 / 01500Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Přichystal Antonín

Lithic raw materials in prehistoric time and in the middle ages of 

Czechoslovakia

sborník ke konferenci, Brno 1991 - věnováno R. Musilovi

Masarykova universita, Brno

SCRIPTA, vol. 22 (1992), Geology

ČSS / pub / A5 / 01500

domácí

textová publikace

EN

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2016

ISBN:

Autor: Baroň Ivo
Název:

Lokalizace pseudokrasových jeskyní v PP Kopce

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: CSS/ARCH/37/ZL/397

Údaje o edici - vedlejší název: expertní studie pro KÚ Zlínského kraje, Zlín

Žánr/forma:  

Rok vydání:2003

Lokace:  

Údaje pevné délky:

ČSS /     /   / 00535Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2016

Baroň Ivo

Lokalizace pseudokrasových jeskyní v PP Kopce

CSS/ARCH/37/ZL/397

expertní studie pro KÚ Zlínského kraje, Zlín

ČSS /     /   / 00535

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN: 04-401-85

Autor: Dopita Miloslav, Havlena Václav, Pešek Jiří
Název:

Ložiska fosilních paliv

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SNTL Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:263

ČSS / pub / A4 / 00536Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Dopita Miloslav, Havlena Václav, Pešek Jiří

Ložiska fosilních paliv

SNTL Praha

ČSS / pub / A4 / 00536

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Koutek Jaromír, dr.
Název:

Ložisko krystalického vápence v Sázavě nad Sázavou

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1936

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / SEP / A4 / 00537Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Koutek Jaromír, dr.

Ložisko krystalického vápence v Sázavě nad Sázavou

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00537

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 11. 2010

ISBN: 21-040-64

Autor: Svoboda Josef
Název:

Ložisková geologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník geologických věd, řada LG, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:153

ČSS / pub / A4 / 00538Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ejpovický revír, geologie, mineralogie, petrografie, tektonický vývoj, rudy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 11. 2010

Svoboda Josef

Ložisková geologie

Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha

Sborník geologických věd, řada LG, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 00538

ejpovický revír, geologie, mineralogie, petrografie, tektonický vývoj, rudy

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Lummelunda: un endroit karstique encore actif les chaux siluriennes de l 

ile de Gotland

Údaje o vydání: Deuxiéme congrés international de spéléologie, extrait

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A4 / 00540Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, silur, popis, vznik

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Lummelunda: un endroit karstique encore actif les chaux siluriennes de l 

ile de Gotland

Deuxiéme congrés international de spéléologie, extrait

Archives of swedish Speleology, Norköping

Archives of swedish Speleology, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 00540

jeskyně, kras, silur, popis, vznik

zahraniční

textová publikace

FR

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 91-85022-152

Autor: Tell Leander
Název:

Lummelundagrottorna

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Omslagteckning av Lillemor Tell-Hellqvist, Norrköping

Fyzický popis: vč. esperanta

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1974

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A5 / 00539Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): popis jeskyně, plánek

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SWE

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Tell Leander

Lummelundagrottorna

ruční věnování

Omslagteckning av Lillemor Tell-Hellqvist, Norrköping

vč. esperanta

ČSS / pub / A5 / 00539

popis jeskyně, plánek

zahraniční

průvodce

SWE

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-26-7

Autor: Beneš Jaroslav, Hamák Bedřich, Stejskal Jan
Název:

Lužické hory, příprava obrany Lužických hor v roce 1938

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 25

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:131

ČSS / pub / řada / 00698Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Beneš Jaroslav, Hamák Bedřich, Stejskal Jan

Lužické hory, příprava obrany Lužických hor v roce 1938

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 25

ČSS / pub / řada / 00698

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Eszterhás István
Název:

Lychnis

Údaje o vydání: samizdat

Nakladatelské údaje: Vulkánszpeleologiai kollektiva, Magyarorszag

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Szemelvények a vulkáni közetekben keletkezett barlangok kutatásáról

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1994

Lokace:HU

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 00541Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

HU

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Eszterhás István

Lychnis

samizdat

Vulkánszpeleologiai kollektiva, Magyarorszag

Szemelvények a vulkáni közetekben keletkezett barlangok kutatásáról

ČSS / pub / A5 / 00541

zahraniční

průvodce

HU

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Bartkó Lajos, Láng Sándor, Szücs László
Název:

M-34-XXXII. Salgótarján

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:155

ČSS / pub / A4 / 01995Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Bartkó Lajos, Láng Sándor, Szücs László

M-34-XXXII. Salgótarján

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01995

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2016

ISBN:

Autor: Boczán Béla et al.
Název:

M-34-XXXIV. Sátoraljaújhely

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:HU

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A4 / 01996Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický atlas

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2016

Boczán Béla et al.

M-34-XXXIV. Sátoraljaújhely

Kiadja a Magzar Állami Földtani Intézet, Budapest

Magyarország 200 000-ES földtani térképsorozatához

ČSS / pub / A4 / 01996

geologický atlas

zahraniční

atlas

HU

území větší

jiné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská

Údaje o vydání: 4. vydání

Nakladatelské údaje: předchůdce ČSS/pub/A5/00543

Fyzický popis: 2 exempláře

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1920

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 00542Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Absolon Karel

Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská

4. vydání

předchůdce ČSS/pub/A5/00543

2 exempláře

ČSS / pub / A5 / 00542

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN: 301-09-18

Autor: Stehlík Vladimír, Kunský Josef
Název:

Macocha a Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Orbis, n. p., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1953

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:268

ČSS / pub / A4 / 00544Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, krápníky, ponorné řeky, propasti, závrty

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stehlík Vladimír, Kunský Josef

Macocha a Moravský kras

Nakladatelství Orbis, n. p., Praha

ČSS / pub / A4 / 00544

jeskyně, krápníky, ponorné řeky, propasti, závrty

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 80-239-2113-4

Autor: Balák Ivan a kol.
Název:

Macocha a Punkva v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Městská knihovna v Blansku

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:239

ČSS / pub / A5 / 00546Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Balák Ivan a kol.

Macocha a Punkva v Moravském krasu

Městská knihovna v Blansku

ČSS / pub / A5 / 00546

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 2. 2016

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Macocha Moravský kras

Údaje o vydání: 5. doplněné vydání

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Barvič & Novotný

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská, vodní jeskyně 

Punkvy

Žánr/forma: text

Rok vydání:1922

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A5 / 00543Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 2. 2016

Absolon Karel

Macocha Moravský kras

5. doplněné vydání

Nakladatelství Barvič & Novotný

Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská, vodní jeskyně 

Punkvy

ČSS / pub / A5 / 00543

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Gyarmati Pál, Zelenka Tibor
Název:

Mád

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kiadja a Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:HU

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 01966Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): miocén, pliocén

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Gyarmati Pál, Zelenka Tibor

Mád

Kiadja a Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest

ČSS / pub / A5 / 01966

miocén, pliocén

zahraniční

textová publikace

HU

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN:

Autor: Piškula František Tomáš
Název:

Magazine of the II. International Camp of Cave Diving

Údaje o vydání: Gorizia 23. - 29. August 1987

Nakladatelské údaje: UIS, Commission for Cave Diving

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / A4 / 01709Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní potápění, záchrana, potápěčská škola, podvodní jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

jiné

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Piškula František Tomáš

Magazine of the II. International Camp of Cave Diving

Gorizia 23. - 29. August 1987

UIS, Commission for Cave Diving

ČSS / pub / A4 / 01709

jeskynní potápění, záchrana, potápěčská škola, podvodní jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

jiné

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-03-8

Autor: Varoqui Robert C.
Název:

Maginotova linie, Dělostřelecká tvrz A 19 Hackenberg

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 12

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / pub / řada / 00711Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Varoqui Robert C.

Maginotova linie, Dělostřelecká tvrz A 19 Hackenberg

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 12

ČSS / pub / řada / 00711

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 6. 2015

ISBN: 83-86682-45-0

Autor: Bosák Pavel, Pruner Petr, Mihevc Andrej, Zupan Hajna Nadja
Název:

Magnetostratigraphy and unconformities in cave sediments: case study 

from the Classical Karst, SW Slovenia

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Wroclaw: Continuo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologos

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:PO

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A5 / 01916Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): magnetostratigrafie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 6. 2015

Bosák Pavel, Pruner Petr, Mihevc Andrej, Zupan Hajna Nadja

Magnetostratigraphy and unconformities in cave sediments: case study 

from the Classical Karst, SW Slovenia

separát

Wroclaw: Continuo

Geologos

ČSS / SEP / A5 / 01916

magnetostratigrafie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: MSZ 5601-59

Autor: Kordos László
Název:

Magyarorszag barlangjai

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gondolat, Budapest

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:HU

Údaje pevné délky:326

ČSS / pub / A4 / 00547Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kordos László

Magyarorszag barlangjai

Gondolat, Budapest

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00547

zahraniční

textová publikace

HU

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 0-936478-08-X

Autor: Wagoner John. J., Cutliff Lewis D.
Název:

Mammoth Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Interpretaive Publications, Flagstaff

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1985

Lokace:US

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / A4 / 00549Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vývoj jeskyně, geologie, krajna, biospeleogie, zpřístupnění, výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wagoner John. J., Cutliff Lewis D.

Mammoth Cave

Interpretaive Publications, Flagstaff

ČSS / pub / A4 / 00549

vývoj jeskyně, geologie, krajna, biospeleogie, zpřístupnění, výzdoba

zahraniční

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 968-837-406-7

Autor: Hoffman A., Palacios-Vargas J.G., Morales-Malacara J.B.
Název:

Manual de bioespeleologia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Universidad Nacional Autonom de Mexico

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: (con nuevas aportaciones de morelos y guerrero, Mexico)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:US

Údaje pevné délky:274

ČSS / pub / A4 / 00550Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

studijní

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hoffman A., Palacios-Vargas J.G., Morales-Malacara J.B.

Manual de bioespeleologia

Universidad Nacional Autonom de Mexico

(con nuevas aportaciones de morelos y guerrero, Mexico)

ČSS / pub / A4 / 00550

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

studijní

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bouška Jan, Vykutil Josef
Název:

Mapa isogon ČSR pro epochu 1949, 5

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní ústav geofysikální a Vojenský zeměpisný ústav

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00551Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bouška Jan, Vykutil Josef

Mapa isogon ČSR pro epochu 1949, 5

Státní ústav geofysikální a Vojenský zeměpisný ústav

ČSS / pub / A4 / 00551

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 80-966963-1-9

Autor: Hochmuth Zdenko
Název:

Mapovanie jaskýň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 00552Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

SSS

skripta

SK

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hochmuth Zdenko

Mapovanie jaskýň

Slovenská speleologická společnost

ČSS / pub / A5 / 00552

SSS

skripta

SK

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Ladiana Fernando
Název:

Massafra

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Stampato presso gli Stabilimenti Stampasud, Mottola

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:IT

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A4 / 00553Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

IT

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Ladiana Fernando

Massafra

Stampato presso gli Stabilimenti Stampasud, Mottola

ČSS / pub / A4 / 00553

zahraniční

průvodce

IT

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 83-85636-10-2

Autor: Jahn Alfred, Kozlowski Stefan, Pulina Marian
Název:

Masyw Snieznika

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Komitet badaň naukowych orazWojwodski fundusz ochrony šrodowiska i 

gospodarki wodnej, Walbrzych

Fyzický popis: mapová příloha zvláš

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:320

ČSS / pub / obludy / 00554Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Jahn Alfred, Kozlowski Stefan, Pulina Marian

Masyw Snieznika

Komitet badaň naukowych orazWojwodski fundusz ochrony šrodowiska i 

gospodarki wodnej, Walbrzych

mapová příloha zvláš

ČSS / pub / obludy / 00554

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A. a kol.
Název:

Materialy komisii po izučeniju geologii i geografii karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Informacionnyj sbornik No. 1

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1960

Lokace:RU

Údaje pevné délky:232

ČSS / pub / A4 / 00555Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A. a kol.

Materialy komisii po izučeniju geologii i geografii karsta

Akademija nauk SSSR, Moskva

Informacionnyj sbornik No. 1

ČSS / pub / A4 / 00555

zahraniční

skripta

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Kubin Roman
Název:

Materialy szkoleniowe kursu taternictwa jaskiniowego - 1-2 stopnia

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Speleoklub Tatrzanski

Fyzický popis: stařičká xerokopie strojpisu ve šroubkách

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:186

Lokace:PO

Údaje pevné délky:41

ČSS / cop / A4 / 02121Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Tatry, topografie, jeskyně, speleotecnika, metody speleoprůzkumu

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Kubin Roman

Materialy szkoleniowe kursu taternictwa jaskiniowego - 1-2 stopnia

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Speleoklub Tatrzanski

stařičká xerokopie strojpisu ve šroubkách

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / cop / A4 / 02121

Tatry, topografie, jeskyně, speleotecnika, metody speleoprůzkumu

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN: 83-220-0348-X

Autor: Rudolf Wlodzimierz
Název:

Meander na minus 1000

Údaje o vydání: ruční věnování vč. osobního dopejsku Christiana Parmy

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo geologiczne, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:PO

Údaje pevné délky:171

ČSS / pub / A5 / 01446Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): popis expedice, Höher Göll, jeskyně Gruberhorn

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Rudolf Wlodzimierz

Meander na minus 1000

ruční věnování vč. osobního dopejsku Christiana Parmy

Wydawnictwo geologiczne, Warszawa

ČSS / pub / A5 / 01446

popis expedice, Höher Göll, jeskyně Gruberhorn

zahraniční

textová publikace

PO

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 54-500

Autor: Jimenez Antonio Núnez
Název:

Medio siglo explorando a Cuba, Historia documentada de la Sociedad 

Espeleológica de Cuba

Údaje o vydání: Tomo I

Nakladatelské údaje: La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Historia documentada de la Sociedad Espelológica de Cuba

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:ES

Údaje pevné délky:560

ČSS / pub / A4 / 00559Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Núnez

Medio siglo explorando a Cuba, Historia documentada de la Sociedad 

Espeleológica de Cuba

Tomo I

La Habana

Historia documentada de la Sociedad Espelológica de Cuba

ČSS / pub / A4 / 00559

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 54-10000

Autor: Jimenez Antonio Núnez
Název:

Medio siglo explorando a Cuba, Historia documentada de la Sociedad 

Espeleológica de Cuba

Údaje o vydání: Tomo II

Nakladatelské údaje: La Habana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Historia documentada de la Sociedad Espelológica de Cuba

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:ES

Údaje pevné délky:529

ČSS / pub / A4 / 01417Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez Antonio Núnez

Medio siglo explorando a Cuba, Historia documentada de la Sociedad 

Espeleológica de Cuba

Tomo II

La Habana

Historia documentada de la Sociedad Espelológica de Cuba

ČSS / pub / A4 / 01417

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2011

ISBN:

Autor: Habe France a kol.
Název:

Mednarodni simpozij "Zaščita Krasa ob 160-letnici turističněga razvoja 

Škocjanskih jam"

Údaje o vydání: Lipica 7. - 9. octobre 1982

Nakladatelské údaje: SOZD TIMAVC, DO TOP, TOZD, Sežana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1984

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A5 / 01649Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana krasu, Škocjanske jame, geologie, turistika, zpřístupněné jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2011

Habe France a kol.

Mednarodni simpozij "Zaščita Krasa ob 160-letnici turističněga razvoja 

Škocjanskih jam"

Lipica 7. - 9. octobre 1982

SOZD TIMAVC, DO TOP, TOZD, Sežana

ČSS / pub / A5 / 01649

ochrana krasu, Škocjanske jame, geologie, turistika, zpřístupněné jeskyně

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN:

Autor: Strinati P. et al.
Název:

Mémoires

Údaje o vydání: Colloquium International de Speleologie, Bruxelles 4. 6. Juillet 1958

Nakladatelské údaje: Federation Speleologique de Belgique, Bruxelles

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1958

Lokace:BE

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / A4 / 01758Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Strinati P. et al.

Mémoires

Colloquium International de Speleologie, Bruxelles 4. 6. Juillet 1958

Federation Speleologique de Belgique, Bruxelles

ČSS / pub / A4 / 01758

speleologie

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Balch H. E.
Název:

Mendip - Its Smallet Caves and Rock Shelters

Údaje o vydání: second edition

Nakladatelské údaje: John Wright, Bristol; Simpkin, Marshall (1941)

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1948

Lokace:US

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A5 / 00561Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balch H. E.

Mendip - Its Smallet Caves and Rock Shelters

second edition

John Wright, Bristol; Simpkin, Marshall (1941)

ČSS / pub / A5 / 00561

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2011

ISBN: 90-802472-1-9

Autor: Bemelmans Hub a kol.
Název:

Mergelland

Údaje o vydání: Balades sans frontieres

Nakladatelské údaje: programme Interreg I

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le Pays trace a la craie

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1995

Lokace:FR

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A5 / 00562Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): turistické portréty, promenády

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

FR

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2011

Bemelmans Hub a kol.

Mergelland

Balades sans frontieres

programme Interreg I

Le Pays trace a la craie

ČSS / pub / A5 / 00562

turistické portréty, promenády

zahraniční

průvodce

FR

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Balog Kalman, Panto Gabor
Název:

Mesozoikum severního Maďarska a přilehlých částí Jihoslovenského 

krasu

Údaje o vydání: Sborník Ústředního ústavu geologického, svazek XX - 1953, oddíl geologický

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd

Fyzický popis: CZ, RU a DE

Údaje o edici - vedlejší název: 2 ks

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1953

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / A4 / 00563Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Balog Kalman, Panto Gabor

Mesozoikum severního Maďarska a přilehlých částí Jihoslovenského 

krasu

Sborník Ústředního ústavu geologického, svazek XX - 1953, oddíl geologický

Nakladatelství Československé akademie věd

CZ, RU a DE

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00563

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-14-3

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Metaxasova linie

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 19

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:167

ČSS / pub / řada / 00718Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Metaxasova linie

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 19

ČSS / pub / řada / 00718

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN: 80-86064-81-6

Autor: Andreas Michal, Cepáková Eva
Název:

Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:69

ČSS / pub / A4 / 01584Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): netopýr, kolonie, podmínky ochrany, péče

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Andreas Michal, Cepáková Eva

Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / A4 / 01584

netopýr, kolonie, podmínky ochrany, péče

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Lysenko Vladimír
Název:

Metodický dopis - základní speleologické znalosti I, kras a krasové jevy

Údaje o vydání: jen pro vnitřní potřebu, neprodejné

Nakladatelské údaje: Český ústřední výbor ČSTV, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:53

ČSS / pub / A5 / 00564Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová turistika, kras, krasové jevy, speleologické znalosti

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Lysenko Vladimír

Metodický dopis - základní speleologické znalosti I, kras a krasové jevy

jen pro vnitřní potřebu, neprodejné

Český ústřední výbor ČSTV, Praha

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00564

krasová turistika, kras, krasové jevy, speleologické znalosti

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Iljuchin V. V., Dubljanskij B. N., Lobanov J. E.
Název:

Metodika opisanija peščer

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Centralnyj sovet po turismu i exkursijam, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:RU

Údaje pevné délky:62

ČSS / pub / A5 / 00565Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): umístění jeskyní, topografie, morfometrie, geologie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Iljuchin V. V., Dubljanskij B. N., Lobanov J. E.

Metodika opisanija peščer

Centralnyj sovet po turismu i exkursijam, Moskva

ČSS / pub / A5 / 00565

umístění jeskyní, topografie, morfometrie, geologie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sekyra J.
Název:

Metodika základního geologického mapování kvartéru pro měřítka 

1:25000 a 1:50000

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis: strojopisná zpráva

Údaje o edici - vedlejší název: s přihlédnutím k hlavním formám výzkumu geologie kvartéru

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:76

ČSS / cop / A4 / 00566Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mapování, kvartét, metodika, dokumentace, mapy, ložiska

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sekyra J.

Metodika základního geologického mapování kvartéru pro měřítka 

1:25000 a 1:50000

Ústřední ústav geologický, Praha

strojopisná zpráva

s přihlédnutím k hlavním formám výzkumu geologie kvartéru

ČSS / cop / A4 / 00566

geologie, mapování, kvartét, metodika, dokumentace, mapy, ložiska

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 8. 2014

ISBN:

Autor: Perena Ramon Espinasa et al.
Název:

México mítico, 16 anos de LUZ en la profundidad

Údaje o vydání: VIII. Congreso Nacional Mexicano de Espeleologia, 2. - 5. 2. 2007, Cuetzalan, Puebla

Nakladatelské údaje: Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, A. C.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2007

Lokace:MEX

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 01875Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, výzkum průzkum jeskyně, geologie, vývoj, lávové jeskyně, biospeleologie, 

mytologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 8. 2014

Perena Ramon Espinasa et al.

México mítico, 16 anos de LUZ en la profundidad

VIII. Congreso Nacional Mexicano de Espeleologia, 2. - 5. 2. 2007, Cuetzalan, Puebla

Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, A. C.

ČSS / pub / A4 / 01875

historie, výzkum průzkum jeskyně, geologie, vývoj, lávové jeskyně, biospeleologie, 

mytologie

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Lumley Mark, Bradshaw Dany, Milner Steve
Název:

Mexico The Black Holes Expedition

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Bristol Exploration Group and the Northern Caving Club

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 1988 British expedition to explore the caves of the Sierra de Zongolica

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:UK

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A4 / 00567Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lumley Mark, Bradshaw Dany, Milner Steve

Mexico The Black Holes Expedition

Bristol Exploration Group and the Northern Caving Club

1988 British expedition to explore the caves of the Sierra de Zongolica

ČSS / pub / A4 / 00567

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 80-903378-0-5

Autor: Motyčka Zdeněk
Název:

Mezi nebem a podzemím

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZM Production, Kuřim

Fyzický popis: i EN verze

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:109

ČSS / pub / A3 / 00568Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hory, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Motyčka Zdeněk

Mezi nebem a podzemím

ZM Production, Kuřim

i EN verze

ČSS / pub / A3 / 00568

hory, jeskyně

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Rožkovski Jacek a kol.
Název:

Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí

Údaje o vydání: Smolen 12. - 17. 9. 1994

Nakladatelské údaje: Zarzad Zespolu Juraskich Parkow Krajobrazovych, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1995

Lokace:PO

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A4 / 00571Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana podzemních vod, inventarizace jeskyní, biospeleologie, ochrana krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Rožkovski Jacek a kol.

Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí

Smolen 12. - 17. 9. 1994

Zarzad Zespolu Juraskich Parkow Krajobrazovych, Katowice

ČSS / pub / A4 / 00571

ochrana podzemních vod, inventarizace jeskyní, biospeleologie, ochrana krasu

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Němec Dušan
Název:

Mikrotektonické studie ze západní Moravy

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Spisy řada F1, sv. 331

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:38

ČSS / SEP / A5 / 02013Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mikrotektonika, petrografie, mineralogie, geologie, západomoravské horniny

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Němec Dušan

Mikrotektonické studie ze západní Moravy

separát

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Spisy řada F1, sv. 331

ČSS / SEP / A5 / 02013

mikrotektonika, petrografie, mineralogie, geologie, západomoravské horniny

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN: 978-88-89897-09-6

Autor: WaeleJo De, Forti Paolo, Nasedu Angelo
Název:

Mine Caves, Grotte di Miniera

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVIII - 2013

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Bolgna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Second International Symposium on Mine Caves, Iglesiais 27 . - 29. 4. 2012

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2013

Lokace:IT

Údaje pevné délky:268

ČSS / pub / A4 / 01762Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

WaeleJo De, Forti Paolo, Nasedu Angelo

Mine Caves, Grotte di Miniera

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVIII - 2013

Societa Speleologica Italiana, Bolgna

Second International Symposium on Mine Caves, Iglesiais 27 . - 29. 4. 2012

ČSS / pub / A4 / 01762

speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Minkevič I. I.
Název:

Minerali i otloženija peščer i ich praktičeskoje značenije

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojuznyj institut karstovedenija i speleologii i drugije, Perm

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Tězisi dokladov soveščanija, 27. - 28. 9. 1989, Perm

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:RU

Údaje pevné délky:83

ČSS / pub / A5 / 01513Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mineralogie, klasifikace jeskynních výplní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Minkevič I. I.

Minerali i otloženija peščer i ich praktičeskoje značenije

Vsesojuznyj institut karstovedenija i speleologii i drugije, Perm

2 ks

Tězisi dokladov soveščanija, 27. - 28. 9. 1989, Perm

ČSS / pub / A5 / 01513

speleologie, mineralogie, klasifikace jeskynních výplní

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Knez Martin, Zupan Nadja
Název:

Minerali v Slovenskih kraških jamah

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo kultury Slovinska, Postojna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1992

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:43

ČSS / pub / A5 / 00573Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SLO

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Knez Martin, Zupan Nadja

Minerali v Slovenskih kraških jamah

Ministerstvo kultury Slovinska, Postojna

ČSS / pub / A5 / 00573

zahraniční

fotopublikace

SLO

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Mahel M.
Název:

Minerálne pramene Slovenska se zretelom na geologickú stavbu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Šdtátný geologický ústav, Bratislava

Fyzický popis: + RU, FR, EN

Údaje o edici - vedlejší název: Práce štatneho geologického ústavu, sošit 27

Žánr/forma: text

Rok vydání:1952

Lokace:SK

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / A4 / 00574Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Mahel M.

Minerálne pramene Slovenska se zretelom na geologickú stavbu

Šdtátný geologický ústav, Bratislava

+ RU, FR, EN

Práce štatneho geologického ústavu, sošit 27

ČSS / pub / A4 / 00574

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 56/III-4

Autor: Tvrzník Břetislav a kol.
Název:

Mineralogicko geologická bibliografie ČSSR za rok 1959

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav Geologický, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:201

ČSS / pub / A5 / 00576Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mineralogie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tvrzník Břetislav a kol.

Mineralogicko geologická bibliografie ČSSR za rok 1959

Ústřední ústav Geologický, Praha

ČSS / pub / A5 / 00576

geologie, mineralogie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 21-014-62

Autor: Tvrzník Břetislav a kol.
Název:

Mineralogicko geologická bibliografie ČSSR za rok 1960

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:137

ČSS / pub / A5 / 00575Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mineralogie, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tvrzník Břetislav a kol.

Mineralogicko geologická bibliografie ČSSR za rok 1960

Ústřední ústav geologický, Praha

ČSS / pub / A5 / 00575

mineralogie, geologie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Bouška Vladimír, Turnovec Ivan
Název:

Mineralogický symbol Čech - český granát

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Drahokam Turnove

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A5 / 01489Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mineralogie, český granát, Podsedice

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Bouška Vladimír, Turnovec Ivan

Mineralogický symbol Čech - český granát

Drahokam Turnove

ČSS / pub / A5 / 01489

mineralogie, český granát, Podsedice

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Rosický Vojtěch
Název:

Mineralogie a petrografie

Údaje o vydání: pro sedmou třídu reálek

Nakladatelské údaje: Česká grafická unie a. s., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1921

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:150

ČSS / pub / A5 / 00577Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mineralogie, petrografie, nerostopis, výzkum hornin

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Rosický Vojtěch

Mineralogie a petrografie

pro sedmou třídu reálek

Česká grafická unie a. s., Praha

ČSS / pub / A5 / 00577

mineralogie, petrografie, nerostopis, výzkum hornin

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Glazek Jerzy, Oberc Jozef, Sulimski Andrzej
Název:

Miocene vertebrate faunas from Przeworno (Lower Silesia) and their 

geological setting

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Instytut Geologiczny Uniwerytetu Wroclawskiego, Wroclaw

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Geologica Polonica, vol 21, no 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:PO

Údaje pevné délky:43

ČSS / SEP / A5 / 01963Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, apelontologie, obratlovci

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Glazek Jerzy, Oberc Jozef, Sulimski Andrzej

Miocene vertebrate faunas from Przeworno (Lower Silesia) and their 

geological setting

separát

Instytut Geologiczny Uniwerytetu Wroclawskiego, Wroclaw

Acta Geologica Polonica, vol 21, no 3

ČSS / SEP / A5 / 01963

geologie, apelontologie, obratlovci

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Čin Deming
Název:

Mirindajoj de Karsta Kaverno en Gujgou-provinco

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: vytržené stránky z jakéhosi časopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:0

Lokace:CHI

Údaje pevné délky:8

ČSS / pub / A4 / 02066Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stalagmit

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

CHI

nevím

všeobecné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Čin Deming

Mirindajoj de Karsta Kaverno en Gujgou-provinco

vytržené stránky z jakéhosi časopisu

ČSS / pub / A4 / 02066

stalagmit

zahraniční

fotopublikace

CHI

nevím

všeobecné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN: 22-118-74

Autor: Technik Alfréd
Název:

Mlýn na Ponorné řece

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československý spisovatel, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:200

ČSS / pub / A5 / 01501Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Technik Alfréd

Mlýn na Ponorné řece

Československý spisovatel, Praha

ČSS / pub / A5 / 01501

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 2. 2011

ISBN: 978-80-86011-43-1

Autor: Hamák Bedřich, Vondrovský Ivo
Název:

Mobilizovaná Československá armáda 1938 (30. září 1938)

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 32

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:207

ČSS / pub / řada / 01538Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): čs. armáda, mobilizace, bojová opatření, vojenské jednotky, terminologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 2. 2011

Hamák Bedřich, Vondrovský Ivo

Mobilizovaná Československá armáda 1938 (30. září 1938)

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 32

ČSS / pub / řada / 01538

čs. armáda, mobilizace, bojová opatření, vojenské jednotky, terminologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2013

ISBN:

Autor: D'Aramengo C. Balbiano
Název:

Modalita d'impiego dei Traccianti Colorati in Speleologia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleo Club Chieti, Chieti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Guida Didactica, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01718Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kolorace, trasování, fluorescein, speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2013

D'Aramengo C. Balbiano

Modalita d'impiego dei Traccianti Colorati in Speleologia

Speleo Club Chieti, Chieti

Guida Didactica, sv. 4

ČSS / pub / A5 / 01718

kolorace, trasování, fluorescein, speleologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 10. 2019

ISBN: 0902-363-70-0

Autor: March Bill
Název:

Modern rope techniques in mountaineering

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Hunter Publishing, New York

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 15

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:US

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A5 / 02153Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lanová technika, horolezectví, karabina, prusík

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 10. 2019

March Bill

Modern rope techniques in mountaineering

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Hunter Publishing, New York

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 15

ČSS / pub / A5 / 02153

lanová technika, horolezectví, karabina, prusík

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 978-88-89897-14-0

Autor: Sivelli Michele ed.
Název:

Monographs, articles and serials

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Catalogue of the books owned by the Italian Speleological Society in the 

"Franco Anelli" Library

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:IT

Údaje pevné délky:147

ČSS / pub / A4 / 02017Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): knihovní katalog

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Sivelli Michele ed.

Monographs, articles and serials

Societa Speleologica Italiana, Bologna

Catalogue of the books owned by the Italian Speleological Society in the 

"Franco Anelli" Library

ČSS / pub / A4 / 02017

knihovní katalog

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-88-89897-08-9

Autor: Murgia Francesco
Název:

Monte Albo

Údaje o vydání: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVII - 2013

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:IT

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A4 / 01761Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, klimatologie, hydrologie, kras, hydrodynamika, Monte Albo

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Murgia Francesco

Monte Albo

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia, Serie II vol. XXVII - 2013

Societa Speleologica Italiana, Bologna

ČSS / pub / A4 / 01761

geologie, geomorfologie, klimatologie, hydrologie, kras, hydrodynamika, Monte Albo

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2011

ISBN: 0-930329-04-X

Autor: Bufková - Wanklová K.
Název:

Moravian tales, legends, myths

Údaje o vydání: printed in the U. S.

Nakladatelské údaje: Czechoslovak Society of Arts and Sciences Inc., Washington D. C.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The tale of the bad Macocha, kopie č. 25

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:41

ČSS / cop / A5 / 00586Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2011

Bufková - Wanklová K.

Moravian tales, legends, myths

printed in the U. S.

Czechoslovak Society of Arts and Sciences Inc., Washington D. C.

The tale of the bad Macocha, kopie č. 25

ČSS / cop / A5 / 00586

domácí

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 1. 2017

ISBN:

Autor: Bufková - Wanklová K.
Název:

Moravské pověsti a pohádky zejména z krasu moravského

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jos. R. Vilímek v Praze

Fyzický popis: fotokopie

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 00587Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 1. 2017

Bufková - Wanklová K.

Moravské pověsti a pohádky zejména z krasu moravského

Jos. R. Vilímek v Praze

fotokopie

ČSS / cop / A4 / 00587

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2011

ISBN: 27-014-79

Autor: Burkhart Rudolf, Hájek Jiří,  Jeřábek Richard, Pernica Milan, Poláková 

Alena, Vahala MiroslavNázev:

Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:190

ČSS / pub / A5 / 00593Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): turistika, mapy, kilometráž, turistické stezky, zajímavosti Moravského krasu

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2011

Burkhart Rudolf, Hájek Jiří,  Jeřábek Richard, Pernica Milan, Poláková 

Alena, Vahala Miroslav

Moravský kras

Olympia, Praha

ČSS / pub / A5 / 00593

turistika, mapy, kilometráž, turistické stezky, zajímavosti Moravského krasu

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN:

Autor: Musil Rudolf a kol.
Název:

Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: GEO Program, Adamov

Fyzický popis: vč. mapové přílohy

Údaje o edici - vedlejší název: Labyrinty poznání

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:336

ČSS / pub / A4 / 00589Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, paleontologie, speleologie, hydrologie, nerostné suroviny, 

podnebí, osídlení, biota, ochrana krajiny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Musil Rudolf a kol.

Moravský kras

GEO Program, Adamov

vč. mapové přílohy

Labyrinty poznání

ČSS / pub / A4 / 00589

geologie, geomorfologie, paleontologie, speleologie, hydrologie, nerostné suroviny, 

podnebí, osídlení, biota, ochrana krajiny

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 5. 2019

ISBN: 978-80-210-8742-2

Autor: Musil Rudolf et al.
Název:

Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Masarykova univerzita, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:347

ČSS / pub / A4 / 02133Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, geologie, hornictví, zkameněliny, terestričzí obratlovci, botanika

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 5. 2019

Musil Rudolf et al.

Moravský kras

Masarykova univerzita, Brno

Průvodce Josefovským a Křtinským údolím

ČSS / pub / A4 / 02133

Moravský kras, geologie, hornictví, zkameněliny, terestričzí obratlovci, botanika

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 80-900121-6-7

Autor: Panoš Vladimír, Špičák Josef, Vozdecký Jan
Název:

Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český ústav ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Chráněná krajinná oblast

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / B4 / 00588Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná krajinná oblast, živá příroda, pravěký člověkregionální členění, ochrana krajiny,

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Panoš Vladimír, Špičák Josef, Vozdecký Jan

Moravský kras

Český ústav ochrany přírody, Praha

Chráněná krajinná oblast

ČSS / pub / B4 / 00588

chráněná krajinná oblast, živá příroda, pravěký člověkregionální členění, ochrana krajiny,

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Štefka L. a kol.
Název:

Moravský kras

Údaje o vydání: zvláštní otisk z Chráněná území - Brněnsko, svazek IX.

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Chráněná území CHKO Moravský kras

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:68

ČSS / SEP / A4 / 01621Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Štefka L. a kol.

Moravský kras

zvláštní otisk z Chráněná území - Brněnsko, svazek IX.

AOPK ČR, Praha

Chráněná území CHKO Moravský kras

ČSS / SEP / A4 / 01621

chráněná území, kras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN: 80-901260-7-3

Autor: Audy Igor, Audyová Jiřina
Název:

Moravský kras - Čas a kámen

Údaje o vydání: anglická verze

Nakladatelské údaje: Formát, s.r.o., Boskovice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00592Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Audy Igor, Audyová Jiřina

Moravský kras - Čas a kámen

anglická verze

Formát, s.r.o., Boskovice

ČSS / pub / A4 / 00592

domácí

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2016

ISBN:

Autor: Dvorský František, Nesvadbík František Ladislav a kol.
Název:

Moravský kras aneb dr. Karel Absolon v pravém světle

Údaje o vydání: seznam členů společnosti na str. 58

Nakladatelské údaje: Společnost pro zachování jeskynních krás, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1913

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:92

ČSS / cop / A5 / 01527Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Karel Absolon, Společnost pro zachování jeskynních krás Moravského krasu, slavomam, 

klamání veřejnosti

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2016

Dvorský František, Nesvadbík František Ladislav a kol.

Moravský kras aneb dr. Karel Absolon v pravém světle

seznam členů společnosti na str. 58

Společnost pro zachování jeskynních krás, Brno

ČSS / cop / A5 / 01527

Karel Absolon, Společnost pro zachování jeskynních krás Moravského krasu, slavomam, 

klamání veřejnosti

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 3612-601-773

Autor: Slezák Ladislav
Název:

Moravský kras Blansko

Údaje o vydání: k příležitosti pořádání VI. mezinárodního speleologického kongresu v Olomouci 1973

Nakladatelské údaje: Propagační oddělení Moravského krasu, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:35

ČSS / pub / B4 / 01687Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, geologie, geomorfoglogie, ochrana přírody archelogie, chráněná krajinná 

oblast, turistika

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Slezák Ladislav

Moravský kras Blansko

k příležitosti pořádání VI. mezinárodního speleologického kongresu v Olomouci 1973

Propagační oddělení Moravského krasu, Blansko

ČSS / pub / B4 / 01687

Moravský kras, geologie, geomorfoglogie, ochrana přírody archelogie, chráněná krajinná 

oblast, turistika

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 2. 2018

ISBN: 978-80-200-2723-8

Autor: Zajíček Petr
Název:

Moravský kras v ponorné řece času

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:276

ČSS / pub / A3 / 02078Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, meteorologie, klimatologie, Moravský kras, Wankel, Absolon

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 2. 2018

Zajíček Petr

Moravský kras v ponorné řece času

Academia, Praha

ČSS / pub / A3 / 02078

geologie, meteorologie, klimatologie, Moravský kras, Wankel, Absolon

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2016

ISBN:

Autor: Skutilovi Josef a Jan
Název:

Moravský kras ve své kulturní historii a v beletrii

Údaje o vydání: pro okresní archiv v Blansku

Nakladatelské údaje: ONV Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A5 / 00595Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, umělecký zájem, kras, Wankel, beletrie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2016

Skutilovi Josef a Jan

Moravský kras ve své kulturní historii a v beletrii

pro okresní archiv v Blansku

ONV Blansko

ČSS / pub / A5 / 00595

historie, umělecký zájem, kras, Wankel, beletrie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Volko-Starohorský J.
Název:

Morfologia jaskynného srazeného vápenca

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Slovenského krasu, Litpovský Sv. Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1932

Lokace:SK

Údaje pevné délky:11

ČSS / pub / A5 / 02012Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krápník, jeskyně, formy, stalaktit, stalagmit

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

SK

jiné

monotematické

sešit

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Volko-Starohorský J.

Morfologia jaskynného srazeného vápenca

Muzeum Slovenského krasu, Litpovský Sv. Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 02012

krápník, jeskyně, formy, stalaktit, stalagmit

domácí

textová publikace

SK

jiné

monotematické

sešit

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2016

ISBN:

Autor: Brada Konstantin
Název:

Můj kraj Jesenicko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Okresní pedagogický sbor a Okresní osvětová rada v Jeseníku

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Příručka vlastivědy jesenického okresu

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / cop / A5 / 01940Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vlastivěda, politický okres, Jesenicko, horopis, vodopis, dějepis

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2016

Brada Konstantin

Můj kraj Jesenicko

Okresní pedagogický sbor a Okresní osvětová rada v Jeseníku

Příručka vlastivědy jesenického okresu

ČSS / cop / A5 / 01940

vlastivěda, politický okres, Jesenicko, horopis, vodopis, dějepis

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN:

Autor: Technik Alfred
Název:

Muži pod Prahou

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1942

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:174

ČSS / cop / A4 / 00598Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pražské podzemí

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Technik Alfred

Muži pod Prahou

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství Praha

ČSS / cop / A4 / 00598

pražské podzemí

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN: 80-7341-231-4

Autor: Stone William, Endová Barbara am, Paulsen Monte
Název:

Na dno světa

Údaje o vydání: první vydání v češtině

Nakladatelské údaje: BB/art, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Odvážný sestup do nejzrádnější jeskyně na světě

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:US

Údaje pevné délky:279

ČSS / pub / A5 / 00599Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): expedice, nejhlubší jeskyně, sifon, jeskynní systém, speleopotápění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stone William, Endová Barbara am, Paulsen Monte

Na dno světa

první vydání v češtině

BB/art, Praha

Odvážný sestup do nejzrádnější jeskyně na světě

ČSS / pub / A5 / 00599

expedice, nejhlubší jeskyně, sifon, jeskynní systém, speleopotápění

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 5. 2022

ISBN: 978-80-87857-47-2

Autor: Sirotek Jan, Motyčka Zdeněk, Kaman Vít, Mokrý Tomáš, Ondrouchová 

LudmilaNázev:

Na hraně žlebu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha a ZO ČSS 6-25 Pustý žleb

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2022

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:188

ČSS / pub / A4 / 02203Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Pustý žleb, Moravský kras, historie, jeskyně, průzkum, výzkum, speleopotápění, expedice

vypůjčitelné

ČSS

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 5. 2022

Sirotek Jan, Motyčka Zdeněk, Kaman Vít, Mokrý Tomáš, Ondrouchová 

Ludmila

Na hraně žlebu

Česká speleologická společnost, Praha a ZO ČSS 6-25 Pustý žleb

ČSS / pub / A4 / 02203

Pustý žleb, Moravský kras, historie, jeskyně, průzkum, výzkum, speleopotápění, expedice

ČSS

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-80-8064-343-0

Autor: Holúbek Peter, Kortman Bohuslav
Název:

Na Krakovej holi…

Údaje o vydání: výběr článků Petra Hipmana

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnosť, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Petr Hipman (1940 - 1999)

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:SK

Údaje pevné délky:68

ČSS / pub / A5 / 01572Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologice, průzkum, výzkum, podzemí, jeskyně, objevy, speleotechnika

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Holúbek Peter, Kortman Bohuslav

Na Krakovej holi…

výběr článků Petra Hipmana

Slovenská speleologická spoločnosť, Žilina

Petr Hipman (1940 - 1999)

ČSS / pub / A5 / 01572

speleologice, průzkum, výzkum, podzemí, jeskyně, objevy, speleotechnika

SSS

textová publikace

SK

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 60/501/89/5

Autor: Hauft Jindřich
Název:

Na permoníkových stezkách

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: komitét smypozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:225

ČSS / pub / A5 / 00600Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hauft Jindřich

Na permoníkových stezkách

komitét smypozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

ČSS / pub / A5 / 00600

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 1. 2019

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Na Pomezí Caves

Údaje o vydání: zřejmě text uvítání průvodce jeskyní

Nakladatelské údaje: žádné

Fyzický popis: dvojlisty EN, FR, DE a RU

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:3

ČSS / pub / A5 / 02129Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Na Pomezí, historie, vývoj, charakteristiky jeskyně

vypůjčitelné

domácí

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 1. 2019

neuveden

Na Pomezí Caves

zřejmě text uvítání průvodce jeskyní

žádné

dvojlisty EN, FR, DE a RU

ČSS / pub / A5 / 02129

jeskyně, Na Pomezí, historie, vývoj, charakteristiky jeskyně

domácí

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN:

Autor: Maksimovič G., Rubel R.
Název:

Na zemlje i pod zemlej

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sredně-Uralskoje Knižnoje Izdatělstvo, Sverdlovsk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:RU

Údaje pevné délky:173

ČSS / pub / A5 / 01431Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, řeky, jezera, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

všeobecné

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Maksimovič G., Rubel R.

Na zemlje i pod zemlej

Sredně-Uralskoje Knižnoje Izdatělstvo, Sverdlovsk

ČSS / pub / A5 / 01431

jeskyně, řeky, jezera, kras

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

všeobecné

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 35-75

Autor: Čupikov B.
Název:

Nagorje Karabi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Tavrija, Simferopol

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1975

Lokace:RU

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / A5 / 00602Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

RU

území větší

všeobecné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Čupikov B.

Nagorje Karabi

Tavrija, Simferopol

ČSS / pub / A5 / 00602

zahraniční

průvodce

RU

území větší

všeobecné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Nagra grottor i Östergötland

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 5

Žánr/forma:

Rok vydání:1964

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A5 / 01744Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Nagra grottor i Östergötland

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 5

ČSS / pub / A5 / 01744

jeskyně, Švédsko, seznam lokalit, mapa jeskyně

zahraniční

průvodce

SWE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 2. 2018

ISBN: 978-80-89933-00-6

Autor: Ambróz Leonard, Lázničková Marianna
Název:

Najstaršie chránené územia na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:SK

Údaje pevné délky:188

ČSS / pub / A3 / 02079Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, Slovensko, ochrana přírody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 2. 2018

Ambróz Leonard, Lázničková Marianna

Najstaršie chránené územia na Slovensku

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A3 / 02079

chráněná území, Slovensko, ochrana přírody

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Nález neznámých montánních děl pod Krakonošovou zahrádkou v Obřím 

dole

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0178

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02034Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): montánní dílo, Krakonošova zahrádka, Obří důl

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Nález neznámých montánních děl pod Krakonošovou zahrádkou v Obřím 

dole

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva č. 0178

ČSS / cop / A4 / 02034

montánní dílo, Krakonošova zahrádka, Obří důl

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 7. 2019

ISBN: 978-961-6568-78-4

Autor: Shaw Trevor R.
Název:

Names from the past in Postojnska jama

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Založba ZRC, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 02140Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jména a místa, Postojnska jama, ientifikace a lokalizace, proměny jmen

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 7. 2019

Shaw Trevor R.

Names from the past in Postojnska jama

Založba ZRC, Ljubljana

ČSS / pub / A4 / 02140

jména a místa, Postojnska jama, ientifikace a lokalizace, proměny jmen

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Zimerman Václav
Název:

Národní mstitel

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: obec Řepín

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:  

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / A5 / 00603Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): odboj, 2. světová válka, gestapo, paravýsadek, partyzáni

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Zimerman Václav

Národní mstitel

obec Řepín

ČSS / pub / A5 / 00603

odboj, 2. světová válka, gestapo, paravýsadek, partyzáni

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Miko Ladislav, Štursa Jan, Moucha Petr et al.
Název:

Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky

Údaje o vydání: pro Správu CHKO ČR

Nakladatelské údaje: ASCO, s.r.o.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 02010Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, NATURA 2000, národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní 

fenomén, autoregulační proces

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Miko Ladislav, Štursa Jan, Moucha Petr et al.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti České republiky

pro Správu CHKO ČR

ASCO, s.r.o.

ČSS / pub / A5 / 02010

ochrana přírody, NATURA 2000, národní park, chráněná krajinná oblast, přírodní 

fenomén, autoregulační proces

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Klečková Zina a kol.
Název:

Národní přírodní rezervace Hůrka

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČSOP Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 01604Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, chráněné území, aragonitové jeskyně, Hranická propast

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Klečková Zina a kol.

Národní přírodní rezervace Hůrka

ČSOP Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

ČSS / pub / A5 / 01604

ochrana přírody, chráněné území, aragonitové jeskyně, Hranická propast

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 80-7037-001-7

Autor: Mráz Jan
Název:

Národní technické muzeum v Praze

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Národní technické muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:62

ČSS / pub / A5 / 00604Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): expozice dějin, archív, knihovna NTM

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

jiné

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Mráz Jan

Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum, Praha

ČSS / pub / A5 / 00604

expozice dějin, archív, knihovna NTM

domácí

průvodce

CZ

jiné

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN: ČSVTS 60/865A/85

Autor: Šternberk Kašpar
Název:

Nástin dějin českého hornictví

Údaje o vydání: překlad Vladimír Síbrt

Nakladatelské údaje: komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: I. svazek, I. díl - 1836, II. díl - 1837

Žánr/forma:  

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:518

ČSS / pub / A5 / 00605Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dolování, historie, těžba

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šternberk Kašpar

Nástin dějin českého hornictví

překlad Vladimír Síbrt

komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

I. svazek, I. díl - 1836, II. díl - 1837

ČSS / pub / A5 / 00605

dolování, historie, těžba

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN: ČSVTS 60/865A/85

Autor: Šternberk Kašpar
Název:

Nástin dějin hornictví a báňského zákonodárství v Českém království

Údaje o vydání: překlad Miroslav Kolek

Nakladatelské údaje: komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: svazek druhý

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:267

ČSS / pub / A5 / 00606Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dolování, historie, těžba, zákonodárství

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šternberk Kašpar

Nástin dějin hornictví a báňského zákonodárství v Českém království

překlad Miroslav Kolek

komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram

svazek druhý

ČSS / pub / A5 / 00606

dolování, historie, těžba, zákonodárství

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šuf Jiří
Název:

Nástin geologických poměrů území západně Železníku na Slovensku

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Královská česká společnost nauk, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské české spoelčnosti nauk, tř. II.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1933

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:19

ČSS / SEP / A4 / 01456Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, petrografie, tektonika, uloženiny, vyvřeliny

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Šuf Jiří

Nástin geologických poměrů území západně Železníku na Slovensku

separát

Královská česká společnost nauk, Praha

Věstník Královské české spoelčnosti nauk, tř. II.

ČSS / SEP / A4 / 01456

geologie, petrografie, tektonika, uloženiny, vyvřeliny

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sklenář Karel
Název:

Nástin vývoje prehistorického bádání v Čechách do roku 1919

Údaje o vydání: výběr ukázek z literatury a dokumentů k období počátků prehistorického bádání v 

Čechách

Nakladatelské údaje: Čs. společnost archeologická, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy při Čs. společnost archeologické, XI/1969/4-6

Žánr/forma:  

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / cop / A4 / 00608Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, literatura, bádání

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sklenář Karel

Nástin vývoje prehistorického bádání v Čechách do roku 1919

výběr ukázek z literatury a dokumentů k období počátků prehistorického bádání v 

Čechách

Čs. společnost archeologická, Praha

kopie strojopisu

Zprávy při Čs. společnost archeologické, XI/1969/4-6

ČSS / cop / A4 / 00608

prehistorie, literatura, bádání

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 12. 2019

ISBN: 978-83-942428-1-7

Autor: Slupinska Magdalena et al.
Název:

Natura jaskin

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fundacja Speleologia Polska, Sosnowiecz

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2016

Lokace:PO

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / B4 / 02164Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): klima, archelogie, fauna, netopýři, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 12. 2019

Slupinska Magdalena et al.

Natura jaskin

Fundacja Speleologia Polska, Sosnowiecz

ČSS / pub / B4 / 02164

klima, archelogie, fauna, netopýři, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 456.12/77-Va 102

Autor: Truhlář Jiří a kol.
Název:

Naučná stezka Josefovské údolí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vysoká škola zemědělská v Brně, Školní lesní podnik Křtiny

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / A5 / 01681Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Adamov, les, Blansko, geologie, naučná stezka,státní přírodní rezervace

Nelze půjčovat !!!!



16. 12. 2012

Truhlář Jiří a kol.

Naučná stezka Josefovské údolí

Vysoká škola zemědělská v Brně, Školní lesní podnik Křtiny

ČSS / pub / A5 / 01681

Adamov, les, Blansko, geologie, naučná stezka,státní přírodní rezervace



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 6. 2011

ISBN: 80-88850-12-6

Autor: Eliáš M. a kol
Název:

Náučné chodníky a náučné lokality v chránených územiach Slovenska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská agentúra životního prostredia, Banská Bystrica

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1997

Lokace:SK

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / A5 / 00610Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, národní park, chráněná krajinná oblast

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

SK

území větší

jiný seznam

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 6. 2011

Eliáš M. a kol

Náučné chodníky a náučné lokality v chránených územiach Slovenska

Slovenská agentúra životního prostredia, Banská Bystrica

ČSS / pub / A5 / 00610

chráněná území, národní park, chráněná krajinná oblast

zahraniční

atlas

SK

území větší

jiný seznam

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 80-733-519-X

Autor: Bílková Daniela, Cílek Václav, Hromas Jaroslav, Novotná Jiřina, Vávra 

MichalNázev:

Navštivte podzemí v Čechách, na Moravě ve Slezsku

Údaje o vydání: 1. vydání

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:269

ČSS / pub / A5 / 00611Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Bílková Daniela, Cílek Václav, Hromas Jaroslav, Novotná Jiřina, Vávra 

Michal

Navštivte podzemí v Čechách, na Moravě ve Slezsku

1. vydání

Olympia, Praha

ČSS / pub / A5 / 00611

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2021

ISBN: 978-80-87857-43-4

Autor: Belica Ondřej, Wagner Josef
Název:

Názvosloví lezeckých uzlů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: přeložený karton s ilustrativními nákresy

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / pub / A5 / 02200Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika, uzly

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2021

Belica Ondřej, Wagner Josef

Názvosloví lezeckých uzlů

Česká speleologická společnost, Praha

přeložený karton s ilustrativními nákresy

ČSS / pub / A5 / 02200

speleotechnika, uzly

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Petrov Ivan Ivanov
Název:

Nebe ot kamk

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Porebica Pokoritěli na prirodata

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:125

ČSS / pub / A5 / 00612Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Petrov Ivan Ivanov

Nebe ot kamk

ruční věnování

Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

Porebica Pokoritěli na prirodata

ČSS / pub / A5 / 00612

průzkum jeskyní

zahraniční

textová publikace

BUL

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN:

Autor: nečitelné
Název:

nečitelné

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Toyohashi Museum of Natural History, Toyohashi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2013

Lokace:JAP

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 01982Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nečitelné

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

JAP

území větší

všeobecné

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

nečitelné

nečitelné

Toyohashi Museum of Natural History, Toyohashi

ČSS / pub / A5 / 01982

nečitelné

zahraniční

fotopublikace

JAP

území větší

všeobecné

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2010

ISBN: 978-80-7028-343-1

Autor: Valoch Karel, Lázničková-Galetová Martina
Název:

Nejstarší umění střední Evropy

Údaje o vydání: průvodce k výstavě

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, AÚ AV ČR, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A4 / 01464Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiné

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2010

Valoch Karel, Lázničková-Galetová Martina

Nejstarší umění střední Evropy

průvodce k výstavě

Moravské zemské muzeum, AÚ AV ČR, Brno

ČSS / pub / A4 / 01464

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiné

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 9. 2022

ISBN:

Autor: Sklenář Karel
Název:

Nejstarší zpráva o výzkumu v jeskyních Českého krasu

Údaje o vydání: separát - Časopis Národního muzea, odd. přírodovědný - 3/4 1974

Nakladatelské údaje: Národní muzeum Praha

Fyzický popis: sdrátkované vytržené listy

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6

ČSS / SEP / A4 / 02222Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): český kras, jeskyně, paleontologie, archeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 9. 2022

Sklenář Karel

Nejstarší zpráva o výzkumu v jeskyních Českého krasu

separát - Časopis Národního muzea, odd. přírodovědný - 3/4 1974

Národní muzeum Praha

sdrátkované vytržené listy

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - HISTORIE

ČSS / SEP / A4 / 02222

český kras, jeskyně, paleontologie, archeologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Novak Dušan
Název:

Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. VI/26

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:26

ČSS / SEP / A5 / 02001Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): polje, kras, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Novak Dušan

Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. VI/26

ČSS / SEP / A5 / 02001

polje, kras, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Roth Zdeněk
Název:

Některé formy sintrové výzdoby v jeskyni Domici a jejich vznik

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis: i RU, FR

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / SEP / A4 / 00613Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně Domica, sintrová výzadoba, vznik, stalgmity, stalaktity

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Roth Zdeněk

Některé formy sintrové výzdoby v jeskyni Domici a jejich vznik

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

i RU, FR

Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00613

jeskyně Domica, sintrová výzadoba, vznik, stalgmity, stalaktity

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Böcker Tivadar, Hazslinsky Tamás
Název:

Nemzetközi Karszthidrologiai Szimpózium I.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1978

Lokace:HU

Údaje pevné délky:288

ČSS / cop / A4 / 00387Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): využití a ochrana krasových vod, hydorlogie, kras, jeskyně, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Böcker Tivadar, Hazslinsky Tamás

Nemzetközi Karszthidrologiai Szimpózium I.

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / cop / A4 / 00387

využití a ochrana krasových vod, hydorlogie, kras, jeskyně, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Böcker Tivadar, Hazslinsky Tamás
Název:

Nemzetközi Karszthidrologiai Szimpózium II.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1978

Lokace:HU

Údaje pevné délky:210

ČSS / cop / A4 / 01646Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): využití a ochrana krasových vod, hydorlogie, kras, jeskyně, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Böcker Tivadar, Hazslinsky Tamás

Nemzetközi Karszthidrologiai Szimpózium II.

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / cop / A4 / 01646

využití a ochrana krasových vod, hydorlogie, kras, jeskyně, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Hazslinszky Tamás ed.
Název:

Nemzetközi Lámpaflóra kollokvium

Údaje o vydání: říjen 1984, Budapešť

Nakladatelské údaje: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1984

Lokace:HU

Údaje pevné délky:155

ČSS / pub / A5 / 02023Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lampenflora, kolokvium

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Hazslinszky Tamás ed.

Nemzetközi Lámpaflóra kollokvium

říjen 1984, Budapešť

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, Budapest

ČSS / pub / A5 / 02023

lampenflora, kolokvium

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: III/15i

Autor: Kouřimský Jiří
Název:

Nerosty I

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Orbis, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Nerosty českých zemí

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:168

ČSS / pub / A5 / 00615Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kouřimský Jiří

Nerosty I

Orbis, Praha

Nerosty českých zemí

ČSS / pub / A5 / 00615

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bernadovič František
Název:

Netopiere

Údaje o vydání: informačná príručka pre pracovníkov sprístupnených jaskýň Slovenska

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 00616Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bernadovič František

Netopiere

informačná príručka pre pracovníkov sprístupnených jaskýň Slovenska

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00616

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 80-8064-094-7

Autor: Bernadovič František
Název:

Netopiere - tajomní obyvatelia jaskýň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:  

Rok vydání:

Lokace:SK

Údaje pevné délky:119

ČSS / pub / A5 / 00617Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

jiný seznam

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bernadovič František

Netopiere - tajomní obyvatelia jaskýň

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 00617

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

jiný seznam

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 10. 2015

ISBN: 80-85368-78-1

Autor: Málková Ivana, Vlašín Mojmír
Název:

Netopýři

Údaje o vydání: vydáno k Evropskému roku ochrany přírody

Nakladatelské údaje: Ministerstvo životního prostředí, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:39

ČSS / pub / A5 / 01490Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): netopýr, systematika, ohrožení netopýrů, echolokace, výzkum netopýrů

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 10. 2015

Málková Ivana, Vlašín Mojmír

Netopýři

vydáno k Evropskému roku ochrany přírody

Ministerstvo životního prostředí, Praha

ČSS / pub / A5 / 01490

netopýr, systematika, ohrožení netopýrů, echolokace, výzkum netopýrů

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-27-5

Autor: Vondrovský Igor
Název:

Netypické objekty československého opevnění z let 1936 - 1938

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 26

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / řada / 01477Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Vondrovský Igor

Netypické objekty československého opevnění z let 1936 - 1938

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 26

ČSS / pub / řada / 01477

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN: 8-214-0954-1

Autor: Šlezingr Miloslav
Název:

Nevysvětlitelné záhady propastí a jeskyň v českých zemích

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: VITIUM nakladatelství VUT, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: O čem Clark a Däniken ještě nevědí

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:93

ČSS / pub / A5 / 00620Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propasti, nevysvětlené záhady, ledové jeskyně, virgule

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šlezingr Miloslav

Nevysvětlitelné záhady propastí a jeskyň v českých zemích

VITIUM nakladatelství VUT, Brno

O čem Clark a Däniken ještě nevědí

ČSS / pub / A5 / 00620

jeskyně, propasti, nevysvětlené záhady, ledové jeskyně, virgule

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN:

Autor: Bakalowicz Michel
Název:

Newsletter on Karst

Údaje o vydání: no 1 july 1989

Nakladatelské údaje: Laboratoire Souterrain du CNRS

Fyzický popis: sdrátkovanýu samodomo kopiírovaný oběžník

Údaje o edici - vedlejší název: kopie Karst Research in the Unitred States 1989, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:US

Údaje pevné délky:8

ČSS / cop / A4 / 02061Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologické skupiny, vzdělávací program, Čína

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Bakalowicz Michel

Newsletter on Karst

no 1 july 1989

Laboratoire Souterrain du CNRS

sdrátkovanýu samodomo kopiírovaný oběžník

kopie Karst Research in the Unitred States 1989, sv. 1

ČSS / cop / A4 / 02061

speleologické skupiny, vzdělávací program, Čína

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 10. 2018

ISBN:

Autor: Havránek Edgar Th.
Název:

Neznámá Praha

Údaje o vydání: "Léta Páně 1939 vydáno bylo na světlo Boží v matičce Praze" ... "vlastním nákladem 

autorovým"

Nakladatelské údaje: Knihtiskárna M. Knapp v Praze - Karlíně

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Kniha první, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1939

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:265

ČSS / pub / A4 / 02095Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, pražské podsvětí, historie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 10. 2018

Havránek Edgar Th.

Neznámá Praha

"Léta Páně 1939 vydáno bylo na světlo Boží v matičce Praze" ... "vlastním nákladem 

autorovým"

Knihtiskárna M. Knapp v Praze - Karlíně

Kniha první, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 02095

Praha, pražské podsvětí, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2018

ISBN:

Autor: Havránek Edgar Th.
Název:

Neznámá Praha

Údaje o vydání: "Léta Páně 1939 vydáno bylo na světlo Boží v matičce Praze" ... "vlastním nákladem 

autorovým"

Nakladatelské údaje: Knihtiskárna M. Knapp v Praze - Karlíně

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Kniha druhá, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1939

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:254

ČSS / pub / A4 / 02096Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, pražské podsvětí, historie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2018

Havránek Edgar Th.

Neznámá Praha

"Léta Páně 1939 vydáno bylo na světlo Boží v matičce Praze" ... "vlastním nákladem 

autorovým"

Knihtiskárna M. Knapp v Praze - Karlíně

Kniha druhá, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 02096

Praha, pražské podsvětí, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Lahoda Ladislav
Název:

Neznámé podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Společnost rpo výzkum historického podzemí, Praha

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název: Učební text CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:123

ČSS / cop / A5 / 00621Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lahoda Ladislav

Neznámé podzemí

Společnost rpo výzkum historického podzemí, Praha

samizdat

Učební text CMA, Společnost pro výzkum historického podzemí

ČSS / cop / A5 / 00621

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wiszniowska Teresa
Název:

Niedžwiedž jaskiniowy z Kletna i innych jaskin Polski

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Paňstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1976

Lokace:PO

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A4 / 00622Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní medvěd, kosterní nálezy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wiszniowska Teresa

Niedžwiedž jaskiniowy z Kletna i innych jaskin Polski

ruční věnování

Paňstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 00622

jeskynní medvěd, kosterní nálezy

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 2. 2016

ISBN:

Autor: Koscielecki Kazimierz et al.
Název:

Niphargus

Údaje o vydání: Materialy II Jurajskiego Seminarium Speleologicznego

Nakladatelské údaje: Oddzial PTTK Czestochova Speleoklub

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1967

Lokace:PO

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 01975Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Niphargus, jeskynní mikroklima, ochrana jeskyní

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 2. 2016

Koscielecki Kazimierz et al.

Niphargus

Materialy II Jurajskiego Seminarium Speleologicznego

Oddzial PTTK Czestochova Speleoklub

ČSS / pub / A4 / 01975

Niphargus, jeskynní mikroklima, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Chabert Jacques
Název:

Norbert Casteret

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Spelunca Librairie, Fédération Francaise de Spéléologie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bibliografie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:FR

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A4 / 00623Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

bibliografický seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chabert Jacques

Norbert Casteret

Spelunca Librairie, Fédération Francaise de Spéléologie

Bibliografie

ČSS / pub / A4 / 00623

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

bibliografický seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel
Název:

Notes on the history of some karstological terms- hydrothermal karst, 

geysermite, vadose zone

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A5 / 01908Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrotermální kras, vadózní uzóny

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel

Notes on the history of some karstological terms- hydrothermal karst, 

geysermite, vadose zone

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01908

hydrotermální kras, vadózní uzóny

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: Králík František
Název:

Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Československý kras 13 1960-1961

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 02180Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lom Chlum, aragonit

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

Králík František

Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu

separát

Československý kras 13 1960-1961

ČSS / SEP / A5 / 02180

lom Chlum, aragonit

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 6. 2015

ISBN: 1211-1643

Autor: Bosák Pavel
Název:

Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Muzeum Českého krasu, Beroun

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologie a paleontologie

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 01919Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Koněprusy, vápenec, devon

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 6. 2015

Bosák Pavel

Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu

separát

Muzeum Českého krasu, Beroun

Geologie a paleontologie

ČSS / SEP / A4 / 01919

Koněprusy, vápenec, devon

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Petránek Jan
Název:

Nové poznatky o některých otázkách sedimentace a diagenese 

devonských vrstev u Prahy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Královská česká společnost nauk, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Královské České společnosti nauk, ročník 1950, č. XI.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A4 / 00624Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, sedimentace

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Petránek Jan

Nové poznatky o některých otázkách sedimentace a diagenese 

devonských vrstev u Prahy

Královská česká společnost nauk, Praha

Věstník Královské České společnosti nauk, ročník 1950, č. XI.

ČSS / pub / A4 / 00624

geologie, sedimentace

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN: 978-80-7502-020-8

Autor: Ronovská, K., Vitoul, V., Bílková, J. a kolektiv
Název:

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Leges, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:256

ČSS / pub / A5 / 01832Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): založení a vznik spolku, stanovy, orgány, pobočné spolky, členství, účetnictví, daně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Ronovská, K., Vitoul, V., Bílková, J. a kolektiv

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Leges, Praha

ČSS / pub / A5 / 01832

založení a vznik spolku, stanovy, orgány, pobočné spolky, členství, účetnictví, daně

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2020

ISBN:

Autor: Handler Maureen, Padgett Allen
Název:

Nylon Highway No. 33

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - ruční věnování spoluautorky

Nakladatelské údaje: Nylon Highway, Chattanooga, US

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 33

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1991

Lokace:US

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A4 / 02165Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, jištění, speleotechnika, jisticí pomůcky

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2020

Handler Maureen, Padgett Allen

Nylon Highway No. 33

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - ruční věnování spoluautorky

Nylon Highway, Chattanooga, US

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 33

ČSS / pub / A4 / 02165

lana, jištění, speleotechnika, jisticí pomůcky

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

O netopýřím guánu a guánových korosích v jeskyni Domici

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis: text i RU a FR

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:64

ČSS / SEP / A4 / 00648Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

O netopýřím guánu a guánových korosích v jeskyni Domici

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

text i RU a FR

Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00648

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečerkin I. A. a kol.
Název:

O peredovom opyte v izučenii karstovych processov

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojznyj sovet naučno-techničeskich obščestv, Sovet po karstu i speleologii, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1984

Lokace:RU

Údaje pevné délky:82

ČSS / pub / A5 / 00649Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chemická denudace krasu, inženýrsko geologický průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Pečerkin I. A. a kol.

O peredovom opyte v izučenii karstovych processov

Vsesojznyj sovet naučno-techničeskich obščestv, Sovet po karstu i speleologii, Moskva

ČSS / pub / A5 / 00649

chemická denudace krasu, inženýrsko geologický průzkum

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 12. 2012

ISBN: 978-85-64130-02-9

Autor: Santos Lobo Heros Augusto, Panisset Travassos Luiz Eduardo a kol.
Název:

O ser humano e a paisagem cárstica

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sociedade Brasileira de Espelologia, Campinas

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2012

Lokace:BRA

Údaje pevné délky:87

ČSS / pub / B4 / 01694Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): život v krasu, svatá místa, výzkum a technika

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

ESP

území větší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 12. 2012

Santos Lobo Heros Augusto, Panisset Travassos Luiz Eduardo a kol.

O ser humano e a paisagem cárstica

Sociedade Brasileira de Espelologia, Campinas

ČSS / pub / B4 / 01694

život v krasu, svatá místa, výzkum a technika

zahraniční

fotopublikace

ESP

území větší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Woldřich Josef
Název:

O tektonice, třetihorách a diluviu v území mezi Berounkou u Budňan, 

Zadní Třebání a Litní

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: kopie článku

Údaje o edici - vedlejší název: sborník České společnosti zeměvědné

Žánr/forma: text

Rok vydání:1914

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A4 / 01427Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Woldřich Josef

O tektonice, třetihorách a diluviu v území mezi Berounkou u Budňan, 

Zadní Třebání a Litní

separát

kopie článku

sborník České společnosti zeměvědné

ČSS / SEP / A4 / 01427

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 8. 2021

ISBN: 978-80-970734-1-1

Autor: Vlček Lukáš, Holúbek Peter, Kortman Bohuslav
Název:

O troch jaskyniaroch

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:SK

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / A5 / 02187Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Svätopluk Kámen, Stanislav Šrol, pavol Mitter, jeskně, průzkum, výzkum, ledové jeskyně

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 8. 2021

Vlček Lukáš, Holúbek Peter, Kortman Bohuslav

O troch jaskyniaroch

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 02187

Svätopluk Kámen, Stanislav Šrol, pavol Mitter, jeskně, průzkum, výzkum, ledové jeskyně

SSS

textová publikace

SK

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 10-95382-79338-7020-

Autor: Chandžijskij Antonin
Název:

Obitěli v skalach

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gosudarstvennoje izdatělstvo "Septemvri", Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1985

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:148

ČSS / pub / B4 / 01408Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, písemné památníky, graffiti

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

BUL

nevím

všeobecné

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Chandžijskij Antonin

Obitěli v skalach

Gosudarstvennoje izdatělstvo "Septemvri", Sofia

ČSS / pub / B4 / 01408

geografie, písemné památníky, graffiti

zahraniční

fotopublikace

BUL

nevím

všeobecné

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 59-134-83

Autor: Wankel Jindřich
Název:

Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

Údaje o vydání: první české vydání

Nakladatelské údaje: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:307

ČSS / pub / A4 / 00653Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, dějiny, historie, hrady, zříceniny, šlechtické rody

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wankel Jindřich

Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti

první české vydání

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00653

prehistorie, dějiny, historie, hrady, zříceniny, šlechtické rody

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 978-807028-344-8

Autor: Oliva Martin, Kostrhun Petr
Název:

Obrazy z výzkumu moravského paleolitu

Údaje o vydání: porjekt VaV MK ČR DE07P04OMG021

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:119

ČSS / pub / A4 / 01482Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleolit, archeologie, vývoj člověka, fosilie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Oliva Martin, Kostrhun Petr

Obrazy z výzkumu moravského paleolitu

porjekt VaV MK ČR DE07P04OMG021

Moravské zemské muzeum, Brno

ČSS / pub / A4 / 01482

paleolit, archeologie, vývoj člověka, fosilie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2014

ISBN:

Autor: Lopez Angel Hernanz, Costa Alejandro Carreras
Název:

Observaciones sobre el macizo karstico del Marbore (Pirineo de Huesca - 

Espana)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Centro de Estudios Hidrograficos, Instituto de Hidrologia, Madrid

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1966

Lokace:ES

Údaje pevné délky:25

ČSS / cop / A4 / 01864Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Pyreneje, pozorování, geologie, jeskyně, kras, klimatologie, mapování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

skripta

ES

území větší

studijní

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2014

Lopez Angel Hernanz, Costa Alejandro Carreras

Observaciones sobre el macizo karstico del Marbore (Pirineo de Huesca - 

Espana)

Centro de Estudios Hidrograficos, Instituto de Hidrologia, Madrid

ČSS / cop / A4 / 01864

Pyreneje, pozorování, geologie, jeskyně, kras, klimatologie, mapování

zahraniční

skripta

ES

území větší

studijní

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Andrejčuk V. N. a kol.
Název:

Obstanovki karstogeneza: glubinnyj karst, endokarst, gidrotermokarst

Údaje o vydání: teze referátů regionálního shromáždění

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: sešit

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1991

Lokace:RU

Údaje pevné délky:102

ČSS / pub / A5 / 00654Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, karsologická terminologie, klasifikace krasových procesů

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Andrejčuk V. N. a kol.

Obstanovki karstogeneza: glubinnyj karst, endokarst, gidrotermokarst

teze referátů regionálního shromáždění

sešit

ČSS / pub / A5 / 00654

kras, karsologická terminologie, klasifikace krasových procesů

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 5. 2012

ISBN:

Autor: Matoušková Anna
Název:

Od tradičního vápenictví na území Českého krasu ke vzniku moderní 

továrny na výrobu portlandského cementu v Králově Dvoře 1911

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Králodvorská cementárna, a. s., Beroun

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:85

ČSS / pub / A5 / 00655Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 5. 2012

Matoušková Anna

Od tradičního vápenictví na území Českého krasu ke vzniku moderní 

továrny na výrobu portlandského cementu v Králově Dvoře 1911

Králodvorská cementárna, a. s., Beroun

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00655

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN:

Autor: Zeman A., Suchý V., Bosák P., Hladíková J., Jačková I., Dobeš P.
Název:

Odhalování geologické historie Českého krasu: nové nálezy ve 

Velkolomu Čertovy schody u Koněprus

Údaje o vydání: příležitostná publikace

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: rozšířená a upravená verze posteru 30. Mezinárdního geologického 

kongresuv Pekingu, Čína

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / pub / obludy / 00656Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, velkolom Čertovy schody, koněpruské růžice

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Zeman A., Suchý V., Bosák P., Hladíková J., Jačková I., Dobeš P.

Odhalování geologické historie Českého krasu: nové nálezy ve 

Velkolomu Čertovy schody u Koněprus

příležitostná publikace

rozšířená a upravená verze posteru 30. Mezinárdního geologického 

kongresuv Pekingu, Čína

ČSS / pub / obludy / 00656

Český kras, velkolom Čertovy schody, koněpruské růžice

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 978-80-7212-542-5

Autor: Mitchell-Jones Tony, Bihari Zoltán, Masing Matti, Rodrigues Luísa
Název:

Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo životního prostředí, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Eurobats, sv. 2

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:38

ČSS / pub / A4 / 01516Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana netopýrů, ohrožující faktory, ochrana lokalit, kodex, management, monitoring

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Mitchell-Jones Tony, Bihari Zoltán, Masing Matti, Rodrigues Luísa

Ochrana a management podzemních lokalit významných pro netopýry

Ministerstvo životního prostředí, Praha

2 ks

Eurobats, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 01516

ochrana netopýrů, ohrožující faktory, ochrana lokalit, kodex, management, monitoring

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN: 56690-2-52-III-2

Autor: Veselý Jaroslav a kol.
Název:

Ochrana československé přírody a krajiny

Údaje o vydání: ruční věnování dr. Kettnerovi

Nakladatelské údaje: Nakladatelství ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: díl II., část speciální

Žánr/forma:  

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:706

ČSS / pub / A4 / 00657Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podnebí, geologie, pedologie, květena, zvířena, ochrana přírody

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Veselý Jaroslav a kol.

Ochrana československé přírody a krajiny

ruční věnování dr. Kettnerovi

Nakladatelství ČSAV, Praha

díl II., část speciální

ČSS / pub / A4 / 00657

podnebí, geologie, pedologie, květena, zvířena, ochrana přírody

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Gaál Ľudovít
Název:

Ochrana jaskýň

Údaje o vydání: Metodické listy č.10

Nakladatelské údaje: Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum ochrany prírody a krajiny, 

Banská Bystrica

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: pre vnútornu potrebu štátnej ochrany prírody

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1997

Lokace:SK

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / A5 / 00658Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Gaál Ľudovít

Ochrana jaskýň

Metodické listy č.10

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum ochrany prírody a krajiny, 

Banská Bystrica

2 ks

pre vnútornu potrebu štátnej ochrany prírody

ČSS / pub / A5 / 00658

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: Demek Jaromír a kol.
Název:

Ochrana krasových oblastí a životního prostředí

Údaje o vydání: seminář v Lipovci, vydáno pro účastníky 2. sjezdu ČSS

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A5 / 01530Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová krajina, ochrana krasu, jeskynní sedimenty, minerální výplně

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Demek Jaromír a kol.

Ochrana krasových oblastí a životního prostředí

seminář v Lipovci, vydáno pro účastníky 2. sjezdu ČSS

Česká speleologická společnost, Praha

2 ks

ČSS / pub / A5 / 01530

krasová krajina, ochrana krasu, jeskynní sedimenty, minerální výplně

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2022

ISBN: Kul/3-1904/82

Autor: Demek Jaromír ed.
Název:

Ochrana krasových oblastí a životního prostředí

Údaje o vydání: pro účastníky 2. sjezdu ČSS v Čelákovicích 1987 a symposia Ochrana krasových oblastí

Nakladatelské údaje: Česká speleologická solečnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: příloha časopisu Stalgmit

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A5 / 02204Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): životní prostředí, kras, typy krasu

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2022

Demek Jaromír ed.

Ochrana krasových oblastí a životního prostředí

pro účastníky 2. sjezdu ČSS v Čelákovicích 1987 a symposia Ochrana krasových oblastí

Česká speleologická solečnost, Praha

příloha časopisu Stalgmit

ČSS / pub / A5 / 02204

životní prostředí, kras, typy krasu

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 80-88723-23-X

Autor: Bella Pavel a kol.
Název:

Ochrana ľadových jaskýň

Údaje o vydání: seminár z příležitosti 125.výročia objavenia Dobšinskej ĺadovej jaskyne

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zborník referátov

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A4 / 00660Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ledové výplně, mikroklima, Dobšinská, Stratenská, geomorfologie, Silická lednice, 

termodynamika, zalednění

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Bella Pavel a kol.

Ochrana ľadových jaskýň

seminár z příležitosti 125.výročia objavenia Dobšinskej ĺadovej jaskyne

Správa slovenských jaskýň, Žilina

Zborník referátov

ČSS / pub / A4 / 00660

ledové výplně, mikroklima, Dobšinská, Stratenská, geomorfologie, Silická lednice, 

termodynamika, zalednění

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Rukovskij N. N. a kol.
Název:

Ochrana prirody i zapovednoje delo v SSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bjulleteň, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1962

Lokace:RU

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A5 / 00661Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, chráněná území, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Rukovskij N. N. a kol.

Ochrana prirody i zapovednoje delo v SSSR

Akademija nauk SSSR, Moskva

Bjulleteň, sv. 7

ČSS / pub / A5 / 00661

ochrana přírody, chráněná území, jeskyně

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Ochrana přírody a právo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: CHKO Český kras

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: příloha Zpravodaje CHKO Český kras

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:27

ČSS / pub / A5 / 01928Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zákon č. 40/1956 Sb., úplné znění

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

neuveden

Ochrana přírody a právo

CHKO Český kras

příloha Zpravodaje CHKO Český kras

ČSS / pub / A5 / 01928

zákon č. 40/1956 Sb., úplné znění

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: různí
Název:

Ochrana přírody č. 10/1967

Údaje o vydání: separát - celé číslo OP - originálně uloženo v knihovně časopisů ČSS v příslušné řadě

Nakladatelské údaje: Orbis n.p., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / sep / A4 / 02258Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana krasových území

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

různí

Ochrana přírody č. 10/1967

separát - celé číslo OP - originálně uloženo v knihovně časopisů ČSS v příslušné řadě

Orbis n.p., Praha

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 10

ČSS / sep / A4 / 02258

ochrana krasových území

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 6. 2011

ISBN:

Autor: Hanel Lubomír a kol.
Název:

Ochrana živočichů v ČR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední výkonná rada ČSOP, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Příručka č. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:180

ČSS / pub / A5 / 00663Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana durhu, živočich, ochrana přírody

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 6. 2011

Hanel Lubomír a kol.

Ochrana živočichů v ČR

Ústřední výkonná rada ČSOP, Praha

Příručka č. 2

ČSS / pub / A5 / 00663

ochrana durhu, živočich, ochrana přírody

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 6. 2019

ISBN: 978-80-973213-0-7

Autor: Haráni Jozef
Název:

Okolo Slovenska po hraniciach

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: STAMAXplus, Vrútky

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:SK

Údaje pevné délky:223

ČSS / pub / B4 / 02136Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pěší turistika, hory, jeskyně, státní hranice

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 6. 2019

Haráni Jozef

Okolo Slovenska po hraniciach

STAMAXplus, Vrútky

ČSS / pub / B4 / 02136

pěší turistika, hory, jeskyně, státní hranice

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sklenář Karel
Název:

Okresni muzeum v Berouně

Údaje o vydání: katalog pravěké sbírky

Nakladatelské údaje: Čs. společnost archeologická, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy při Čs. společnost archeologické, XX/1978/1-2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:51

ČSS / cop / A4 / 00664Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, pravěk, sbírky, katalogizace

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sklenář Karel

Okresni muzeum v Berouně

katalog pravěké sbírky

Čs. společnost archeologická, Praha

kopie strojopisu

Zprávy při Čs. společnost archeologické, XX/1978/1-2

ČSS / cop / A4 / 00664

archeologie, pravěk, sbírky, katalogizace

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN: 0 9599608 6 4

Autor: Middleton Gregory J.
Název:

Oliver Trickett Doyen of Australias Cave Surveyors 1847-1934

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sydney Speleological Society, Broadway - Australia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sydney Speleological Society Occasional Paper no. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:US

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A4 / 00665Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): australské jeskyně, náčrty, literatura

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Middleton Gregory J.

Oliver Trickett Doyen of Australias Cave Surveyors 1847-1934

Sydney Speleological Society, Broadway - Australia

Sydney Speleological Society Occasional Paper no. 10

ČSS / pub / A4 / 00665

australské jeskyně, náčrty, literatura

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 5. 2011

ISBN: 0-9615093-2-5

Autor: Padgett Allen, Smith Bruce
Název:

On Rope

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vertical Section NSS, Huntsville

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1987

Lokace:US

Údaje pevné délky:340

ČSS / pub / A4 / 01565Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lano, lanové techniky, typy lan, uzly, jištění, osobní výstroj, speleotechnika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 5. 2011

Padgett Allen, Smith Bruce

On Rope

Vertical Section NSS, Huntsville

ČSS / pub / A4 / 01565

lano, lanové techniky, typy lan, uzly, jištění, osobní výstroj, speleotechnika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Ford D. C.
Název:

On the Geomorphic History of G. B. Cave, Charterhouse-on-Mendip, 

Somerset

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol. 10, No. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:UK

Údaje pevné délky:40

ČSS / SEP / A5 / 02117Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, Mendip v Somersetu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Ford D. C.

On the Geomorphic History of G. B. Cave, Charterhouse-on-Mendip, 

Somerset

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol. 10, No. 2

ČSS / SEP / A5 / 02117

geomorfologie, Mendip v Somersetu

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 4. 2019

ISBN: C-022-2213

Autor: Burchard Przemyslaw
Název:

Operacja Kret

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Drukarnia Wydawnicza v Krakowie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:PO

Údaje pevné délky:237

ČSS / pub / A5 / 00666Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 4. 2019

Burchard Przemyslaw

Operacja Kret

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Drukarnia Wydawnicza v Krakowie

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

ČSS / pub / A5 / 00666

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-37-0

Autor: Kejzlar Miroslav, Čermák Ladislav, Holzknecht Pavel
Název:

Opevnění na Trutnovsku

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 29

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:397

ČSS / pub / řada / 01479Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kejzlar Miroslav, Čermák Ladislav, Holzknecht Pavel

Opevnění na Trutnovsku

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 29

ČSS / pub / řada / 01479

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-902964-1-6

Autor: Lášek Radan
Název:

Opevnění z let 1936 - 1938 v Krkonoších

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Codyprint, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:167

ČSS / pub / A5 / 00667Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Lášek Radan

Opevnění z let 1936 - 1938 v Krkonoších

Codyprint, Praha

ČSS / pub / A5 / 00667

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-900299-5-7

Autor: Vondrovský Ivo
Název:

Opevnění z let 1936-1938 na Slovensku

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:67

ČSS / pub / řada / 00702Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Vondrovský Ivo

Opevnění z let 1936-1938 na Slovensku

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 3

ČSS / pub / řada / 00702

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-901580-9-9

Autor: Hřídel Karel, Lášek Radan
Název:

Opevnění z let 1936-38 na Šumavě

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 8

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:63

ČSS / pub / řada / 00707Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Hřídel Karel, Lášek Radan

Opevnění z let 1936-38 na Šumavě

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 8

ČSS / pub / řada / 00707

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-04-6

Autor: Bauer Zdeněk
Název:

Opevnění z let 1937-1938, úsek Střekov - Děčín - Hřensko

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 13

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:59

ČSS / pub / řada / 00712Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Bauer Zdeněk

Opevnění z let 1937-1938, úsek Střekov - Děčín - Hřensko

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 13

ČSS / pub / řada / 00712

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Andrejčuk V. N.
Název:

Opredelenie antropogennovo karsta

Údaje o vydání: doporučeno k vydání Učennym Sovetom Gornovo instituta AN SSSR

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: sešitek

Údaje o edici - vedlejší název: informační materiál

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1991

Lokace:RU

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / A5 / 00668Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Andrejčuk V. N.

Opredelenie antropogennovo karsta

doporučeno k vydání Učennym Sovetom Gornovo instituta AN SSSR

sešitek

informační materiál

ČSS / pub / A5 / 00668

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Erdös Mikuláš
Název:

Optimalizačný proces sprístupňovania jaskýň so zreteľom na stabilitné 

pomery a deformačné prejavy v jaskynných priestoroch

Údaje o vydání: kandidátská disertační práce

Nakladatelské údaje: Vysoká škola technická - banícka fakulta, Košice

Fyzický popis: jedna z kopií práce

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:SK

Údaje pevné délky:126

ČSS / cop / A4 / 00669Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

rukopis kopie

SK

jiné

studijní

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Erdös Mikuláš

Optimalizačný proces sprístupňovania jaskýň so zreteľom na stabilitné 

pomery a deformačné prejavy v jaskynných priestoroch

kandidátská disertační práce

Vysoká škola technická - banícka fakulta, Košice

jedna z kopií práce

ČSS / cop / A4 / 00669

zahraniční

rukopis kopie

SK

jiné

studijní

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 6. 2011

ISBN:

Autor: Dubljanskij V. N. a kol.
Název:

Opyt kartografirovanija karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Učonnyj sovet Tichookeanskovo instituta geografii, AN SSSR, Vladivostok

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A5 / 00670Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, mapování, klimatologie, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 6. 2011

Dubljanskij V. N. a kol.

Opyt kartografirovanija karsta

Učonnyj sovet Tichookeanskovo instituta geografii, AN SSSR, Vladivostok

ČSS / pub / A5 / 00670

kras, mapování, klimatologie, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Novak Dušan
Název:

Osameli kras v Podravskem delu SR Slovenije

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znaosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. VI/4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:20

ČSS / SEP / A5 / 02002Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, perm, dolomity, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Novak Dušan

Osameli kras v Podravskem delu SR Slovenije

separát

Slovenska akademija znaosti in umetnosti, Ljubljana

Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. VI/4

ČSS / SEP / A5 / 02002

kras, perm, dolomity, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN: 0139-5289

Autor: Stuchlík Stanislav
Název:

Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd, Brno

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:61

ČSS / pub / A4 / 00671Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lokality, keramika, bronz, kámen, kost, osídlení jeskyní

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stuchlík Stanislav

Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě

Academia, Praha

Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd, Brno

ČSS / pub / A4 / 00671

lokality, keramika, bronz, kámen, kost, osídlení jeskyní

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sklenář Karel, Matoušek Václav
Název:

Osídlení jeskyní Českého krasu od neolitu po středověk

Údaje o vydání: interní tisk

Nakladatelské údaje: Česká archeologická společnost, Praha

Fyzický popis: 2 ks, kopie strojopi

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy České archeologické společnosti při ČSAV, supplément 14

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:75

ČSS / cop / A4 / 00672Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): osídlení jeskyní, pračlověk, archeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2009

Sklenář Karel, Matoušek Václav

Osídlení jeskyní Českého krasu od neolitu po středověk

interní tisk

Česká archeologická společnost, Praha

2 ks, kopie strojopi

Zprávy České archeologické společnosti při ČSAV, supplément 14

ČSS / cop / A4 / 00672

osídlení jeskyní, pračlověk, archeologie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 4. 2016

ISBN: 978-80-89315-01-7

Autor: Soják Marián
Název:

Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek

Údaje o vydání: Centrum excelentnosti SAV

Nakladatelské údaje: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studia Tomus X

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:SK

Údaje pevné délky:184

ČSS / pub / A4 / 01979Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Spiš, kras, jeskyně, osídlení, speleoarcheologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 4. 2016

Soják Marián

Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek

Centrum excelentnosti SAV

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra

Studia Tomus X

ČSS / pub / A4 / 01979

Spiš, kras, jeskyně, osídlení, speleoarcheologie

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 978-80-89315-01-7

Autor: Soják Marián
Název:

Osídlenie Spišských jaskýň od praveku po novovek

Údaje o vydání: pro Centrum excelentnosti SAV a Výskumné centrum najstarších dejín Podunajska

Nakladatelské údaje: Archeologický ústav SAV, Nitra

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archaeologica Slovaca Monographiae, Studia, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:SK

Údaje pevné délky:184

ČSS / pub / A4 / 01474Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Spišské jeskyně, archelogický výzkum, osídlení, speleoarcheologické lokality

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Soják Marián

Osídlenie Spišských jaskýň od praveku po novovek

pro Centrum excelentnosti SAV a Výskumné centrum najstarších dejín Podunajska

Archeologický ústav SAV, Nitra

Archaeologica Slovaca Monographiae, Studia, sv. 10

ČSS / pub / A4 / 01474

kras, Spišské jeskyně, archelogický výzkum, osídlení, speleoarcheologické lokality

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sokolov D. S.
Název:

Osnovnye uslovija razvitija karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gosudarstvennoje naučno-těchničeskoje izdatělstvo, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:RU

Údaje pevné délky:320

ČSS / pub / A4 / 00673Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum kras, formy, klasifikace, krystalizace, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sokolov D. S.

Osnovnye uslovija razvitija karsta

Gosudarstvennoje naučno-těchničeskoje izdatělstvo, Moskva

ČSS / pub / A4 / 00673

výzkum kras, formy, klasifikace, krystalizace, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A.
Název:

Osnovy karstovedenija I., II.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

Fyzický popis: 3 (2) ks

Údaje o edici - vedlejší název: Voprosy morfologii karsta, speleologii i gidrogeologii karsta

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:RU

Údaje pevné délky:444 a 529

ČSS / pub / A4 / 00674Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Maksimovič G. A.

Osnovy karstovedenija I., II.

Permskoje knižnoje izdatělstvo, Perm

3 (2) ks

Voprosy morfologii karsta, speleologii i gidrogeologii karsta

ČSS / pub / A4 / 00674

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gorbunova K. A.
Název:

Osobennosti gipsovovo karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Institut karstovedenija i speleologii Permskovo gosudarstvennovo universiteta A. M. 

Gorkovo, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Putěvoditěl po Kišertsko-Suksunskomu karstovomu rajonu

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1965

Lokace:RU

Údaje pevné délky:119

ČSS / pub / A5 / 00675Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gorbunova K. A.

Osobennosti gipsovovo karsta

Institut karstovedenija i speleologii Permskovo gosudarstvennovo universiteta A. M. 

Gorkovo, Perm

Putěvoditěl po Kišertsko-Suksunskomu karstovomu rajonu

ČSS / pub / A5 / 00675

zahraniční

průvodce

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Voropaj K. I., Andrejčuk V. N.
Název:

Osobennosti karstovych landšaftov kak geosistem

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo vysševo i sredněvo specialnovo obrazovania, Černovce

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1985

Lokace:RU

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 00676Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krasová krajina, geosystém, ekosystém, geografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Voropaj K. I., Andrejčuk V. N.

Osobennosti karstovych landšaftov kak geosistem

Ministerstvo vysševo i sredněvo specialnovo obrazovania, Černovce

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00676

kras, krasová krajina, geosystém, ekosystém, geografie

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN: A 7318-e

Autor: Ascher a kol.
Název:

Österreich Showcaves in Austrie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Vídeň

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:AU

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 01590Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Rakousko, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

DE

území větší

jiný seznam

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Ascher a kol.

Österreich Showcaves in Austrie

Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Vídeň

ČSS / pub / A5 / 01590

Rakousko, jeskyně

zahraniční

průvodce

DE

území větší

jiný seznam

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Trimmel Hubert
Název:

Österreichs längste und tiefste Höhlen

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Landesverein für Höhlenkunde, Wien

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle", sv. 14

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1966

Lokace:AU

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A4 / 01458Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, nejhlubší, nejdelší, popis, lokalizace

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Trimmel Hubert

Österreichs längste und tiefste Höhlen

Landesverein für Höhlenkunde, Wien

Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle", sv. 14

ČSS / pub / A4 / 01458

jeskyně, nejhlubší, nejdelší, popis, lokalizace

zahraniční

atlas

DE

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šulc Jaroslav
Název:

Otolity paleogénu okolí Biarritz

Údaje o vydání: ještě nerozřezané

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1932

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:89

ČSS / pub / A4 / 00677Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleontologie, otoliti, popis řádů, rodů a druhů, fosilní vykopávky

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Šulc Jaroslav

Otolity paleogénu okolí Biarritz

ještě nerozřezané

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

ČSS / pub / A4 / 00677

paleontologie, otoliti, popis řádů, rodů a druhů, fosilní vykopávky

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hofmeyr J.H.C., Munro N.G.M.
Název:

Oudtshoorn

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Union of South Africa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:

Lokace:US

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A5 / 00678Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

všeobecné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hofmeyr J.H.C., Munro N.G.M.

Oudtshoorn

Union of South Africa

ČSS / pub / A5 / 00678

zahraniční

průvodce

EN

území větší

všeobecné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Owen 90, New Zealand

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Trutnov

Fyzický popis: i EN, 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva o expedici

Žánr/forma: text

Rok vydání:1991

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / A4 / 00679Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): organizace výpravy, expediční deník, výsledky průzkumu

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tásler Radko

Owen 90, New Zealand

Česká speleologická společnost, Trutnov

i EN, 2 ks

zpráva o expedici

ČSS / pub / A4 / 00679

organizace výpravy, expediční deník, výsledky průzkumu

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 6. 2018

ISBN: 978-80-7028-490-2

Autor: Oliva Martin
Název:

Palaeolithic and Mesolithic of the Czech Lands (Moravia and Bohemia)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:193

ČSS / pub / A4 / 02086Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleolit, mezolit, rpvní lidé, neandertálci, civilizace, kultura

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 6. 2018

Oliva Martin

Palaeolithic and Mesolithic of the Czech Lands (Moravia and Bohemia)

Moravské muzeum, Brno

ČSS / pub / A4 / 02086

paleolit, mezolit, rpvní lidé, neandertálci, civilizace, kultura

domácí

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Hercman Helena, Kadlec Jaroslav, Móga János, Pruner Petr
Název:

Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla cave, 

Hungary

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:299

ČSS / SEP / A5 / 01914Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Hercman Helena, Kadlec Jaroslav, Móga János, Pruner Petr

Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla cave, 

Hungary

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01914

jeskynní sedimenty

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN:

Autor: Puškar B. S., Korotkij A. M.
Název:

Paleogeografičeskij analiz i stratigrafija antropogena Dalnevo Vostoka

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1983

Lokace:RU

Údaje pevné délky:173

ČSS / pub / A5 / 00680Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horské řeky, klimatické ukazatele, geomorfologie, kras, paleogeografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Puškar B. S., Korotkij A. M.

Paleogeografičeskij analiz i stratigrafija antropogena Dalnevo Vostoka

Akademija nauk SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj centr, Vladivostok

ČSS / pub / A5 / 00680

horské řeky, klimatické ukazatele, geomorfologie, kras, paleogeografie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN: 0069-228X

Autor: Přibyl Jan
Název:

Paleohydrografický vývoj a mrfotektonika severní části Moravského 

krasu a Amatérské jeskyně

Údaje o vydání: samostatné číslo

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy Československé akademie věd, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:82

ČSS / pub / A4 / 01835Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomrofoogie, hydrografie, krasové zjevy, podzemní říční síť, speleoterapie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Přibyl Jan

Paleohydrografický vývoj a mrfotektonika severní části Moravského 

krasu a Amatérské jeskyně

samostatné číslo

Československá akademie věd, Praha

Rozpravy Československé akademie věd, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01835

geologie, geomrofoogie, hydrografie, krasové zjevy, podzemní říční síť, speleoterapie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 80-200-0032-1

Autor: Bosák Pavel
Název:

Paleokarst - a systematic and regional review

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:725

ČSS / pub / B4 / 00682Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bosák Pavel

Paleokarst - a systematic and regional review

Academia, Praha

ČSS / pub / B4 / 00682

domácí

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 9. 2013

ISBN:

Autor: Bini Alfredo, Cremaschi Mauro, Forti Paolo, Perna Giuliano
Název:

Paleokarstic fills in iglesiente (Sardinia, Italy): Sedimentary processes 

and age

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Société gélogique de Belgique

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Annales de la Société gélogique de Belgique

Žánr/forma:

Rok vydání:1988

Lokace:BE

Údaje pevné délky:13

ČSS / SEP / A4 / 01734Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleokras, výplně, sedimenty, Sardinie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 9. 2013

Bini Alfredo, Cremaschi Mauro, Forti Paolo, Perna Giuliano

Paleokarstic fills in iglesiente (Sardinia, Italy): Sedimentary processes 

and age

separát

Société gélogique de Belgique

Annales de la Société gélogique de Belgique

ČSS / SEP / A4 / 01734

paleokras, výplně, sedimenty, Sardinie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel, Pruner Petr, Zupan Hajna Nadja
Název:

Paleomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:29

ČSS / SEP / A5 / 01905Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel, Pruner Petr, Zupan Hajna Nadja

Paleomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01905

jeskynní sedimenty

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:  ISSN 	0139-9853

Autor: různí
Název:

Památky a příroda č. 8/1979

Údaje o vydání: časopis státní památkové péče a ochrany přírody

Nakladatelské údaje: SÚPPOP, Praha

Fyzický popis: původně plánováno "roztrhat" - viz ruční poznámka na titulce - do jednotlivých desek 

Archivu lokalit ČSS

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A4 / 02229Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, ochrana přírody, myslivost, rekerace, hospodaření

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

různí

Památky a příroda č. 8/1979

časopis státní památkové péče a ochrany přírody

SÚPPOP, Praha

původně plánováno "roztrhat" - viz ruční poznámka na titulce - do jednotlivých desek 

Archivu lokalit ČSS

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / pub / A4 / 02229

Český kras, ochrana přírody, myslivost, rekerace, hospodaření

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Podlaha Antonín
Název:

Památky archeologické

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archeologická komise při České akademii věd a umění, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: díl XXXV., od založení Památek 1854 rok 73. a 74.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1927

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:664

ČSS / pub / A3 / 01438Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): prehistorie, historie, nálezy, materiály, zprávy, literatura

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Podlaha Antonín

Památky archeologické

Archeologická komise při České akademii věd a umění, Praha

díl XXXV., od založení Památek 1854 rok 73. a 74.

ČSS / pub / A3 / 01438

prehistorie, historie, nálezy, materiály, zprávy, literatura

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Svoboda Bedřich a kol.
Název:

Památky archeologické

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, , Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bohmův sborník - ročník LII 1961 - číslo 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1961

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:305

ČSS / pub / A4 / 00683Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, prehistorie, archeologie, paleolit, pravěká keramika, osídlení

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Svoboda Bedřich a kol.

Památky archeologické

Československá akademie věd, , Praha

Bohmův sborník - ročník LII 1961 - číslo 1

ČSS / pub / A4 / 00683

historie, prehistorie, archeologie, paleolit, pravěká keramika, osídlení

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-86064-12-3

Autor: Reš Bohumil
Název:

Památné stromy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ochrana biologické rozmanitosti

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 01520Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krajina, biodiverzita, ochrana přírody a krajiny, památné stromy, genofond

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Reš Bohumil

Památné stromy

AOPK ČR, Praha

Ochrana biologické rozmanitosti

ČSS / pub / A5 / 01520

krajina, biodiverzita, ochrana přírody a krajiny, památné stromy, genofond

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-10-0

Autor: Stehlík Eduard
Název:

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 16

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:219

ČSS / pub / řada / 00715Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Stehlík Eduard

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 16

ČSS / pub / řada / 00715

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2015

ISBN:

Autor: Ruchkys Ursula de Azevedo, Travassos Luiz Eduardo Paniseset, Rasteiro 

Marcelo Augusto et al.Název:

Patrimonio Espelologico em Rochas Ferruginosas

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sociedade Brasielira de Espelologia, Campinas SP

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Propostas para sua conservacao no Quadrilatero Ferrifero, Minas Gerais

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:BRA

Údaje pevné délky:341

ČSS / pub / A3 / 01950Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, historie, inventarizace, legislativa

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ESP

území větší

sborník

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2015

Ruchkys Ursula de Azevedo, Travassos Luiz Eduardo Paniseset, Rasteiro 

Marcelo Augusto et al.

Patrimonio Espelologico em Rochas Ferruginosas

Sociedade Brasielira de Espelologia, Campinas SP

Propostas para sua conservacao no Quadrilatero Ferrifero, Minas Gerais

ČSS / pub / A3 / 01950

jeskyně, historie, inventarizace, legislativa

zahraniční

textová publikace

ESP

území větší

sborník

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2019

ISBN: 978-80-7028-513-8

Autor: Kostrhun Petr, Půtová Barbora, Nerudová Zdeňka
Název:

Pavilon Anthropos v proměnách času (1928 - 2018)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:213

ČSS / pub / A4 / 02162Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): muzeum, pravěk, sbírky, bibliografie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2019

Kostrhun Petr, Půtová Barbora, Nerudová Zdeňka

Pavilon Anthropos v proměnách času (1928 - 2018)

Moravské zemské muzeum, Brno

ČSS / pub / A4 / 02162

muzeum, pravěk, sbírky, bibliografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiné

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-901580-0-5

Autor: Stehlík E., Kupka V.
Název:

Pěchotní srub R-S 74 "Na holém"

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:43

ČSS / pub / řada / 00703Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Stehlík E., Kupka V.

Pěchotní srub R-S 74 "Na holém"

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 4

ČSS / pub / řada / 00703

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Shepps Vincent C.
Název:

Pennsylvania and the Ice Age

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Pennsylvania Geological Survey, Pennsylvania

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:US

Údaje pevné délky:33

ČSS / pub / A5 / 00685Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): doba ledová, zalednění, ledovce

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Shepps Vincent C.

Pennsylvania and the Ice Age

Pennsylvania Geological Survey, Pennsylvania

ČSS / pub / A5 / 00685

doba ledová, zalednění, ledovce

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Salvioli Francesco
Název:

Percorsi ipogei

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nezjistitelné

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Alla ricerca di nuove grotte utilizzando il termometro

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:IT

Údaje pevné délky:38

ČSS / cop / A4 / 01618Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): měření teploty, nové jeskyně, nástroje

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Salvioli Francesco

Percorsi ipogei

nezjistitelné

Alla ricerca di nuove grotte utilizzando il termometro

ČSS / cop / A4 / 01618

měření teploty, nové jeskyně, nástroje

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dubljanskij V. I.
Název:

Pescery Kryma

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Tavrija, Simferopol

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Naučno-populjarnyj óčerk

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:RU

Údaje pevné délky:125

ČSS / pub / A5 / 00688Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Dubljanskij V. I.

Pescery Kryma

Izdatělstvo Tavrija, Simferopol

2 ks

Naučno-populjarnyj óčerk

ČSS / pub / A5 / 00688

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN:

Autor: Guslicer B. I., Kanivec V. I.
Název:

Pescery Pecorskovo Urala

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Nauka, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:RU

Údaje pevné délky:133

ČSS / pub / A5 / 00689Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Guslicer B. I., Kanivec V. I.

Pescery Pecorskovo Urala

Izdatělstvo Nauka, Moskva

ČSS / pub / A5 / 00689

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Kortman Bohuslav
Název:

Pesničky spod prilby 1.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:SK

Údaje pevné délky:14

ČSS / pub / A5 / 00690Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

SSS

nevím

SK

jiné

jiné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Kortman Bohuslav

Pesničky spod prilby 1.

Slovenská speleologická spoločnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 00690

SSS

nevím

SK

jiné

jiné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN:

Autor: Decu Vasile, Diaconu Gabriel, Povara Ioan
Název:

Pestera Closani

Údaje o vydání: široká fotopříloha

Nakladatelské údaje: Editura Sprot - Turism, Bucuresti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:RO

Údaje pevné délky:69

ČSS / pub / B4 / 00691Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

monotematické

vázané

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Decu Vasile, Diaconu Gabriel, Povara Ioan

Pestera Closani

široká fotopříloha

Editura Sprot - Turism, Bucuresti

ČSS / pub / B4 / 00691

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

monotematické

vázané

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN: 978-973-0-11774-5

Autor: Done Adrian, Muraru Adrian, Chachula Oana
Název:

Pestera Liliecilor din Rarau

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Editura Fundatia Speologica Bucovina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:RO

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A4 / 01802Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, hydrologie, klima, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

všeobecné

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Done Adrian, Muraru Adrian, Chachula Oana

Pestera Liliecilor din Rarau

Editura Fundatia Speologica Bucovina

ČSS / pub / A4 / 01802

geologie, geomorfologie, hydrologie, klima, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

všeobecné

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN:

Autor: Diaconu Gabriel, Lascu Cristian, Ponta Cornel
Název:

Pestera Muierilor

Údaje o vydání: široká fotopříloha

Nakladatelské údaje: Editura Sport-Turism, Bucuresti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:RO

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / B4 / 00692Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Diaconu Gabriel, Lascu Cristian, Ponta Cornel

Pestera Muierilor

široká fotopříloha

Editura Sport-Turism, Bucuresti

ČSS / pub / B4 / 00692

zahraniční

textová publikace

RO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 14-03-1975

Autor: Craciun V., Racovita G. H.
Název:

Pestera Pojarul Politei

Údaje o vydání: foto a text rumunsky, německy a francouzsky

Nakladatelské údaje: Editura Sport-turism

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1975

Lokace:RO

Údaje pevné délky:108

ČSS / pub / B4 / 00693Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

RO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Craciun V., Racovita G. H.

Pestera Pojarul Politei

foto a text rumunsky, německy a francouzsky

Editura Sport-turism

ČSS / pub / B4 / 00693

zahraniční

fotopublikace

RO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 11. 2022

ISBN: 978-3-9822724-3-6

Autor: Valenas Liviu
Název:

Pesterile Muntilor Bihor

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Clubului de Speologie "Z"

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:RO

Údaje pevné délky:264

ČSS / pub / A4 / 02252Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, průzkum, jeskyně, geologie, geomorfologie, hydrologie, klima

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RO

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 11. 2022

Valenas Liviu

Pesterile Muntilor Bihor

Clubului de Speologie "Z"

 

ČSS / pub / A4 / 02252

výzkum, průzkum, jeskyně, geologie, geomorfologie, hydrologie, klima

zahraniční

textová publikace

RO

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 1752-7-78

Autor: Trantějev Petr, Kosev Kosju
Název:

Peščerite v Blgarija

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1978

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:93

ČSS / pub / A4 / 00686Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeksyně, výzdoba, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

BUL

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Trantějev Petr, Kosev Kosju

Peščerite v Blgarija

Izdatělstvo Medicina i fizkultura, Sofia

ČSS / pub / A4 / 00686

jeksyně, výzdoba, průzkum

zahraniční

fotopublikace

BUL

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2010

ISBN: 0135-0714

Autor: Kiknadze T. E. a kol.
Název:

Peščery Gruzii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademia nauk Gruzínskoj SSR, Sovet speleologii, Tbilisi

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologičeskij sbornik, sv. 11

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:118

ČSS / pub / A4 / 00687Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kras, geomorfologie, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2010

Kiknadze T. E. a kol.

Peščery Gruzii

Akademia nauk Gruzínskoj SSR, Sovet speleologii, Tbilisi

2 ks

Speleologičeskij sbornik, sv. 11

ČSS / pub / A4 / 00687

speleologie, kras, geomorfologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN:

Autor: Sencu Vasile
Název:

Pešterile comarnic ši popovat

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti

Fyzický popis: 2 ks, i FR

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1972

Lokace:RO

Údaje pevné délky:47

ČSS / pub / A4 / 01450Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, lokalizace, přírodní prostředí, vývoj, dokumentace, hydrografie, morfologie, 

geneze, topoklima, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

RO

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Sencu Vasile

Pešterile comarnic ši popovat

Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti

2 ks, i FR

ČSS / pub / A4 / 01450

jeskyně, lokalizace, přírodní prostředí, vývoj, dokumentace, hydrografie, morfologie, 

geneze, topoklima, bibliografie

zahraniční

fotopublikace

RO

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 21-051-62

Autor: Hejtman Bohuslav
Název:

Petrografie metamorfovaných hornin

Údaje o vydání: vydání I.

Nakladatelské údaje: Nakladatelství ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:539

ČSS / pub / A4 / 00696Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hejtman Bohuslav

Petrografie metamorfovaných hornin

vydání I.

Nakladatelství ČSAV, Praha

ČSS / pub / A4 / 00696

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-21-6

Autor: Kuch-Breburda Miloslav, Kupka Vladimír
Název:

Pevnost Olomouc

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 23

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:311

ČSS / pub / řada / 00720Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kuch-Breburda Miloslav, Kupka Vladimír

Pevnost Olomouc

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 23

ČSS / pub / řada / 00720

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-00-3

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Pevnost Praha

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 9

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:91

ČSS / pub / řada / 00708Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Pevnost Praha

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 9

ČSS / pub / řada / 00708

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-901580-3-X

Autor: Romaňák Andrej
Název:

Pevnost Terezín

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / řada / 00704Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Romaňák Andrej

Pevnost Terezín

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 5

ČSS / pub / řada / 00704

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-09-7

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Pevnosti Krakov a Přemyšl

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 15

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:235

ČSS / pub / řada / 00714Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Pevnosti Krakov a Přemyšl

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 15

ČSS / pub / řada / 00714

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Pevnostní kanalizace v Josefově - Kanalisation in der Festung Josefov

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0221

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02038Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnost, Josefov

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Pevnostní kanalizace v Josefově - Kanalisation in der Festung Josefov

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

zpráva č. 0221

ČSS / cop / A4 / 02038

pevnost, Josefov

ČSS

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0693-9

Autor:

Název: Physical Speleology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02239Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Physical Speleology

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 02239

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wahrhaftig Clyde
Název:

Physiographic Divisions of Alaska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: US Government Printing Office, Washington

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geological Survey Proffesional Paper 482

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:US

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A4 / 00722Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): fysiografie, mikroreliéf, geologie, letecké fotografie, topografické mapy

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území větší

všeobecné

volné listy

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wahrhaftig Clyde

Physiographic Divisions of Alaska

US Government Printing Office, Washington

Geological Survey Proffesional Paper 482

ČSS / pub / A4 / 00722

fysiografie, mikroreliéf, geologie, letecké fotografie, topografické mapy

zahraniční

atlas

EN

území větší

všeobecné

volné listy

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: Tratman E. K. et al.
Název:

Picken's Hole, Crook Peak, Somerset. A Pleistocene Site

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol 10. No. 2, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:UK

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 02109Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrologie, pleistocen, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Tratman E. K. et al.

Picken's Hole, Crook Peak, Somerset. A Pleistocene Site

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol 10. No. 2, sv. 10

ČSS / SEP / A5 / 02109

hydrologie, pleistocen, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Štogr J., Kučera J.
Název:

Piková dáma a Spirálka

Údaje o vydání: mimořádná schůze ZO ČSS 6-19 označila vydání za soukromou iniciativu autorů

Nakladatelské údaje: Plánivská speleologická skupina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: monografie jeskyně

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / A4 / 00724Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, popis, dokumentace, mapy

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Štogr J., Kučera J.

Piková dáma a Spirálka

mimořádná schůze ZO ČSS 6-19 označila vydání za soukromou iniciativu autorů

Plánivská speleologická skupina

monografie jeskyně

ČSS / pub / A4 / 00724

jeskyně, popis, dokumentace, mapy

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 8. 2009

ISBN: 83-226-0751-2

Autor: Morawiecka Iwona
Název:

Piping karst in the pleistocene raised beaches of south-west England and 

south Wales

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo Universytetu Slazskego, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Práce naukowe Universytetu Slazskego w Katowicach NR 1643

Žánr/forma:  

Rok vydání:1997

Lokace:PO

Údaje pevné délky:111

ČSS / pub / A4 / 00725Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pleistocén, kras, Jižní Wales

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 8. 2009

Morawiecka Iwona

Piping karst in the pleistocene raised beaches of south-west England and 

south Wales

Wydawnictwo Universytetu Slazskego, Katowice

Práce naukowe Universytetu Slazskego w Katowicach NR 1643

ČSS / pub / A4 / 00725

pleistocén, kras, Jižní Wales

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: 80-902751-5-X

Autor: Jenč Petr, Šoltysová Lenka a kol.
Název:

Pískovcový fenomén Českého ráje

Údaje o vydání: pracovní seminář SCHKO Český ráj

Nakladatelské údaje: ČSOP Křižánky, Jilemnice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:287

ČSS / pub / A4 / 01583Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ekofenomén, pískovcový pseudokras, skalní dutiny, voštiny, geologie, kořenové tvary, 

biospeleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Jenč Petr, Šoltysová Lenka a kol.

Pískovcový fenomén Českého ráje

pracovní seminář SCHKO Český ráj

ČSOP Křižánky, Jilemnice

ČSS / pub / A4 / 01583

ekofenomén, pískovcový pseudokras, skalní dutiny, voštiny, geologie, kořenové tvary, 

biospeleologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 11. 2018

ISBN:

Autor: Sutcliffe Antony J.
Název:

Planning England's First Cave Studies Center

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Studies in Speleology

Fyzický popis: reprinted

Údaje o edici - vedlejší název: Vol. 1, Parts 2-3, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:UK

Údaje pevné délky:18

ČSS / SEP / A4 / 02105Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): studijní centrum, speleologický výzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 11. 2018

Sutcliffe Antony J.

Planning England's First Cave Studies Center

separát

Studies in Speleology

reprinted

Vol. 1, Parts 2-3, sv. 1

ČSS / SEP / A4 / 02105

studijní centrum, speleologický výzkum

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN: 978-80-9669637-6

Autor: Stankovič Jaroslav, Cílek Václav, Schmelzová radka a kol.
Název:

Plešivecká planina

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jaskyne Plešiveckej planiny - svetové prírodné dedičstvo

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:SK

Údaje pevné délky:191

ČSS / pub / A4 / 01508Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová planina, krasové výplně, geologie, hydrologie, jeskyně, propasti, fauna, flora, 

biospeleologie

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Stankovič Jaroslav, Cílek Václav, Schmelzová radka a kol.

Plešivecká planina

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Jaskyne Plešiveckej planiny - svetové prírodné dedičstvo

ČSS / pub / A4 / 01508

krasová planina, krasové výplně, geologie, hydrologie, jeskyně, propasti, fauna, flora, 

biospeleologie

SSS

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 80-966963-5-1

Autor: Stankovič Jaroslav, Jerg Zoltán a kol.
Název:

Plešivecká planina

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Rožňava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: atlas krasových javov

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2001

Lokace:SK

Údaje pevné délky:301

ČSS / pub / A4 / 00726Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): seznam krasových zjevů, nejhlubší, nejdelší, dokumentace, historie průzkumů

vypůjčitelné

SSS

atlas

SK

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Stankovič Jaroslav, Jerg Zoltán a kol.

Plešivecká planina

Slovenská speleologická společnost, Rožňava

atlas krasových javov

ČSS / pub / A4 / 00726

seznam krasových zjevů, nejhlubší, nejdelší, dokumentace, historie průzkumů

SSS

atlas

SK

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-33-X

Autor: Frančík Josef, Bednár Vladimír, Gregar Oldřich, Jenčík Milan, Poljak 

Josef, Vondrovský IvoNázev:

Plzeňská čára

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 28

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:391

ČSS / pub / řada / 01478Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Frančík Josef, Bednár Vladimír, Gregar Oldřich, Jenčík Milan, Poljak 

Josef, Vondrovský Ivo

Plzeňská čára

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 28

ČSS / pub / řada / 01478

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 80-8064-097-1

Autor: Holúbek Peter
Název:

Po stopách Džingischána

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Knižné centrum, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výpravy nielen za jaskyňami

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:141

ČSS / pub / A4 / 00727Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Holúbek Peter

Po stopách Džingischána

Knižné centrum, Žilina

Výpravy nielen za jaskyňami

ČSS / pub / A4 / 00727

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN:

Autor: Švecov P.F., Zilberbord A.F.
Název:

Pod zemlju, štoby sberec zemlju

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Nauka, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:RU

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / A5 / 00728Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zemská kůra, ižneýrské úlohy v podzemí, šachty, horníci, podzemní města

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Švecov P.F., Zilberbord A.F.

Pod zemlju, štoby sberec zemlju

Izdatělstvo Nauka, Moskva

ČSS / pub / A5 / 00728

zemská kůra, ižneýrské úlohy v podzemí, šachty, horníci, podzemní města

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

všeobecné

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-30-5

Autor: Hák Zdeněk
Název:

Podkrušnohorská linie

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 27

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:131

ČSS / pub / řada / 00699Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Hák Zdeněk

Podkrušnohorská linie

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 27

ČSS / pub / řada / 00699

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN: 978-80-254-5250-9

Autor: Motyčka Zdeněk, Tásler Radko
Název:

Podzemí neznámé

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: 30 let České speleologické společnosti

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:124

ČSS / pub / A4 / 01541Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): činnost ČSS, bádání, objevy, speleologie, jeskyňáři, skupiny

vypůjčitelné

ČSS

fotopublikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Motyčka Zdeněk, Tásler Radko

Podzemí neznámé

Česká speleologická společnost, Praha

2 ks

30 let České speleologické společnosti

ČSS / pub / A4 / 01541

činnost ČSS, bádání, objevy, speleologie, jeskyňáři, skupiny

ČSS

fotopublikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Podzemí Obřího dolu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A5 / 01522Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní činnost, historické podzemí

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Tásler Radko

Podzemí Obřího dolu

Česká speleologická společnost, ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / pub / A5 / 01522

důlní činnost, historické podzemí

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 80-85304-31-7

Autor: Brzák Přemysl, Fabiánek Otakar
Název:

Podzemí Šluknovska

Údaje o vydání: při 4. ZO ČSOP TILIA v Krásné Lípě

Nakladatelské údaje: Středisko ekologické výchovy NETOPÝR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:133

ČSS / pub / A5 / 00729Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Brzák Přemysl, Fabiánek Otakar

Podzemí Šluknovska

při 4. ZO ČSOP TILIA v Krásné Lípě

Středisko ekologické výchovy NETOPÝR

ČSS / pub / A5 / 00729

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 978-80-254-0668-7

Autor: Brzák Přemysl, Fabiánek Otakar, Havránek Petr
Název:

Podzemí Šluknovska a Lužických hor

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSOP Netopýr, Varnsdorf

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:302

ČSS / pub / A5 / 01531Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): regionální geologie, dolování, štoly, ledová jeskyně, pískovcová jeskyně, pytlácké kameny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Brzák Přemysl, Fabiánek Otakar, Havránek Petr

Podzemí Šluknovska a Lužických hor

ZO ČSOP Netopýr, Varnsdorf

ČSS / pub / A5 / 01531

regionální geologie, dolování, štoly, ledová jeskyně, pískovcová jeskyně, pytlácké kameny

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 68-243-63

Autor: Turkota Jan
Název:

Podzemné krasové formy na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: metodická příručka pro pedagogické instituty

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1963

Lokace:SK

Údaje pevné délky:133

ČSS / pub / A4 / 00730Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové území, zpřístupněné jeskyně, vznik jeskyní, krasové jevy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Turkota Jan

Podzemné krasové formy na Slovensku

Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava

metodická příručka pro pedagogické instituty

ČSS / pub / A4 / 00730

krasové území, zpřístupněné jeskyně, vznik jeskyní, krasové jevy

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hipmanová Elena, Hipman Petr
Název:

Podzemní Everesty

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Knižné centrum, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / B4 / 00731Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hipmanová Elena, Hipman Petr

Podzemní Everesty

Knižné centrum, Bratislava

ČSS / pub / B4 / 00731

zahraniční

fotopublikace

SK

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2016

ISBN:

Autor: Peša Vladimír
Název:

Podzemní lomy na Českolipsku, v Bezděz 13

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: CSS/ARCH/6/LB/66

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:  

Rok vydání:2004

Lokace:  

Údaje pevné délky:

ČSS /     /   / 00733Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2016

Peša Vladimír

Podzemní lomy na Českolipsku, v Bezděz 13

CSS/ARCH/6/LB/66

ČSS /     /   / 00733

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2010

ISBN: 978-80-7281-346-9

Autor: Cílek Václav, Korba Milan, Majer Martin
Název:

Podzemní Praha

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Eminent, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:319

ČSS / pub / B4 / 01463Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2010

Cílek Václav, Korba Milan, Majer Martin

Podzemní Praha

Eminent, Praha

Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy

ČSS / pub / B4 / 01463

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2009

ISBN: 0862-4550

Autor: Kukla Karel Ladislav
Název:

Podzemní Praha

Údaje o vydání: mimořádné číslo časopisu Stalagmit 1/1992

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Dobrodružné romaneto z hlubin a bludiště pražského podsvětí

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:68

ČSS / pub / A4 / 00734Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2009

Kukla Karel Ladislav

Podzemní Praha

mimořádné číslo časopisu Stalagmit 1/1992

Dobrodružné romaneto z hlubin a bludiště pražského podsvětí

ČSS / pub / A4 / 00734

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 301-03-137

Autor: Bublejnikov F.
Název:

Poklady země

Údaje o vydání: KMEN, sv. 3

Nakladatelské údaje: Přírodovědecké vydavatelství

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A5 / 00735Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bublejnikov F.

Poklady země

KMEN, sv. 3

Přírodovědecké vydavatelství

ČSS / pub / A5 / 00735

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Petránek J., Pouba Z.
Název:

Pokus o datování vývoje jeskyně Domice na základě studia tmavých zón 

v krápnících a sintru

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis: i EN, RU

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Ústředního ústavu geologického

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:27

ČSS / SEP / A4 / 00736Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Domica, Baradla, sintr, krápníková výzdoba, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Petránek J., Pouba Z.

Pokus o datování vývoje jeskyně Domice na základě studia tmavých zón 

v krápnících a sintru

separát

Ústřední ústav geologický, Praha

i EN, RU

Sborník Ústředního ústavu geologického

ČSS / SEP / A4 / 00736

Domica, Baradla, sintr, krápníková výzdoba, jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Peithner Jan Tadeáš Antonín z Lichtenfelsu
Název:

Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů, Vídeň 

1780

Údaje o vydání: překlad Jaroslav Bílek a Ladislav Jangl

Nakladatelské údaje: patrně nákladem vlastním překladatelů

Fyzický popis: samizdat strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:295

ČSS / pub / A5 / 00737Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie českého hornictví

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Peithner Jan Tadeáš Antonín z Lichtenfelsu

Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů, Vídeň 

1780

překlad Jaroslav Bílek a Ladislav Jangl

patrně nákladem vlastním překladatelů

samizdat strojopisu

ČSS / pub / A5 / 00737

historie českého hornictví

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN: 978-83-930259-2-3

Autor: Kicinska Ditta ed.
Název:

Polish Caving 2009 - 2013

Údaje o vydání: Published on the occasion of 16th International Congress of Speleology

Nakladatelské údaje: Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Zwiazku Alpinizmu, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:PO

Údaje pevné délky:42

ČSS / pub / A4 / 01787Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, speleologické organizace, průzkum a výzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Kicinska Ditta ed.

Polish Caving 2009 - 2013

Published on the occasion of 16th International Congress of Speleology

Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Zwiazku Alpinizmu, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 01787

jeskyně, speleologické organizace, průzkum a výzkum

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: Vítek Jan
Název:

Polokrasové formy v karbonátových slepencích při Pružině ve 

Strážovských vrších

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Československý kras č. 29

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:11

ČSS / SEP / A5 / 01954Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): karbonátové slepence, Strážovské vrčchy, geologie, geomorfologie, polokrasové formy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

Vítek Jan

Polokrasové formy v karbonátových slepencích při Pružině ve 

Strážovských vrších

separát

Československý kras č. 29

ČSS / SEP / A5 / 01954

karbonátové slepence, Strážovské vrčchy, geologie, geomorfologie, polokrasové formy

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2013

ISBN:

Autor: Himmel Jan
Název:

Ponorná Říčka a její přítoky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-11 Královopolská, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A4 / 01722Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, hydrografie, Moravský kras, ponorná říčka, jeskyně, vývěr

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2013

Himmel Jan

Ponorná Říčka a její přítoky

ZO ČSS 6-11 Královopolská, Brno

ČSS / pub / A4 / 01722

kras, hydrografie, Moravský kras, ponorná říčka, jeskyně, vývěr

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2014

ISBN: 978-84-616-8326-0

Autor: Gonzáles-Ríos Manuel José et al.
Název:

Por las cuevas y simas de Íllora y Montefrío (Granda) - Sierras de 

Paparanda - Madrid -Peňas de los Gitanos

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:ES

Údaje pevné délky:148

ČSS / pub / A4 / 01831Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geologie, historie, průzkum, jeskyně, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2014

Gonzáles-Ríos Manuel José et al.

Por las cuevas y simas de Íllora y Montefrío (Granda) - Sierras de 

Paparanda - Madrid -Peňas de los Gitanos

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 01831

geografie, geologie, historie, průzkum, jeskyně, bibliografie

zahraniční

textová publikace

ES

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 978-84-614-0572-5

Autor: Gonzáles-Ríos Manuel José a kol.
Název:

Por las cuevas y simas del Parque de Huétor Sierra Harana (2a parte)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada Subterránea, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:ES

Údaje pevné délky:170

ČSS / pub / A4 / 01629Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, speleologie, průzkum, výzkum, bibliografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Gonzáles-Ríos Manuel José a kol.

Por las cuevas y simas del Parque de Huétor Sierra Harana (2a parte)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada Subterránea, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 01629

jeskyně, speleologie, průzkum, výzkum, bibliografie

zahraniční

textová publikace

ES

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2019

ISBN:

Autor: Fasinski Andrzej, Jonak Adam, Silbering Jerzy
Název:

Poradnik ratownika GOPR

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Komisija szkoleniowa GOPR, Zakopane

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 8

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1983

Lokace:PO

Údaje pevné délky:272

ČSS / pub / A5 / 02144Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): záchrana v horách a v jeskyních

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2019

Fasinski Andrzej, Jonak Adam, Silbering Jerzy

Poradnik ratownika GOPR

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Komisija szkoleniowa GOPR, Zakopane

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 8

ČSS / pub / A5 / 02144

záchrana v horách a v jeskyních

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 6. 2015

ISBN: 0208-9068

Autor: Gradzinski Michal
Název:

Position and age of conglomerates in caves near Krakow (Polish Jura)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Kraków, Poland : Geological Society of Poland

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Annales Societatis Geologorum Poloniae

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:PO

Údaje pevné délky:11

ČSS / SEP / A4 / 01921Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní konglomeráty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 6. 2015

Gradzinski Michal

Position and age of conglomerates in caves near Krakow (Polish Jura)

separát

Kraków, Poland : Geological Society of Poland

Annales Societatis Geologorum Poloniae

ČSS / SEP / A4 / 01921

jeskynní konglomeráty

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Postojnska jama

Údaje o vydání: naprosto neidentifikovatelné; ruční věnování Hance (?)

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The cave

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1984

Lokace:DE

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / B4 / 01502Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Postojnská jeskyně

vypůjčitelné

nevím

fotopublikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

neuveden

Postojnska jama

naprosto neidentifikovatelné; ruční věnování Hance (?)

The cave

ČSS / pub / B4 / 01502

Postojnská jeskyně

nevím

fotopublikace

DE

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šerko Alfred, Michler Ivan
Název:

Postojnska jama in druge zanimivosti krasa

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Turistično podjetje Kraške jame Slovenije, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1952

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:166

ČSS / pub / A5 / 00740Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, popis, fauna, flora, geologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šerko Alfred, Michler Ivan

Postojnska jama in druge zanimivosti krasa

Turistično podjetje Kraške jame Slovenije, Ljubljana

ČSS / pub / A5 / 00740

kras, jeskyně, popis, fauna, flora, geologie

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: Tratman E. K. et al.
Název:

Poulnagollum - Poulelva Caves

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol 9. No.3, sv. 9

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:UK

Údaje pevné délky:59

ČSS / SEP / A5 / 02110Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrologie, pleistocen, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Tratman E. K. et al.

Poulnagollum - Poulelva Caves

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol 9. No.3, sv. 9

ČSS / SEP / A5 / 02110

hydrologie, pleistocen, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kraus Libor, Mayer Stanislav
Název:

Použití geofyzikálních metod při průzkumu krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Brno

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / cop / A4 / 00741Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kraus Libor, Mayer Stanislav

Použití geofyzikálních metod při průzkumu krasu

Česká speleologická společnost, Brno

samizdat

ČSS / cop / A4 / 00741

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Lahoda Ladislav
Název:

Pověsti Ameriky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: CMA, Praha

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:40

ČSS / cop / A4 / 01429Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lahoda Ladislav

Pověsti Ameriky

CMA, Praha

samizdat

ČSS / cop / A4 / 01429

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Tásler Radko a kol.
Název:

Povídky z Obřího dolu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:29

ČSS / pub / A5 / 01605Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemí Sněžky, Obří důl, Krkonoše, jeskyně, dolování

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Tásler Radko a kol.

Povídky z Obřího dolu

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / pub / A5 / 01605

podzemí Sněžky, Obří důl, Krkonoše, jeskyně, dolování

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2017

ISBN:

Autor: Zavřel Jan ed.
Název:

Práce Moravské přírodovědecké společnosti

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravská přírodovědecká společnost, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravicae Brno, Čechoslovakia, sv. 

15

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1943

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 02041Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): směs věd; mj. pískové přesypy, sesunová území na Zlínsku

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2017

Zavřel Jan ed.

Práce Moravské přírodovědecké společnosti

Moravská přírodovědecká společnost, Brno

Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravicae Brno, Čechoslovakia, sv. 

15

ČSS / pub / A5 / 02041

směs věd; mj. pískové přesypy, sesunová území na Zlínsku

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2017

ISBN:

Autor: Sekanina Josef ed.
Název:

Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravskoslezská akademie věd přírodních, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Academiae Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae, Brno, 

Čechoslovakia, sv. 21

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1949

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 02042Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): směs věd; mj. vrápenec malý, moravské amfiboly, stratigrafie spraší svrateckého úvalu

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2017

Sekanina Josef ed.

Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních

Moravskoslezská akademie věd přírodních, Brno

Academiae Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae, Brno, 

Čechoslovakia, sv. 21

ČSS / pub / A5 / 02042

směs věd; mj. vrápenec malý, moravské amfiboly, stratigrafie spraší svrateckého úvalu

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Petrbok Jaroslav
Název:

Pračlověk

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: V. Vortel a R. Rejman

Fyzický popis: rozpadlé

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1923

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:325

ČSS / pub / A5 / 00742Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Petrbok Jaroslav

Pračlověk

V. Vortel a R. Rejman

rozpadlé

ČSS / pub / A5 / 00742

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kukla K. L.
Název:

Praha neznámá

Údaje o vydání: sešity 1. - 4.

Nakladatelské údaje: Shoeclub Jindřišská 16

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ilustrované pražské tajnosti, romanetta a humoresky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1926

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4 sešity

ČSS / pub / A4 / 00743Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kukla K. L.

Praha neznámá

sešity 1. - 4.

Shoeclub Jindřišská 16

Ilustrované pražské tajnosti, romanetta a humoresky

ČSS / pub / A4 / 00743

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Třebický V., Klouda L. et al.
Název:

Praha Životní prostředí 2010

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magistrát hl. města Prahy

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka - zpráva o stavu životního prostředí

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A4 / 01804Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, udržitelný rozvoj, ochrana přírody, péče o životní prostředí

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území menší

všeobecné

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Třebický V., Klouda L. et al.

Praha Životní prostředí 2010

Magistrát hl. města Prahy

Ročenka - zpráva o stavu životního prostředí

ČSS / pub / A4 / 01804

Praha, udržitelný rozvoj, ochrana přírody, péče o životní prostředí

domácí

ročenka

CZ

území menší

všeobecné

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Třebický V., Klouda L. et al.
Název:

Praha Životní prostředí 2011

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Magistrát hl. města Prahy

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka - zpráva o stavu životního prostředí

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2011

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A4 / 01803Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, udržitelný rozvoj, ochrana přírody, péče o životní prostředí

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území menší

všeobecné

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Třebický V., Klouda L. et al.

Praha Životní prostředí 2011

Magistrát hl. města Prahy

Ročenka - zpráva o stavu životního prostředí

ČSS / pub / A4 / 01803

Praha, udržitelný rozvoj, ochrana přírody, péče o životní prostředí

domácí

ročenka

CZ

území menší

všeobecné

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 70-110-82

Autor: Jakál Jozef a kol.
Název:

Praktická speleológia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Osveta, Martin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1982

Lokace:SK

Údaje pevné délky:384

ČSS / pub / A4 / 00745Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasový reliéf, formy, typ, krasové vody, speleoklima, biospeleogie, speleoarchelogie, 

průzlum, výzkum, výstroj, speleoalpinismus, speleozáchrana, ochrana krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Jakál Jozef a kol.

Praktická speleológia

Osveta, Martin

ČSS / pub / A4 / 00745

krasový reliéf, formy, typ, krasové vody, speleoklima, biospeleogie, speleoarchelogie, 

průzlum, výzkum, výstroj, speleoalpinismus, speleozáchrana, ochrana krasu

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

studijní

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2010

ISBN:

Autor: Gorbunova K. A. a kol.
Název:

Praktičeskoe ispolzovanie peščer gipsovovo karsta i ich ochrana v svete 

zadač osnovnych napravlenij razvitija narodnovo chozjajstva

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Komitět geologičeskich problem Permskovo oblastnovo soveta NTO, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: tězisi dokladov soveščanija 16. - 17. marta 1987

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:43

ČSS / pub / A5 / 00744Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vápencové jeskyně, ochrana krasu, výzkum a průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2010

Gorbunova K. A. a kol.

Praktičeskoe ispolzovanie peščer gipsovovo karsta i ich ochrana v svete 

zadač osnovnych napravlenij razvitija narodnovo chozjajstva

Komitět geologičeskich problem Permskovo oblastnovo soveta NTO, Perm

tězisi dokladov soveščanija 16. - 17. marta 1987

ČSS / pub / A5 / 00744

vápencové jeskyně, ochrana krasu, výzkum a průzkum

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Barth Vojtěch, Němec František
Název:

Praktikum obecné geologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní pedagogické nakladatelství Praha

Fyzický popis: s ručním věnováním

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:147

ČSS / pub / A4 / 00747Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Barth Vojtěch, Němec František

Praktikum obecné geologie

Státní pedagogické nakladatelství Praha

s ručním věnováním

ČSS / pub / A4 / 00747

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 80-901181-2-7

Autor: Veger Jaromír
Název:

Prameny a vodovodní štoly na území Prahy

Údaje o vydání: účelová neperiodická publikace, neprodejné

Nakladatelské údaje: VÚV TGM, Praha

Fyzický popis: 3 ks, kopie strojopi

Údaje o edici - vedlejší název: Výzkum pro praxi, sv. 23

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:102

ČSS / cop / A5 / 00748Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vodní zdroje, historický vodovod

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Veger Jaromír

Prameny a vodovodní štoly na území Prahy

účelová neperiodická publikace, neprodejné

VÚV TGM, Praha

3 ks, kopie strojopi

Výzkum pro praxi, sv. 23

ČSS / cop / A5 / 00748

vodní zdroje, historický vodovod

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Knies Jan
Název:

Pravěké nálezy ve Štramberku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Štramberská záložna, Štramberk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1929

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 00749Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Knies Jan

Pravěké nálezy ve Štramberku

Štramberská záložna, Štramberk

ČSS / pub / A4 / 00749

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN: 11-043-71

Autor: Holec František
Název:

Pražský sborník historický VII

Údaje o vydání: 1. vydání

Nakladatelské údaje: ORBIS Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / cop / A4 / 00750Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Holec František

Pražský sborník historický VII

1. vydání

ORBIS Praha

ČSS / cop / A4 / 00750

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Habe France
Název:

Predjamski podzemeljski svet

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis: mapové přílohy

Údaje o edici - vedlejší název: Poročila - Acta Carsologica č. V/1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:88

ČSS / SEP / A5 / 02000Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezozoikum, vývoj jeskyní, geologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Habe France

Predjamski podzemeljski svet

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

mapové přílohy

Poročila - Acta Carsologica č. V/1

ČSS / SEP / A5 / 02000

mezozoikum, vývoj jeskyní, geologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Gaál Ľudovít a kol.
Název:

Preserving of Pseudokarst Caves

Údaje o vydání: in sign of ENCY 1995

Nakladatelské údaje: Státní agentura životního prostředí, Banská Bystrica

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of International Working Meeting

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:136

ČSS / pub / A5 / 01641Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, pseudokras, jeskyně, nekrasové horniny

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Gaál Ľudovít a kol.

Preserving of Pseudokarst Caves

in sign of ENCY 1995

Státní agentura životního prostředí, Banská Bystrica

Proceedings of International Working Meeting

ČSS / pub / A5 / 01641

kras, pseudokras, jeskyně, nekrasové horniny

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 04-407-85

Autor: Gruntorád Jan a kol.
Název:

Principy metod užité geofyziky

Údaje o vydání: určeno posluchačům oborů základní a ložiskové geologie, inženýrské geologie a 

hydrogeologie, geochem

Nakladatelské údaje: SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:190

ČSS / pub / A4 / 00752Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gruntorád Jan a kol.

Principy metod užité geofyziky

určeno posluchačům oborů základní a ložiskové geologie, inženýrské geologie a 

hydrogeologie, geochem

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha

ČSS / pub / A4 / 00752

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:

Autor: Stárka Vladimír
Název:

Probémy a možnosti speleologického výzkumu Českého krasu

Údaje o vydání: separát - Československý kras č. 15, Praha 1964

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: zalepeno v dvojlistě

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / sep / A4 / 02231Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, výzkum Český kras, krasové jevy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

Stárka Vladimír

Probémy a možnosti speleologického výzkumu Českého krasu

separát - Československý kras č. 15, Praha 1964

zalepeno v dvojlistě

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / sep / A4 / 02231

speleologie, výzkum Český kras, krasové jevy

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2013

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Gregor Vojtěch, Chaloupka Antonín
Název:

Problém Jedovnického potoka v Moravském krasu

Údaje o vydání: 39. sv. nepravidelné vlastivědné knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí

Nakladatelské údaje: Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovské strojírny

Fyzický popis: samizdatová forma

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A4 / 00754Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2013

Burkhardt Rudolf, Gregor Vojtěch, Chaloupka Antonín

Problém Jedovnického potoka v Moravském krasu

39. sv. nepravidelné vlastivědné knižnice časopisu Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí

Historicko-vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovské strojírny

samizdatová forma

ČSS / pub / A4 / 00754

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Gregor Vojtěch
Název:

Problematika hydrografie ponorného Sloupského potoka v Moravském 

krasu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:23

ČSS / SEP / A4 / 01699Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ponorný tok, Moravský kras, hydrografie, speleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Gregor Vojtěch

Problematika hydrografie ponorného Sloupského potoka v Moravském 

krasu

separát

Moravské muzeum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 01699

ponorný tok, Moravský kras, hydrografie, speleologie

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Valenas Liviu
Název:

Probleme de morphologie carstica in Groapa de la Barsa (Muntii 

Bihorului)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Muzeul Tarii Crisurilor, Oradea

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Folia naturae Bihariae, Nymphaea, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:RO

Údaje pevné délky:23

ČSS / SEP / A5 / 02069Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): morfologie,kras, Bihor

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Valenas Liviu

Probleme de morphologie carstica in Groapa de la Barsa (Muntii 

Bihorului)

separát

Muzeul Tarii Crisurilor, Oradea

Folia naturae Bihariae, Nymphaea, sv. 5

ČSS / SEP / A5 / 02069

morfologie,kras, Bihor

zahraniční

textová publikace

FR

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kiknadze Tamaz Z.
Název:

Problems of karst complex study of mountainous countries

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Union International of Speleology

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedeings of the International Symposium of Speleology 5. - 12. 10. 1987

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:RU

Údaje pevné délky:309

ČSS / pub / A5 / 00755Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kiknadze Tamaz Z.

Problems of karst complex study of mountainous countries

Union International of Speleology

Proceedeings of the International Symposium of Speleology 5. - 12. 10. 1987

ČSS / pub / A5 / 00755

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN: 21-149-65

Autor: Štelcl Otakar
Název:

Problems of the Speleological Research

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the International Speleological Conference held in Brno June 

29 - July 4 1964

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:

Údaje pevné délky:220

ČSS / pub / A4 / 00757Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geomorfologie, hydrologie, geneze, krasové vody, biospoleologie, klimatologie, 

speleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Štelcl Otakar

Problems of the Speleological Research

Academia, Praha

2 ks

Proceedings of the International Speleological Conference held in Brno June 

29 - July 4 1964

ČSS / pub / A4 / 00757

kras, geomorfologie, hydrologie, geneze, krasové vody, biospoleologie, klimatologie, 

speleologie

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar, Ložek Vojen et al.
Název:

Problems of the Speleological Research

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the ISC, Brno 1964

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:220

ČSS / pub / A4 / 02051Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezinárodní speleologická konference, kras, geomorfologie, hydrologie, biospeleologie, 

klimatologie, speleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Štelcl Otakar, Ložek Vojen et al.

Problems of the Speleological Research

Academia, Praha

Proceedings of the ISC, Brno 1964

ČSS / pub / A4 / 02051

mezinárodní speleologická konference, kras, geomorfologie, hydrologie, biospeleologie, 

klimatologie, speleologie

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar et al.
Název:

Problems of the Speleological Research II.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the ISC, Brno 1964

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:319

ČSS / pub / A4 / 02052Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezinárodní speleologická konference, kras, geomorfologie, hydrologie, biospeleologie, 

klimatologie, speleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Štelcl Otakar et al.

Problems of the Speleological Research II.

Academia, Praha

Proceedings of the ISC, Brno 1964

ČSS / pub / A4 / 02052

mezinárodní speleologická konference, kras, geomorfologie, hydrologie, biospeleologie, 

klimatologie, speleologie

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Buščinskij G. I., Pastuchova M. V., Petrov B. P., Sapožnikov D. G., 

Tenjakov V. A.Název:

Problemy genezisa boksitov

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Naučnyj sovet po rudoobrazovaniju, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:RU

Údaje pevné délky:316

ČSS / pub / A4 / 01547Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geneze bauxitu, klimatické podmínky, laterizace, bauxitizace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Buščinskij G. I., Pastuchova M. V., Petrov B. P., Sapožnikov D. G., 

Tenjakov V. A.

Problemy genezisa boksitov

Naučnyj sovet po rudoobrazovaniju, Moskva

ČSS / pub / A4 / 01547

geneze bauxitu, klimatické podmínky, laterizace, bauxitizace

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Kovalčuk A. I. a kol.
Název:

Problemy geometeorologii i akkumuljacii zimnevo choloda

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk SSSR, Uralskoje otdělenije, Sverdlovsk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:RU

Údaje pevné délky:119

ČSS / pub / A5 / 00759Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): aerace, jeskyně, teplotní anomálie, teplotní režim, mikroklima, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Kovalčuk A. I. a kol.

Problemy geometeorologii i akkumuljacii zimnevo choloda

Akademija nauk SSSR, Uralskoje otdělenije, Sverdlovsk

ČSS / pub / A5 / 00759

aerace, jeskyně, teplotní anomálie, teplotní režim, mikroklima, kras

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 83-85550-06-2

Autor: Ciezkowski Wojciech a kol.
Název:

Problemy hydrogeologiczne poludniowo-zachodniej Polski

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Zaklad geologii Instytutu geotechniki i hydrotechniki politechniki Wroclawskiej, 

Wroclaw

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1992

Lokace:PO

Údaje pevné délky:272

ČSS / pub / A4 / 00760Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní vody, odvodnění půd

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Ciezkowski Wojciech a kol.

Problemy hydrogeologiczne poludniowo-zachodniej Polski

Zaklad geologii Instytutu geotechniki i hydrotechniki politechniki Wroclawskiej, 

Wroclaw

ČSS / pub / A4 / 00760

podzemní vody, odvodnění půd

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN: 2-8-2/173-72

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Problemy izučenija karsta i praktika

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Mysl, Moskva

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:RU

Údaje pevné délky:391

ČSS / pub / A5 / 00764Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Problemy izučenija karsta i praktika

Izdatělstvo Mysl, Moskva

ruční věnování

ČSS / pub / A5 / 00764

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN:

Autor: Nijazov R. A.
Název:

Problemy izučenija karstovych polostej južnych oblastej SSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo geologii Uzbeckoj SSR, Taškent

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:RU

Údaje pevné délky:148

ČSS / pub / A5 / 00762Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, klasifikace krasu, morfologie, geologie, mikroklima

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Nijazov R. A.

Problemy izučenija karstovych polostej južnych oblastej SSSR

Ministerstvo geologii Uzbeckoj SSR, Taškent

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00762

kras, klasifikace krasu, morfologie, geologie, mikroklima

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečerkin I. A. a kol.
Název:

Problemy izučenija technogennovo karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojuznyj institut kartstovedenija i speleologii, Kungur

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tězisi dokladov regionalnovo soveščanija, 6. - 8. 10. 1988, Kungur

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1988

Lokace:RU

Údaje pevné délky:123

ČSS / pub / A5 / 00763Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): technogenní kras, antropohenní faktory, antropogenní kras, dobývka, hydrotechnika, 

modelování procesů

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Pečerkin I. A. a kol.

Problemy izučenija technogennovo karsta

Vsesojuznyj institut kartstovedenija i speleologii, Kungur

Tězisi dokladov regionalnovo soveščanija, 6. - 8. 10. 1988, Kungur

ČSS / pub / A5 / 00763

technogenní kras, antropohenní faktory, antropogenní kras, dobývka, hydrotechnika, 

modelování procesů

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Pečerkin I. A. a kol.
Název:

Problemy izučenija, ekologii i ochrany peščer

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk USSR, Institut geologičeskich nauk, Kijev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tězisi dokladov V. Vsesojuznovo kasrtologo-speleologičeskovo soveščanija

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A5 / 01628Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, mapování, kras, speleologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Pečerkin I. A. a kol.

Problemy izučenija, ekologii i ochrany peščer

Akademija nauk USSR, Institut geologičeskich nauk, Kijev

Tězisi dokladov V. Vsesojuznovo kasrtologo-speleologičeskovo soveščanija

ČSS / pub / A5 / 01628

výzkum, mapování, kras, speleologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: Cebecauer Ivan
Název:

Problémy ochrany krasových oblastí

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Ochrana přírody

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:SK

Údaje pevné délky:4

ČSS / sep / A4 / 02262Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody, krasové oblasti, vápenec, krasové jevy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

SK

jiné

monotematické

jiné

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

Cebecauer Ivan

Problémy ochrany krasových oblastí

separát

Ochrana přírody

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 6

ČSS / sep / A4 / 02262

ochrana přírody, krasové oblasti, vápenec, krasové jevy

domácí

textová publikace

SK

jiné

monotematické

jiné

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: 80-966963-4-3

Autor: Hochmuth Zdenko
Název:

Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoľočnosť, Košice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:163

ČSS / pub / A4 / 01582Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleopotápění, Slovensko, podzemní toky, hydrologie, ponorné systémy, lokality

vypůjčitelné

SSS

atlas

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleopotápění

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Hochmuth Zdenko

Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Slovenská speleologická spoľočnosť, Košice

ČSS / pub / A4 / 01582

speleopotápění, Slovensko, podzemní toky, hydrologie, ponorné systémy, lokality

SSS

atlas

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleopotápění



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2017

ISBN: 978-0-9808060-5-2-07

Autor: Moore Kevin, White Susan eds.
Název:

Proceedings

Údaje o vydání: 17th International Congress of Speleology, Sydney, Australia, July 22-28, 2017

Nakladatelské údaje: UIS & Australian Speleological Federation Inc.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol 1, Vol 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2017

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:800

ČSS / pub / A4 / 02059Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2017

Moore Kevin, White Susan eds.

Proceedings

17th International Congress of Speleology, Sydney, Australia, July 22-28, 2017

UIS & Australian Speleological Federation Inc.

Vol 1, Vol 2

ČSS / pub / A4 / 02059

speleologie, mezinárodní kongres

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN: 2-88374-006-2

Autor: UIS
Název:

Proceedings of the 12. International Congress of Speleology

Údaje o vydání: August 10. - 17. 1997, La Chaux-de-Fonds, Switzerland

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis: celkem 6 vol

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:503

ČSS / pub / A4 / 01757Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

UIS

Proceedings of the 12. International Congress of Speleology

August 10. - 17. 1997, La Chaux-de-Fonds, Switzerland

International Union of Speleology

celkem 6 vol

ČSS / pub / A4 / 01757

speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 7. 2019

ISBN: 978-3-903093-30-0

Autor: Mattes Johannes, Christian Erhard, Plan Lukas eds.
Název:

Proceedings of the 12th EuroSpeleoForum

Údaje o vydání: Ebensee, Austria, 23. -. 26. 8. 2018

Nakladatelské údaje: Verein für Höhlenkunde Ebensee, Neukirchen

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2018

Lokace:AU

Údaje pevné délky:149

ČSS / pub / A4 / 02141Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kongres, speleologie, věda, výzkum, expedice, průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 7. 2019

Mattes Johannes, Christian Erhard, Plan Lukas eds.

Proceedings of the 12th EuroSpeleoForum

Ebensee, Austria, 23. -. 26. 8. 2018

Verein für Höhlenkunde Ebensee, Neukirchen

ČSS / pub / A4 / 02141

kongres, speleologie, věda, výzkum, expedice, průzkum

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: UIS
Název:

Proceedings of the 13. International Congress of Speleology

Údaje o vydání: July 15. - 22. 2001, Brasilia

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis: celkem 2 vol

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2001

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:266

ČSS / pub / A4 / 01755Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

UIS

Proceedings of the 13. International Congress of Speleology

July 15. - 22. 2001, Brasilia

International Union of Speleology

celkem 2 vol

ČSS / pub / A4 / 01755

speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN: 978-960-98020-0-0

Autor: UIS
Název:

Proceedings of the 14. International Congress of Speleology

Údaje o vydání: August 21. - 28. 2005, Athens, Hellas

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis: celkem 2 vol

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2005

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:372

ČSS / pub / A4 / 01756Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

UIS

Proceedings of the 14. International Congress of Speleology

August 21. - 28. 2005, Athens, Hellas

International Union of Speleology

celkem 2 vol

ČSS / pub / A4 / 01756

speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN: 978-960-98020-0-0

Autor: UIS
Název:

Proceedings of the 14. International Congress of Speleology - Final 

Programme & Call for Abstracts

Údaje o vydání: August 21. - 28. 2005, Athens, Hellas

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis: celkem 2 vol

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2005

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:372

ČSS / pub / A4 / 02072Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

UIS

Proceedings of the 14. International Congress of Speleology - Final 

Programme & Call for Abstracts

August 21. - 28. 2005, Athens, Hellas

International Union of Speleology

celkem 2 vol

ČSS / pub / A4 / 02072

speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 8

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:260

ČSS / pub / A4 / 02104Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 8

ČSS / pub / A4 / 02104

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:575

ČSS / pub / A4 / 02097Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 02097

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 5

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:306

ČSS / pub / A4 / 02101Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 5

ČSS / pub / A4 / 02101

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:474

ČSS / pub / A4 / 02098Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 02098

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 3

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:334

ČSS / pub / A4 / 02099Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 02099

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 4

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:338

ČSS / pub / A4 / 02100Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 4

ČSS / pub / A4 / 02100

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 6

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:154

ČSS / pub / A4 / 02102Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 6

ČSS / pub / A4 / 02102

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 10. 2018

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír ed.
Název:

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

Údaje o vydání: účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis: celkem 8 dílů

Údaje o edici - vedlejší název: digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:344

ČSS / pub / A4 / 02103Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, mezinárodní kongres

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 10. 2018

Panoš Vladimír ed.

Proceedings of the 6th International Congress of Speleology, Olomouc 

1973

účelový náklad pro organizační výbor 6. Mezinárodního speleologického kongresu

Academia, Praha

celkem 8 dílů

digitalizováno v AIP Beroun, 2018, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 02103

speleologie, mezinárodní kongres

domácí

textová publikace

FR

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN: 80-8064-222-2

Autor: Gaál Ľudovít a kol.
Název:

Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst

Údaje o vydání: Teplý Vrch, Slovakia, 2004

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskyní, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2004

Lokace:SK

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / A4 / 01653Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, nekrasové jeskyně, kvarsity, morfologie, dokumentace, pískovec

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Gaál Ľudovít a kol.

Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst

Teplý Vrch, Slovakia, 2004

Správa slovenských jaskyní, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 01653

pseudokras, nekrasové jeskyně, kvarsity, morfologie, dokumentace, pískovec

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: UIS
Název:

Proceedings of the XI. International Congress of Speleology

Údaje o vydání: August 2. - 8. 1993, Beijing, China

Nakladatelské údaje: International Union of Speleology

Fyzický popis: včetně supplementu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1993

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:250

ČSS / pub / A4 / 01754Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

UIS

Proceedings of the XI. International Congress of Speleology

August 2. - 8. 1993, Beijing, China

International Union of Speleology

včetně supplementu

ČSS / pub / A4 / 01754

speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2011

ISBN: 1120-9682

Autor: Sauro U., Bondesan A., Meneghel M.
Název:

Proceedings og the International Conference on Environmental Changes 

in Karst Areas

Údaje o vydání: September 15th - 27th, 1991

Nakladatelské údaje: Universita degli Studi di Padova, Padova

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1991

Lokace:IT

Údaje pevné délky:214

ČSS / pub / A4 / 01648Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, krajina, odlesnění, změny krajiny, urbanizace, tropický kras, využití půdy, půda

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2011

Sauro U., Bondesan A., Meneghel M.

Proceedings og the International Conference on Environmental Changes 

in Karst Areas

September 15th - 27th, 1991

Universita degli Studi di Padova, Padova

ČSS / pub / A4 / 01648

kras, krajina, odlesnění, změny krajiny, urbanizace, tropický kras, využití půdy, půda

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 3. 2015

ISBN:

Autor: Žák Karel, Cílek Václav, Grmela Arnošt
Název:

Prof. RNDr. Vladimír Homola, významná osobnost Českého krasu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Muzeum Českého krasu, Beroun

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Český kras, sv. 40

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A4 / 01893Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, geologie, životopis, jeskyně, mapování

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 3. 2015

Žák Karel, Cílek Václav, Grmela Arnošt

Prof. RNDr. Vladimír Homola, významná osobnost Českého krasu

separát

Muzeum Českého krasu, Beroun

Český kras, sv. 40

ČSS / SEP / A4 / 01893

Český kras, geologie, životopis, jeskyně, mapování

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Novák František, Panoš Vladimír, Vytřas Karel
Název:

Program a exkursní průvodce 5. srazu krasové turistiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Odbor turistiky TJ Slávia VŠCHT Pardubice, Pardubice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Hranice 31.5.-2.6.74

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A5 / 00768Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Hranický kras, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Černotínské jeskyně, turistika, kras, 

jeskyně

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Novák František, Panoš Vladimír, Vytřas Karel

Program a exkursní průvodce 5. srazu krasové turistiky

Odbor turistiky TJ Slávia VŠCHT Pardubice, Pardubice

Hranice 31.5.-2.6.74

ČSS / pub / A5 / 00768

Hranický kras, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Černotínské jeskyně, turistika, kras, 

jeskyně

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Programme de la Conférence spéléologique internationale Brno Juin - 

Juillet 1964

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:6

ČSS / pub / A5 / 02048Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mezinárodní speleologická konference

Nelze půjčovat !!!!

domácí

nevím

FR

jiné

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

neuveden

Programme de la Conférence spéléologique internationale Brno Juin - 

Juillet 1964

Geografický ústav ČSAV, Brno

ČSS / pub / A5 / 02048

mezinárodní speleologická konference

domácí

nevím

FR

jiné

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Finocchiario Carlo ed.
Název:

Progressione 15

Údaje o vydání: supplemento ad Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan" 1(9)/1986

Nakladatelské údaje: Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Atti e Memorie, sv. 14

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1974

Lokace:IT

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A5 / 01792Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Finocchiario Carlo ed.

Progressione 15

supplemento ad Atti e Memorie della Commissione Grotte "Eugenio Boegan" 1(9)/1986

Societa Alpina delle Giulie, Trieste

Atti e Memorie, sv. 14

ČSS / pub / A5 / 01792

kras, termografie, ichtyologie, jeskyně

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Vodička Jiří
Název:

Projekt metodiky základního mapování krasu

Údaje o vydání: doplněný výtah z podrobného projektu

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, Geografický ústav, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: pro konferenci "Dokumentace krasu a jeskyní" v Liptovském Mikuláši

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:93

ČSS / cop / A4 / 00769Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pasportizace krasových jevů, krasové jevy podzemní a povrchové, metoda číselného 

značení, fotodokumentace, mapování, mapové značky, morfometrický plán, měřický 

polygon

Nelze půjčovat !!!!

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Vodička Jiří

Projekt metodiky základního mapování krasu

doplněný výtah z podrobného projektu

Československá akademie věd, Geografický ústav, Brno

pro konferenci "Dokumentace krasu a jeskyní" v Liptovském Mikuláši

ČSS / cop / A4 / 00769

pasportizace krasových jevů, krasové jevy podzemní a povrchové, metoda číselného 

značení, fotodokumentace, mapování, mapové značky, morfometrický plán, měřický 

polygon

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 80-902132-4-3

Autor: Němec Jan
Název:

Prokopské a Dalejské údolí

Údaje o vydání: z grantu Magistrátu hl. m. Prahy

Nakladatelské údaje: Consult, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: přírodní park

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / A4 / 00770Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, geologie, rostlinstvo, zvířena, monitoring, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Němec Jan

Prokopské a Dalejské údolí

z grantu Magistrátu hl. m. Prahy

Consult, Praha

přírodní park

ČSS / pub / A4 / 00770

chráněná území, geologie, rostlinstvo, zvířena, monitoring, historie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 5. 2016

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Propasť Macocha na Moravě

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nákladem Klubu českých turistů

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: dle výzkumných výprav z roku 1901 a 1903

Žánr/forma:  

Rok vydání:1904

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A4 / 00771Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 5. 2016

Absolon Karel

Propasť Macocha na Moravě

nákladem Klubu českých turistů

dle výzkumných výprav z roku 1901 a 1903

ČSS / pub / A4 / 00771

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 7. 2009

ISBN: 80-967637-7-6

Autor: Dluholucký Svetozár, Bozalková Irena
Název:

Protection and Medical Utilisation of Karst Environment

Údaje o vydání: sborník konference Film Festival ENVIROFILM '97

Nakladatelské údaje: Slovak Environment Agency, Banská Bystrica

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:SK

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A5 / 00772Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 7. 2009

Dluholucký Svetozár, Bozalková Irena

Protection and Medical Utilisation of Karst Environment

sborník konference Film Festival ENVIROFILM '97

Slovak Environment Agency, Banská Bystrica

ČSS / pub / A5 / 00772

zahraniční

textová publikace

SLO

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 7. 2022

ISBN:

Autor: Guichard Francis et al.
Název:

Protégeons nos caverns

Údaje o vydání: archiv prof. Pavla Bosáka

Nakladatelské údaje: la Commission Nationale pour la Protection des Cavernes et du Karst, Paris

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:FR

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 02208Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mineralogie, archeologie, speleologie, geologie, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 7. 2022

Guichard Francis et al.

Protégeons nos caverns

archiv prof. Pavla Bosáka

la Commission Nationale pour la Protection des Cavernes et du Karst, Paris

ČSS / pub / A5 / 02208

mineralogie, archeologie, speleologie, geologie, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

sborník

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: Thrun Robert
Název:

Prusiking

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: National Speleological Society, Huntsville

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:US

Údaje pevné délky:75

ČSS / cop / A4 / 02111Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, speleotechnika, prusíkování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Thrun Robert

Prusiking

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

National Speleological Society, Huntsville

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 0

ČSS / cop / A4 / 02111

jeskyně, speleotechnika, prusíkování

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kříž Martin, Koudelka Flor.
Název:

Průvodce do Moravských jeskyň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nákladem vlastním, Ždánice - Vyškov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: díl II., Jedovnice, Rudice, Jozefov, Babice, Křtiny - údolí Hádecké, 

Hostěnice, Mokrá, Líšeň a Brno

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1902

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:476

ČSS / pub / A4 / 00773Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kříž Martin, Koudelka Flor.

Průvodce do Moravských jeskyň

nákladem vlastním, Ždánice - Vyškov

díl II., Jedovnice, Rudice, Jozefov, Babice, Křtiny - údolí Hádecké, 

Hostěnice, Mokrá, Líšeň a Brno

ČSS / pub / A4 / 00773

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kositar G.
Název:

Průvodce jeskyněmi a okolím Postojny, Luegu, Planiny, Sv. Kanciánu a 

Cirknice v Krajině

Údaje o vydání: sepsal W. P. z Albenů (Kositar přeložil)

Nakladatelské údaje: tiskem a nákladem R. Šebra násl.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1905

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A5 / 01418Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kositar G.

Průvodce jeskyněmi a okolím Postojny, Luegu, Planiny, Sv. Kanciánu a 

Cirknice v Krajině

sepsal W. P. z Albenů (Kositar přeložil)

tiskem a nákladem R. Šebra násl.

ČSS / pub / A5 / 01418

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Horušický Reiner, Chabr Petr, Maté Vojtěch
Název:

Průvodce k exkurzím III. sympozia o krasu krkonošsko-jesenické 

soustavy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 5

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / pub / A5 / 00774Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové jevy, geologická stavba, tektonická stavby, geografie, těžba

vypůjčitelné

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Horušický Reiner, Chabr Petr, Maté Vojtěch

Průvodce k exkurzím III. sympozia o krasu krkonošsko-jesenické 

soustavy

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 5

ČSS / pub / A5 / 00774

krasové jevy, geologická stavba, tektonická stavby, geografie, těžba

ČSS

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Průvodce k exkurzím symposia o krasu Sudetské soustavy II

Údaje o vydání: Maletín 1984

Nakladatelské údaje: neurčitelné

Fyzický popis: + 3 ks v EN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:21

ČSS / cop / A4 / 01640Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, Sudetská soustava

vypůjčitelné

nevím

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

neuveden

Průvodce k exkurzím symposia o krasu Sudetské soustavy II

Maletín 1984

neurčitelné

+ 3 ks v EN

ČSS / cop / A4 / 01640

kras, Sudetská soustava

nevím

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 56/III-4

Autor: Havlíček V., Horný R., Chlupáč I., Šnajdr M.
Název:

Průvodce ke geologickým exkursím do Barrandienu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický v Nakladatelství ČSAV

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sbírka geologických průvodců, sv. 1

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1958

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:157

ČSS / pub / A5 / 00776Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Havlíček V., Horný R., Chlupáč I., Šnajdr M.

Průvodce ke geologickým exkursím do Barrandienu

Ústřední ústav geologický v Nakladatelství ČSAV

Sbírka geologických průvodců, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 00776

domácí

průvodce

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kodym Odolen, Bouček Bedřich, Šulc Jaroslav
Název:

Průvodce ku geologické exkursi do okolí Berouna, Koněprus a Budňan

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Čsl. Rep.

Fyzický popis: CZ a EN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1931

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:83

ČSS / pub / A4 / 00777Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kodym Odolen, Bouček Bedřich, Šulc Jaroslav

Průvodce ku geologické exkursi do okolí Berouna, Koněprus a Budňan

Státní geologický ústav Čsl. Rep.

CZ a EN

ČSS / pub / A4 / 00777

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-02-X

Autor: Kupka Vladimír
Název:

Průvodce po Maginotově linii

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 11

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:88

ČSS / pub / řada / 00710Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Kupka Vladimír

Průvodce po Maginotově linii

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 11

ČSS / pub / řada / 00710

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 2. 2016

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Průvodce po nových jeskyních Kateřinské a Punkevní

Údaje o vydání: čtvrté a znovu rozmnožené a přepracované vydání

Nakladatelské údaje: Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina a Kateřinská

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1920

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:61

ČSS / pub / A5 / 00780Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 2. 2016

Absolon Karel

Průvodce po nových jeskyních Kateřinské a Punkevní

čtvrté a znovu rozmnožené a přepracované vydání

Brno

Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina a Kateřinská

ČSS / pub / A5 / 00780

domácí

průvodce

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum a dokumentace stoky II-2 v Josefově

Údaje o vydání: průzkumná zpráva pro VAK Jaroměř

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva pro VAK Jaroměř č. 0118-02

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02032Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stoka, Jaroměř

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum a dokumentace stoky II-2 v Josefově

průzkumná zpráva pro VAK Jaroměř

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva pro VAK Jaroměř č. 0118-02

ČSS / cop / A4 / 02032

stoka, Jaroměř

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum bočního kanálu v areálu Strojmetalu v Kamenici

Údaje o vydání: číslo úkolu 0111-02

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / cop / A4 / 02056Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, dokumentace, podzemní kanál, mapa, fotodokumentace

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Tásler Radko et al.

Průzkum bočního kanálu v areálu Strojmetalu v Kamenici

číslo úkolu 0111-02

ZO ČSS 5-02 Albeřice

ČSS / cop / A4 / 02056

průzkum, dokumentace, podzemní kanál, mapa, fotodokumentace

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum části pevnostních chodeb pod pozemkem Sokola v Josefově

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0219

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02039Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnost, chodba, Josefov

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum části pevnostních chodeb pod pozemkem Sokola v Josefově

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva č. 0219

ČSS / cop / A4 / 02039

pevnost, chodba, Josefov

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum důlního díla Barrandov ve Velké Úpě

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0203

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02036Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní dílo, Barrandov, Velká Úpa

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum důlního díla Barrandov ve Velké Úpě

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva č. 0203

ČSS / cop / A4 / 02036

důlní dílo, Barrandov, Velká Úpa

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum inženýrsko-geologických štol v Temném Dole v Krkonoších

Údaje o vydání: průzkumná zpráva

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0182

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02035Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): štola, Temný Důl, Krkonoše

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum inženýrsko-geologických štol v Temném Dole v Krkonoších

průzkumná zpráva

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva č. 0182

ČSS / cop / A4 / 02035

štola, Temný Důl, Krkonoše

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 1. 2013

ISBN:

Autor: Pokorný Miloslav
Název:

Průzkum na dně propasti Macochy v Moravském krase

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:11

ČSS / SEP / A5 / 01697Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Macocha, Punkva, podzemní tok, jeskynní prostor

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 1. 2013

Pokorný Miloslav

Průzkum na dně propasti Macochy v Moravském krase

separát

Moravské muzeum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A5 / 01697

Moravský kras, Macocha, Punkva, podzemní tok, jeskynní prostor

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum pevnostních chodeb v Korunních hradbách Jaroměři - Josefově

Údaje o vydání: průzkumná zpráva pro MÚ Jaroměř

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva pro MÚ Jaroměř č. 0159-01

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02033Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnost, chodba, hradby, Jaroměř, Josefov

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum pevnostních chodeb v Korunních hradbách Jaroměři - Josefově

průzkumná zpráva pro MÚ Jaroměř

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva pro MÚ Jaroměř č. 0159-01

ČSS / cop / A4 / 02033

pevnost, chodba, hradby, Jaroměř, Josefov

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN:

Autor: Tásler Radko
Název:

Průzkum štoly pdo konírnou ve Svobodě nad Úpou

Údaje o vydání: číslo úkolu 0246

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:15

ČSS / cop / A4 / 02093Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): štola, průzkum, historické podzemí

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Tásler Radko

Průzkum štoly pdo konírnou ve Svobodě nad Úpou

číslo úkolu 0246

ZO ČSS 5-02 Albeřice, Svoboda nad Úpou

ČSS / cop / A4 / 02093

štola, průzkum, historické podzemí

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Průzkum západní štoly Starý pramen ve Dvoře Králové

Údaje o vydání: průzkumná zpráva pro VAK Trutnov

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva pro VAK Trutnov č. 0114

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02030Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): štola Starý pramen, Dvůr Králové

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Průzkum západní štoly Starý pramen ve Dvoře Králové

průzkumná zpráva pro VAK Trutnov

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva pro VAK Trutnov č. 0114

ČSS / cop / A4 / 02030

štola Starý pramen, Dvůr Králové

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN: 0137-5482

Autor: Rozkowski Jacek
Název:

Przeobrazenia skladu chemicznego wód krasowych poludniowej czesci 

Wyzyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Pradnika)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Kras i speleologia, Numer specjalny 1/1996

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A4 / 00781Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chemické složení krasových vod, hydrologie, hydrochemie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Rozkowski Jacek

Przeobrazenia skladu chemicznego wód krasowych poludniowej czesci 

Wyzyny Krakowskiej (zlewnia Rudawy i Pradnika)

Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice

Kras i speleologia, Numer specjalny 1/1996

ČSS / pub / A4 / 00781

chemické složení krasových vod, hydrologie, hydrochemie

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tyc Andrzej
Název:

Przyroda Nieožywiona

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Zarzad Zespolu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:PO

Údaje pevné délky:87

ČSS / pub / A4 / 00782Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografická poloha, ochrana přírody, jeskyně, voda, klima

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tyc Andrzej

Przyroda Nieožywiona

Zarzad Zespolu Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. katowickiego, Katowice

ČSS / pub / A4 / 00782

geografická poloha, ochrana přírody, jeskyně, voda, klima

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 83-85832-08-4

Autor: Mirek Zbygniew
Název:

Przyroda Tatranskiego parku narodowego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Narodowyj Fundus Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:PO

Údaje pevné délky:786

ČSS / pub / A4 / 01436Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): neživá příroda, rostlinstvo, zvěřstvo, ochrana přírody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Mirek Zbygniew

Przyroda Tatranskiego parku narodowego

Narodowyj Fundus Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

ČSS / pub / A4 / 01436

neživá příroda, rostlinstvo, zvěřstvo, ochrana přírody

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Předběžná zpráva o dosavadních geologických výzkumech v Nízkých 

Tatrách

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Universita Karlova

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy II. třídy České akademie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1926

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:19

ČSS / SEP / A4 / 00751Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Předběžná zpráva o dosavadních geologických výzkumech v Nízkých 

Tatrách

separát

Universita Karlova

Rozpravy II. třídy České akademie

ČSS / SEP / A4 / 00751

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2022

ISBN:

Autor: Chlupáč Ivo
Název:

Předběžná zpráva o stratigraficko-paleontologických výzkumech 

středočeského nejvyššího siluru a spodního devonu

Údaje o vydání: separát - Věstník ÚÚG, roč. XXVII, 1932

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1932

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A4 / 02217Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vápence, Barrandien, silur, devon, faciální vývoj

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2022

Chlupáč Ivo

Předběžná zpráva o stratigraficko-paleontologických výzkumech 

středočeského nejvyššího siluru a spodního devonu

separát - Věstník ÚÚG, roč. XXVII, 1932

Ústřední ústav geologický, Praha

sdrátkováno

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A4 / 02217

vápence, Barrandien, silur, devon, faciální vývoj

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2022

ISBN:

Autor: Horný Radvan
Název:

Předběžná zpráva o výzkumu vrstev budňanských e𝛽 ve východním 

Barrandienu

Údaje o vydání: separát - Věstník ÚÚG, roč. XXX, 1955

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / SEP / A4 / 02218Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): barrandienský silur, vápence

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2022

Horný Radvan

Předběžná zpráva o výzkumu vrstev budňanských e𝛽 ve východním 

Barrandienu

separát - Věstník ÚÚG, roč. XXX, 1955

Ústřední ústav geologický, Praha

sdrátkováno

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A4 / 02218

barrandienský silur, vápence

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 5. 2018

ISBN: 978-80-87857-32-8

Autor: Antonín Jiří, Belica Ondřej
Název:

Přehled právních norem a předpisů upravujících práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou

Údaje o vydání: ve spolupráci s CRAA, Bohumín

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 02081Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zákoník práce, evropské směrnice, práce ve výškách a nad volnou hloubkou

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 5. 2018

Antonín Jiří, Belica Ondřej

Přehled právních norem a předpisů upravujících práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou

ve spolupráci s CRAA, Bohumín

Česká speleologická společnost, Praha

ČSS / pub / A5 / 02081

zákoník práce, evropské směrnice, práce ve výškách a nad volnou hloubkou

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Přibyl J., Vodička J., Kuzdasová Z., Hofírková S.
Název:

Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu

Údaje o vydání: příloha k souboru map - textová část I.

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, Geografický ústav, Brno

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:98

ČSS / cop / A4 / 01553Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová krajina, přehled jeskyní, Moravský kras, jeskyně, dokumentace

vypůjčitelné

domácí

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Přibyl J., Vodička J., Kuzdasová Z., Hofírková S.

Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu

příloha k souboru map - textová část I.

Československá akademie věd, Geografický ústav, Brno

kopie strojopisu

Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu

ČSS / cop / A4 / 01553

krasová krajina, přehled jeskyní, Moravský kras, jeskyně, dokumentace

domácí

atlas

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Přehled zaměstnanců Geografického ústavu Československé akademie 

věd v Brně

Údaje o vydání: jen pro služební potřebu

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: výtisk č. 74

Žánr/forma: text

Rok vydání:1965

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 02043Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Demek, Stehlík, Raušer, Quitt, Štelcl, Baláková, Balatka aj.

Nelze půjčovat !!!!

domácí

nevím

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2017

neuveden

Přehled zaměstnanců Geografického ústavu Československé akademie 

věd v Brně

jen pro služební potřebu

Geografický ústav ČSAV, Brno

výtisk č. 74

ČSS / pub / A5 / 02043

Demek, Stehlík, Raušer, Quitt, Štelcl, Baláková, Balatka aj.

domácí

nevím

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 5. 2018

ISBN: 978-80-270-1787-4

Autor: Kunovská Radka, Šimečková Barbora
Název:

Příběh zázračné teplické kyselky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Městská kulturní zařízení Hranice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 02083Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): teplická kyselka, lázně, jeskyně, podzemí, kultura, propast

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 5. 2018

Kunovská Radka, Šimečková Barbora

Příběh zázračné teplické kyselky

Městská kulturní zařízení Hranice

ČSS / pub / A5 / 02083

teplická kyselka, lázně, jeskyně, podzemí, kultura, propast

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 5. 2014

ISBN: 978-80-260-5572-3

Autor: Žistén
Název:

Příběhy velkých vandrů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Žistén, Ostrava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Žisténovo paměti

Žánr/forma: text

Rok vydání:2014

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A5 / 01812Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): skauting, tremping, vandr

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 5. 2014

Žistén

Příběhy velkých vandrů

Žistén, Ostrava

Žisténovo paměti

ČSS / pub / A5 / 01812

skauting, tremping, vandr

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 80-238-7892-1

Autor: Pavelka Jan, Trezner Jiří a kol.
Název:

Příroda Valašska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český svaz ochránců přírody ZO 76/09 Orchidea, Vsetín

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: okres Vsetín

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:488

ČSS / pub / A4 / 00785Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, paleontologie, mineralogie, geomorfologie, pseudokras, hydrologie, 

klimatologie, pedologie, biota, příroda, ekologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pavelka Jan, Trezner Jiří a kol.

Příroda Valašska

Český svaz ochránců přírody ZO 76/09 Orchidea, Vsetín

okres Vsetín

ČSS / pub / A4 / 00785

geologie, paleontologie, mineralogie, geomorfologie, pseudokras, hydrologie, 

klimatologie, pedologie, biota, příroda, ekologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 80-86276-03-1

Autor: Melichar Rostislav, Jašková Vladimíra a kol.
Název:

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Prostějovska, Prostějov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Svazek 3, sv. 3

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:150

ČSS / pub / A4 / 01688Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, kras, rybníky, květena, zoologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Melichar Rostislav, Jašková Vladimíra a kol.

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska

Muzeum Prostějovska, Prostějov

Svazek 3, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 01688

geologie, kras, rybníky, květena, zoologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Gregor Vojtěch
Název:

Příspěvek k hydrografii a hydrologii horní části krasového povodí 

Sloupského potoka v Moravském krasu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské museum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:21

ČSS / SEP / A4 / 01700Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Sloupský potok, hydrografie, hydrologie, ponorný tok

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Gregor Vojtěch

Příspěvek k hydrografii a hydrologii horní části krasového povodí 

Sloupského potoka v Moravském krasu

separát

Moravské museum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 01700

Moravský kras, Sloupský potok, hydrografie, hydrologie, ponorný tok

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Himmel Jan
Název:

Příspěvek k metodice stopovacích zkoušek - průchod stopovací látky z 

hydraulického hlediska

Údaje o vydání: ZO ČSS 6-11

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / cop / A4 / 00788Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

volné listy

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Himmel Jan

Příspěvek k metodice stopovacích zkoušek - průchod stopovací látky z 

hydraulického hlediska

ZO ČSS 6-11

Česká speleologická společnost

ČSS / cop / A4 / 00788

ČSS

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

volné listy

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Příspěvek k poznání geologických poměrů hronské kotliny svatokrižské

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Universita Karlova

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy II. třídy České akademie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1928

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / SEP / A4 / 00789Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Příspěvek k poznání geologických poměrů hronské kotliny svatokrižské

separát

Universita Karlova

Rozpravy II. třídy České akademie

ČSS / SEP / A4 / 00789

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN:

Autor: Stejskal Jan, Vachtl Josef
Název:

Příspěvek k poznání geologických poměrů okolí Dobšiné na Slovensku

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: nákladem autora, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma: text

Rok vydání:1934

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 00790Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, mineralogie

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

FR

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stejskal Jan, Vachtl Josef

Příspěvek k poznání geologických poměrů okolí Dobšiné na Slovensku

zvláštní otisk

nákladem autora, Praha

Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00790

geologie, mineralogie

domácí

textová publikace

FR

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Příspěvek k poznání geologie a paleontologie chabicovského devonu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Universita Karlova

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy II. třídy České akademie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1939

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A4 / 00791Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Příspěvek k poznání geologie a paleontologie chabicovského devonu

separát

Universita Karlova

Rozpravy II. třídy České akademie

ČSS / SEP / A4 / 00791

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hokr Zdeněk
Název:

Příspěvek k poznání jeskynních medvědů z jeskyně Domica u Plešivce 

na Slovensku

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

Žánr/forma:  

Rok vydání:1946

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 00792Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hokr Zdeněk

Příspěvek k poznání jeskynních medvědů z jeskyně Domica u Plešivce 

na Slovensku

zvláštní otisk

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Věstník Státního geologického ústavu Československé republiky

ČSS / SEP / A4 / 00792

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

jiné

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 10. 2020

ISBN:

Autor: Kopecký Jiří et al.
Název:

Pseudokras na Broumovsku 1980 - 2020; 40 let jeho výzkumu, evidence a 

dokumentace základní organizací České speleologické společnosti 5-03 

Broumov v letech 1980 - 2020

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-03 ve spolupráci s Městem Broumov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:26

ČSS / pub / A5 / 02171Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Broumovsko, turistika, speleologie, evidence, dokumentace, biospeleologie, geomonitoring

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 10. 2020

Kopecký Jiří et al.

Pseudokras na Broumovsku 1980 - 2020; 40 let jeho výzkumu, evidence a 

dokumentace základní organizací České speleologické společnosti 5-03 

Broumov v letech 1980 - 2020

ZO ČSS 5-03 ve spolupráci s Městem Broumov

ČSS / pub / A5 / 02171

Broumovsko, turistika, speleologie, evidence, dokumentace, biospeleologie, geomonitoring

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 7. 2022

ISBN:

Autor: Stárka Luboš, Bílková Daniela a kol.
Název:

Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve

Údaje o vydání: Teplice nad Metují, 4. - 6. 1996

Nakladatelské údaje: SCHKO ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 01652Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pískovcový fenomén, pseudokras, speloarchelogie, geologie, geomorfologie, 

pseudokrasové jeskyně, Česká křída

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 7. 2022

Stárka Luboš, Bílková Daniela a kol.

Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve

Teplice nad Metují, 4. - 6. 1996

SCHKO ČR, Praha

ČSS / pub / A5 / 01652

pískovcový fenomén, pseudokras, speloarchelogie, geologie, geomorfologie, 

pseudokrasové jeskyně, Česká křída

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN:

Autor: Stárka Luboš a kol.
Název:

Pseudokrasové jevy v neovulkanitech České republiky

Údaje o vydání: seminář Ústí nad Labem, 17. - 19. 5. 1996

Nakladatelské údaje: Správa CHKO ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:40

ČSS / pub / A5 / 01518Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, neovulkanity, magmatity, pseudokrasové jevy, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Stárka Luboš a kol.

Pseudokrasové jevy v neovulkanitech České republiky

seminář Ústí nad Labem, 17. - 19. 5. 1996

Správa CHKO ČR, Praha

ČSS / pub / A5 / 01518

pseudokras, neovulkanity, magmatity, pseudokrasové jevy, geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: Moučka Jiří
Název:

Pseudokrasové jevy v orlickém permu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Speleo věstník č. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1974

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A5 / 01955Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, perm, periglaciální destrukce, mrazové sruby, Brunina jeskyně, Rudické 

propadání

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

Moučka Jiří

Pseudokrasové jevy v orlickém permu

separát

Geografický ústav ČSAV, Brno

Speleo věstník č. 4

ČSS / SEP / A5 / 01955

pseudokras, perm, periglaciální destrukce, mrazové sruby, Brunina jeskyně, Rudické 

propadání

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2015

ISBN:

Autor: Vítek Jan
Název:

Pseudokrasové tvary v severovýchodních Čechách

Údaje o vydání: písemná rigorózní práce na PF UK

Nakladatelské údaje: autorské dílo

Fyzický popis: volné listy strojového průpisu nesvázané v deskách

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:118

ČSS / cop / A4 / 01959Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokrasové tvary, pískovce, slínovce, permské sedimenty, karbonské sedimenty, 

krystalické břidlice

Nelze půjčovat !!!!

domácí

rukopis kopie

CZ

území větší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2015

Vítek Jan

Pseudokrasové tvary v severovýchodních Čechách

písemná rigorózní práce na PF UK

autorské dílo

volné listy strojového průpisu nesvázané v deskách

ČSS / cop / A4 / 01959

pseudokrasové tvary, pískovce, slínovce, permské sedimenty, karbonské sedimenty, 

krystalické břidlice

domácí

rukopis kopie

CZ

území větší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Popov Vladimir
Název:

P'těšestvije pod zemjata

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavatelství Nauka i iskustvo, Sofie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:151

ČSS / pub / A4 / 01407Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, Bulharsko

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Popov Vladimir

P'těšestvije pod zemjata

Vydavatelství Nauka i iskustvo, Sofie

ČSS / pub / A4 / 01407

jeskyně, kras, Bulharsko

zahraniční

textová publikace

BUL

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Shaw T. R.
Název:

Published work on speleological topics

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:

Údaje pevné délky:7

ČSS / cop / A4 / 01447Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologická bibliografie

vypůjčitelné

nevím

rukopis kopie

CZ

jiné

bibliografický seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Shaw T. R.

Published work on speleological topics

kopie strojopisu

ČSS / cop / A4 / 01447

speleologická bibliografie

nevím

rukopis kopie

CZ

jiné

bibliografický seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dubljanskij V. I., Iljuchin V. V.
Název:

Putesestvija pod zemlej

Údaje o vydání: 2. vydání přepracované

Nakladatelské údaje: Fizkultura i sport, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: technika speleologie apod.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1981

Lokace:RU

Údaje pevné délky:189

ČSS / pub / A5 / 00795Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dubljanskij V. I., Iljuchin V. V.

Putesestvija pod zemlej

2. vydání přepracované

Fizkultura i sport, Moskva

technika speleologie apod.

ČSS / pub / A5 / 00795

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 11. 2017

ISBN:

Autor: Stelczer Karl
Název:

Quellenvidenzührung in Ungarn - Nationalregister of Springs - Kadástr 

istočnikov Vengrii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Research Institute for Water Resources, Budapest

Fyzický popis: podivná kopie, papír stránek různé kvality, divné stránkování

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1960

Lokace:HU

Údaje pevné délky:53

ČSS / cop / A4 / 02076Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vodní zdroje, registr

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 11. 2017

Stelczer Karl

Quellenvidenzührung in Ungarn - Nationalregister of Springs - Kadástr 

istočnikov Vengrii

Research Institute for Water Resources, Budapest

podivná kopie, papír stránek různé kvality, divné stránkování

ČSS / cop / A4 / 02076

vodní zdroje, registr

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: 954-9531-09-0

Autor: Stefanova Diljana a kol.
Název:

Razvitije i s'stojanije na prirodnjata sreda

Údaje o vydání: Vědecká konference na památku prof. Dimitara Jaranova, Varna 2002

Nakladatelské údaje: Geografičeski institut, Sofie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2002

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:441

ČSS / pub / A4 / 01585Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleoklima, solární systém, molusca, paleoekologie, glaciál, holocén, pleistocén, 

geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Stefanova Diljana a kol.

Razvitije i s'stojanije na prirodnjata sreda

Vědecká konference na památku prof. Dimitara Jaranova, Varna 2002

Geografičeski institut, Sofie

ČSS / pub / A4 / 01585

paleoklima, solární systém, molusca, paleoekologie, glaciál, holocén, pleistocén, 

geomorfologie

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

sborník

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 86-7131-029-9

Autor: Kranjc Andrej
Název:

Recent fluvial cave sediments their origin and role in speleogenesis

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenska akademia znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:167

ČSS / cop / A4 / 00796Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kranjc Andrej

Recent fluvial cave sediments their origin and role in speleogenesis

Slovenska akademia znanosti in umetnosti, Ljubljana

ČSS / cop / A4 / 00796

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Ksiažkiewicz M.
Název:

Regionalna geologia Polski

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Polskie Towarzystwo Geologiczne, Krakow

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Karpaty, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1951

Lokace:PO

Údaje pevné délky:455

ČSS / pub / A4 / 01546Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): předpermské útvary, perm, trias, jura, křída, starší třetihory, mladší třetihory, čtvrtohory, 

Karpaty, Tatry

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Ksiažkiewicz M.

Regionalna geologia Polski

Polskie Towarzystwo Geologiczne, Krakow

Karpaty, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01546

předpermské útvary, perm, trias, jura, křída, starší třetihory, mladší třetihory, čtvrtohory, 

Karpaty, Tatry

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 21-001-67

Autor: Maheĺ Michal a kol.
Název:

Regionální geologie ČSSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: II. díl, Západní Karpaty, sv. 1 a sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:494 a 650

ČSS / pub / A4 / 00802Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Maheĺ Michal a kol.

Regionální geologie ČSSR

Academia, Praha

II. díl, Západní Karpaty, sv. 1 a sv. 2

ČSS / pub / A4 / 00802

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Regionalnoje karstovedenie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moskevskoje obščestvo ispitatělej rpirody - geografičeskaja sekcija, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Truby soveščanija po regionalnomu karstovedeniju

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1958

Lokace:RU

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A5 / 00803Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Regionalnoje karstovedenie

Moskevskoje obščestvo ispitatělej rpirody - geografičeskaja sekcija, Moskva

Truby soveščanija po regionalnomu karstovedeniju

ČSS / pub / A5 / 00803

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN:

Autor: Winkelhöfer Roland
Název:

Register DDR - Höhlen

Údaje o vydání: Inhaltaubersicht Der Höhlenforscher 1(1969) bis 14(1982)

Nakladatelské údaje: Deutcher Verband für Eandern, Dresden

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:DE

Údaje pevné délky:60

ČSS / pub / A5 / 01751Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): seznam jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Winkelhöfer Roland

Register DDR - Höhlen

Inhaltaubersicht Der Höhlenforscher 1(1969) bis 14(1982)

Deutcher Verband für Eandern, Dresden

ČSS / pub / A5 / 01751

seznam jeskyní

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 7. 2015

ISBN:

Autor: Garza Sergio
Název:

Recharge, discharge, and changes in gorund-water storage in the Edwards 

and associated limestones, San Antonio Area, Texas

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey, San Antonio

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bulletin 6201 - A progress report on studies, 1955 - 1959

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:US

Údaje pevné délky:42

ČSS / pub / A4 / 01925Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, hydrologie, voda

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 7. 2015

Garza Sergio

Recharge, discharge, and changes in gorund-water storage in the Edwards 

and associated limestones, San Antonio Area, Texas

Geological Survey, San Antonio

Bulletin 6201 - A progress report on studies, 1955 - 1959

ČSS / pub / A4 / 01925

geologie, hydrologie, voda

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Drbalová Petra, Zelenka Antonín, Bílková Daniela
Název:

Rejstřík jeskyní

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Průhonice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: ke knize Jeskyně

Žánr/forma: text

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:82

ČSS / cop / A4 / 01613Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, seznam

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Drbalová Petra, Zelenka Antonín, Bílková Daniela

Rejstřík jeskyní

Správa jeskyní ČR, Průhonice

ke knize Jeskyně

ČSS / cop / A4 / 01613

jeskyně, seznam

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiný seznam

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Salvatori F. et al.
Název:

Resistenza dei Materiali Speleo-Alpinistici

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Centro Nazionale di Speleologia "M. Cucco"

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1989

Lokace:IT

Údaje pevné délky:311

ČSS / pub / A4 / 02119Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vlastnosti speleoalpinistických materiálů, bezpečnost, dynamika, pružnost

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Salvatori F. et al.

Resistenza dei Materiali Speleo-Alpinistici

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Centro Nazionale di Speleologia "M. Cucco"

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / pub / A4 / 02119

vlastnosti speleoalpinistických materiálů, bezpečnost, dynamika, pružnost

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Beron Petar
Název:

Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 a 1994 et 

liste des animaux Cavernicoles Bulgares

Údaje o vydání: Série TRANTEEVA - 1

Nakladatelské údaje: Editions de la Fédération bulgare de Spéléologie, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: seznam druhů

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:FR

Údaje pevné délky:137

ČSS / pub / A5 / 00826Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

jiný seznam

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Beron Petar

Résultats des recherches biospéléologiques en Bulgarie de 1971 a 1994 et 

liste des animaux Cavernicoles Bulgares

Série TRANTEEVA - 1

Editions de la Fédération bulgare de Spéléologie, Sofia

seznam druhů

ČSS / pub / A5 / 00826

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

jiný seznam

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 0024-7774

Autor: Červený Jaroslav
Název:

Results of investigation of Bats (Chiroptera) at Loreta near Klatovy

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Lynx Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mammologické zprávy

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / SEP / A4 / 00827Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území menší

studijní

jiné

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Červený Jaroslav

Results of investigation of Bats (Chiroptera) at Loreta near Klatovy

separát

Lynx Praha

Mammologické zprávy

ČSS / SEP / A4 / 00827

domácí

textová publikace

EN

území menší

studijní

jiné

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Rešenija I. učreditělnovo sjezda associacii speleologov Urala

Údaje o vydání: patří k Voprosam uralskoj speleologii

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:RU

Údaje pevné délky:8

ČSS / pub / A5 / 01515Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ustavující sjezd, Ural

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

neuveden

Rešenija I. učreditělnovo sjezda associacii speleologov Urala

patří k Voprosam uralskoj speleologii

ČSS / pub / A5 / 01515

ustavující sjezd, Ural

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Rešenije IV. Vsesojuznovo karstovo-speleologičeskovo soveščanija 

"Kratografirovanije i rajonirovanije karsta v svjazi s osvojenijem territorij"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AN SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj institut, Vladivostok

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:RU

Údaje pevné délky:7

ČSS / pub / A5 / 01544Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, mapování, rajonizace

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

jiné

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2011

neuveden

Rešenije IV. Vsesojuznovo karstovo-speleologičeskovo soveščanija 

"Kratografirovanije i rajonirovanije karsta v svjazi s osvojenijem territorij"

AN SSSR, Dalněvostočnyj naučnyj institut, Vladivostok

3 ks

ČSS / pub / A5 / 01544

kras, mapování, rajonizace

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

jiné

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Rešenije V. Vsesojuznovo kasrtologo-speleologičeskovo soveščanija 

"Problemy izučenija, ekologii i ochrany peščer"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademija nauk USSR, Institut geologičeskich nauk, Kijev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:RU

Údaje pevné délky:10

ČSS / pub / A5 / 01543Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, mapování, kras, speleologie, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

jiné

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2011

neuveden

Rešenije V. Vsesojuznovo kasrtologo-speleologičeskovo soveščanija 

"Problemy izučenija, ekologii i ochrany peščer"

Akademija nauk USSR, Institut geologičeskich nauk, Kijev

ČSS / pub / A5 / 01543

výzkum, mapování, kras, speleologie, ochrana jeskyní

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

jiné

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 3-7633-6047-6

Autor: Jenny Elmar
Název:

Retter im Gebirge

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rudolf Rother GmbH, Mnichov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Alpinmedizinisches Handbuch

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:AU

Údaje pevné délky:256

ČSS / pub / A5 / 01592Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): první pomnoc, medicínská příručka, horolezectví, hory, pohyb v horách

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Jenny Elmar

Retter im Gebirge

Rudolf Rother GmbH, Mnichov

Alpinmedizinisches Handbuch

ČSS / pub / A5 / 01592

první pomnoc, medicínská příručka, horolezectví, hory, pohyb v horách

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 978-80-7028-377-6

Autor: Neruda Petr, Lázničková-Galetová Martina, Dreslerová Gabriela
Název:

Retušéry a kosti s rýhami z jeskyně Kůlny v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Interdisciplinární anaůýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických 

horizontů

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:125

ČSS / pub / A4 / 01691Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): stratigrafie, chronologie, jeskyně, Kůlna, arcgeologie, osteologie, trasologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Neruda Petr, Lázničková-Galetová Martina, Dreslerová Gabriela

Retušéry a kosti s rýhami z jeskyně Kůlny v Moravském krasu

Moravské zemské muzeum, Brno

Interdisciplinární anaůýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických 

horizontů

ČSS / pub / A4 / 01691

stratigrafie, chronologie, jeskyně, Kůlna, arcgeologie, osteologie, trasologie

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 11. 2022

ISBN:

Autor: Skřivánek František
Název:

Rezervace, chráněná území a jeskyně Československa

Údaje o vydání: průpis strojopisu původního rukopisu

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: zadrátkováno v papírovách deskách

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:51

ČSS / ruk / A4 / 02264Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): rezervace, chráněná území, jeskyně, kras, ochrana přírody

vypůjčitelné

nevím

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 11. 2022

Skřivánek František

Rezervace, chráněná území a jeskyně Československa

průpis strojopisu původního rukopisu

zadrátkováno v papírovách deskách

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články

ČSS / ruk / A4 / 02264

rezervace, chráněná území, jeskyně, kras, ochrana přírody

nevím

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

jiné

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Klimčuk A. B., Aksem S. D., Sestopalov V. M., Rudko G. I.
Název:

Režimnoe izučenie aktivnosti gipsovovo karsta zapadnych oblastej 

Ukrainy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademia nauk Ukrajinskoj SSR, Kijev

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:RU

Údaje pevné délky:54

ČSS / pub / A5 / 00828Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Klimčuk A. B., Aksem S. D., Sestopalov V. M., Rudko G. I.

Režimnoe izučenie aktivnosti gipsovovo karsta zapadnych oblastej 

Ukrainy

Akademia nauk Ukrajinskoj SSR, Kijev

ČSS / pub / A5 / 00828

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gregor Vojtěch
Název:

RNDr. Rudolf Burkhardt

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské museum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:13

ČSS / SEP / A4 / 00829Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gregor Vojtěch

RNDr. Rudolf Burkhardt

separát

Moravské museum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 00829

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 2. 2016

ISBN:

Autor: Sklaski W. Andrzej et al.
Název:

Rocznik Muzeum okregowego w Czestochowie V

Údaje o vydání: Materialy z symposium Fauna podziemna Polski, Podlesice 20. 10. 1979

Nakladatelské údaje: Muzeum okregowe w Czestochowie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1979

Lokace:PO

Údaje pevné délky:112

ČSS / pub / A4 / 01978Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní vody, mikroorganismy, netopýři, troglobionti, stygobionti

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

sborník

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 2. 2016

Sklaski W. Andrzej et al.

Rocznik Muzeum okregowego w Czestochowie V

Materialy z symposium Fauna podziemna Polski, Podlesice 20. 10. 1979

Muzeum okregowe w Czestochowie

ČSS / pub / A4 / 01978

podzemní vody, mikroorganismy, netopýři, troglobionti, stygobionti

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

sborník

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN: 89-34

Autor: Klimčuk Aleksandr Borisovič
Název:

Rol pripoverchnostnoj zony karstovych masivov v gidrogeologii i 

morfogeneze karsta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Učonnyj sovet Instituta geologičeskich nauk AV SSSR

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:RU

Údaje pevné délky:44

ČSS / pub / A5 / 01484Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrogeologie, kras, morfogeneze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Klimčuk Aleksandr Borisovič

Rol pripoverchnostnoj zony karstovych masivov v gidrogeologii i 

morfogeneze karsta

Učonnyj sovet Instituta geologičeskich nauk AV SSSR

2 ks

ČSS / pub / A5 / 01484

hydrogeologie, kras, morfogeneze

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2019

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Rope knowledge for riggers

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Columbian Rope Company, Auburn

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 10

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:

Lokace:US

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / A5 / 02143Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, uzly, úvazky

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2019

neuveden

Rope knowledge for riggers

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Columbian Rope Company, Auburn

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 10

ČSS / pub / A5 / 02143

lana, uzly, úvazky

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN: 0-9618337-0-X

Autor: Frank James A., Smith Jerrold B.
Název:

Rope Rescue Manual

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: California Mountain Company, Ltd., Santa Barbara

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:US

Údaje pevné délky:138

ČSS / cop / A4 / 02114Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lanová technika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Frank James A., Smith Jerrold B.

Rope Rescue Manual

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

California Mountain Company, Ltd., Santa Barbara

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 4

ČSS / cop / A4 / 02114

lanová technika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2019

ISBN:

Autor: Wheelock Walt
Název:

Ropes, Knots & Slings for Climbergs

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: La Sesta Press, Glendale

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 30

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1967

Lokace:US

Údaje pevné délky:36

ČSS / pub / A5 / 02142Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, uzly, úvazky a sedáky

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2019

Wheelock Walt

Ropes, Knots & Slings for Climbergs

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

La Sesta Press, Glendale

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 30

ČSS / pub / A5 / 02142

lana, uzly, úvazky a sedáky

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

sešit

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Pakr Antonín
Název:

Rozšíření a ochrana nalezišť nickamínku

Údaje o vydání: neprodejné

Nakladatelské údaje: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Ostrava

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:106

ČSS / pub / A5 / 00830Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nickamínek, mineralogie, lokality

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Pakr Antonín

Rozšíření a ochrana nalezišť nickamínku

neprodejné

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Ostrava

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00830

nickamínek, mineralogie, lokality

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2022

ISBN:

Autor: Homola Vladimír
Název:

Rozšíření krasových zjevů v Čechách

Údaje o vydání: separát - Československý kras, Brno 1948, čís. 1-2

Nakladatelské údaje: Krasová sekce Přírodovědného sboru Společnosti Národního musea v Praze

Fyzický popis: razítko nakladatele na titulce, ručně tužkou poznamenáno "J 136"

Údaje o edici - vedlejší název: původně číslo desek v archivu: 502, název složky: KRAS: významnější 

jeskyně ČSSR (Skřivánek); ale nesouvisí až tak s obsahem, proto vyřazeno 

do knihovny ČSS

Žánr/forma: text

Rok vydání:1948

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / sep / A5 / 02226Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, Čechy, geologická stavba, geologická příslušnost

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2022

Homola Vladimír

Rozšíření krasových zjevů v Čechách

separát - Československý kras, Brno 1948, čís. 1-2

Krasová sekce Přírodovědného sboru Společnosti Národního musea v Praze

razítko nakladatele na titulce, ručně tužkou poznamenáno "J 136"

původně číslo desek v archivu: 502, název složky: KRAS: významnější 

jeskyně ČSSR (Skřivánek); ale nesouvisí až tak s obsahem, proto vyřazeno 

do knihovny ČSS

ČSS / sep / A5 / 02226

krasové zjevy, Čechy, geologická stavba, geologická příslušnost

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 2. 2016

ISBN:

Autor: Wojcik Zbigniew
Název:

Rozwoj geomorfologiczny wapiennych obszarow Tatr i innych masywow 

krasowych Karpat Zachodnich

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Práce Muzeum Ziemy, Warszawa

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Práce Geologiczne

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:PO

Údaje pevné délky:169

ČSS / pub / A4 / 01974Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, paleomorfologie, kras, krasové formy

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 2. 2016

Wojcik Zbigniew

Rozwoj geomorfologiczny wapiennych obszarow Tatr i innych masywow 

krasowych Karpat Zachodnich

Práce Muzeum Ziemy, Warszawa

ruční věnování

Práce Geologiczne

ČSS / pub / A4 / 01974

geomorfologie, paleomorfologie, kras, krasové formy

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN: 83-021-73

Autor: Erdösz M., Labancz Š.
Název:

Rožňava a okolie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:SK

Údaje pevné délky:140

ČSS / pub / A5 / 00831Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Jihoslovenský kras, Slovenské rudohoří, hornická historie

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Erdösz M., Labancz Š.

Rožňava a okolie

Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

ČSS / pub / A5 / 00831

Jihoslovenský kras, Slovenské rudohoří, hornická historie

zahraniční

průvodce

SK

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wiese Heinz
Název:

Rubelander Tropfstein höhlen

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Veb Tourist Verlag, Berlin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1982

Lokace:DE

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A4 / 00832Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, výzdoba, přístup

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

DE

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wiese Heinz

Rubelander Tropfstein höhlen

Veb Tourist Verlag, Berlin

ČSS / pub / A4 / 00832

jeskyně, průzkum, výzdoba, přístup

zahraniční

průvodce

DE

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Balák Ivan a kol.
Název:

Rudická plošina v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Městská knihovna v Blansku

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:94

ČSS / pub / A5 / 00833Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balák Ivan a kol.

Rudická plošina v Moravském krasu

Městská knihovna v Blansku

2 ks.

ČSS / pub / A5 / 00833

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Gregor Vojtěch, Hypr Dušan
Název:

Rudická plošina v Moravském krasu - část II.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Časopis Moravského musea

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologická stavba a vývoj Rudického propadání

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:124

ČSS / pub / A4 / 00834Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Burkhardt Rudolf, Gregor Vojtěch, Hypr Dušan

Rudická plošina v Moravském krasu - část II.

Časopis Moravského musea

Geologická stavba a vývoj Rudického propadání

ČSS / pub / A4 / 00834

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudlof, Gregor Vojtěch, Hypr Dušan
Název:

Rudická plošina v Moravském krasu - část II. geologická stavba a vývoj 

Rudického propadání

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:37

ČSS / SEP / A4 / 01702Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):
Moravský kras, Rudická plošina, egologie, Jedovnický potok, kras, ponorný tok

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Burkhardt Rudlof, Gregor Vojtěch, Hypr Dušan

Rudická plošina v Moravském krasu - část II. geologická stavba a vývoj 

Rudického propadání

separát

Moravské muzeum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 01702

Moravský kras, Rudická plošina, egologie, Jedovnický potok, kras, ponorný tok

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN: 3701 210 85

Autor: Balák Ivan, Čížek Pavel, Glozar Pavel, Chaloupka Antonín, Nejezchleb 

Alois, Seitl LuděkNázev:

Rudické propadání

Údaje o vydání: k 30. výročí speleologického kroužku ZO 6-04 ČSS při ZK ROH ČKD Blansko

Nakladatelské údaje: ZK ROH ČKD, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:53

ČSS / pub / A5 / 00835Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Rudice, jeskyně, propadání, propast, Jedovnický potok

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Balák Ivan, Čížek Pavel, Glozar Pavel, Chaloupka Antonín, Nejezchleb 

Alois, Seitl Luděk

Rudické propadání

k 30. výročí speleologického kroužku ZO 6-04 ČSS při ZK ROH ČKD Blansko

ZK ROH ČKD, Blansko

ČSS / pub / A5 / 00835

Rudice, jeskyně, propadání, propast, Jedovnický potok

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šebela Roman
Název:

Rudické propadání

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 6-04 Rudice, Jedovnice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rudické propadání - Býčí skála, druhý nejdelší jeskynní systém v České 

republice

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01452Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní systém, podzemní tok, výzkum, dokumentace, speleologie

vypůjčitelné

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šebela Roman

Rudické propadání

ZO ČSS 6-04 Rudice, Jedovnice

Rudické propadání - Býčí skála, druhý nejdelší jeskynní systém v České 

republice

ČSS / pub / A5 / 01452

jeskynní systém, podzemní tok, výzkum, dokumentace, speleologie

ČSS

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kořán J., Koutek J.
Název:

Rudní ložiska oblasti Rudolfovské a jejich dějiny

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Čsl. Rep.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geotechnica - sbírka prací z praktické geologie, sv. 2

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1947

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:84

ČSS / pub / A4 / 00836Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kořán J., Koutek J.

Rudní ložiska oblasti Rudolfovské a jejich dějiny

Státní geologický ústav Čsl. Rep.

Geotechnica - sbírka prací z praktické geologie, sv. 2

ČSS / pub / A4 / 00836

domácí

skripta

CZ

území menší

monotematické

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN: 27-040-86

Autor: Čízek Jiří a kol.
Název:

Rumunské a bulharské hory

Údaje o vydání: průvodce Olympia

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: průvodce Olympia

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:223

ČSS / pub / A5 / 00837Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hory, Rumunsko, Bulharsko

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Čízek Jiří a kol.

Rumunské a bulharské hory

průvodce Olympia

Olympia, Praha

průvodce Olympia

ČSS / pub / A5 / 00837

hory, Rumunsko, Bulharsko

domácí

průvodce

CZ

území větší

jiný seznam

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2014

ISBN: 978-80-87857-11-3

Autor: Adamovič Jiří, Migoń Piotr, Gołąb Zbigniew, Kopecký Jiří, Jenka Oldřich, 

Mertlík Jan, Peša VladimírNázev:

Sandstone Caves and Rock Cities of Bohemia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 16th International Congress of Speleology, Brno 2013

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:54

ČSS / pub / A5 / 01849Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): exkurze, kongres, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2014

Adamovič Jiří, Migoń Piotr, Gołąb Zbigniew, Kopecký Jiří, Jenka Oldřich, 

Mertlík Jan, Peša Vladimír

Sandstone Caves and Rock Cities of Bohemia

Česká speleologická společnost, Praha

16th International Congress of Speleology, Brno 2013

ČSS / pub / A5 / 01849

exkurze, kongres, jeskyně

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Rucký Emil a kol.
Název:

Sborník

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vysoká škola báňská, Ostrava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Seminář k činnostem ve výšce a záchranářství

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:145

ČSS / pub / A4 / 01616Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průmyslové lezení, speleologická technika, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

záchranářství, výstroj

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Rucký Emil a kol.

Sborník

Vysoká škola báňská, Ostrava

Seminář k činnostem ve výšce a záchranářství

ČSS / pub / A4 / 01616

průmyslové lezení, speleologická technika, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 

záchranářství, výstroj

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Šindelář J.
Název:

Sborník přednášek

Údaje o vydání: účelová publikace

Nakladatelské údaje: Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / A5 / 00840Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): tektogenní vývoj, geologie, suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Šindelář J.

Sborník přednášek

účelová publikace

Československá společnost pro mineralogii a geologii při ČSAV, Praha

kopie strojopisu

XXVI. konference CSMG, Most, 25. - 27. 8. 1987

ČSS / pub / A5 / 00840

tektogenní vývoj, geologie, suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Čechura František a kol.
Název:

Sborník přednášek I.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01468Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Čechura František a kol.

Sborník přednášek I.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

ČSS / pub / A4 / 01468

důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Čechura František a kol.
Název:

Sborník přednášek II.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01644Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Čechura František a kol.

Sborník přednášek II.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

ČSS / pub / A4 / 01644

důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Čechura František a kol.
Název:

Sborník přednášek III.

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01645Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Čechura František a kol.

Sborník přednášek III.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

ČSS / pub / A4 / 01645

důlní měřictví, geologie a geometrie nerostných ložisek, poddolování a ochrana povrchu 

důlních děldůlněměřická a geologická dokumentace, důlní geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 9. 2015

ISBN: 80-85048-329

Autor: Měřínský Zdeněk et al.
Název:

Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v 

Jihlavě

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Městský úřad v Jihlavě

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1991

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A5 / 01935Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): basilejský koncil, kompaktáta, historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 9. 2015

Měřínský Zdeněk et al.

Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v 

Jihlavě

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Městský úřad v Jihlavě

ČSS / pub / A5 / 01935

basilejský koncil, kompaktáta, historie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Flek Jan a kol.
Název:

Sborník referátů

Údaje o vydání: 29. - 30. 10. 1997 v Češkovicích, k výročí úmrtí Jindřicha Wankela, Karla Absolona a Jana 

Kniese

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: ze semináře Moravský kras

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:43

ČSS / cop / A4 / 01632Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, výzkum, Moravský kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Flek Jan a kol.

Sborník referátů

29. - 30. 10. 1997 v Češkovicích, k výročí úmrtí Jindřicha Wankela, Karla Absolona a Jana 

Kniese

AOPK ČR, Praha

ze semináře Moravský kras

ČSS / cop / A4 / 01632

historie, výzkum, Moravský kras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 9. 2011

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Přibyl Jan
Název:

Sedimenty Ochozské jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:30

ČSS / pub / A4 / 01475Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, stratigrafie, paleohydrografie, ponor

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 9. 2011

Burkhardt Rudolf, Přibyl Jan

Sedimenty Ochozské jeskyně

Moravské muzeum

Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní

ČSS / pub / A4 / 01475

geologie, stratigrafie, paleohydrografie, ponor

domácí

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Přibyl Jan
Název:

Sedimenty Ochozské jeskyně

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Morvaské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Moravského musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A4 / 01701Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Ochozská jeskyně, geomorfologie, sedimenty

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Burkhardt Rudolf, Přibyl Jan

Sedimenty Ochozské jeskyně

separát

Morvaské muzeum, Brno

Časopis Moravského musea

ČSS / SEP / A4 / 01701

Ochozská jeskyně, geomorfologie, sedimenty

domácí

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 4. 2013

ISBN:

Autor: Council of Europe
Název:

Selective bibliography on waste

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Centre Naturopa, Strasbourg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:EU

Údaje pevné délky:35

ČSS / pub / A4 / 01707Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, Rada Evropy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

sešit

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 4. 2013

Council of Europe

Selective bibliography on waste

Centre Naturopa, Strasbourg

ČSS / pub / A4 / 01707

bibliografie, Rada Evropy

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

bibliografický seznam

sešit

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN: 3-929907-74-7

Autor: Steininger Fritz a kol.
Název:

Senckenberg

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sencekenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:DE

Údaje pevné délky:84

ČSS / pub / A4 / 01586Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum, muzeum, historie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Steininger Fritz a kol.

Senckenberg

Sencekenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt

ČSS / pub / A4 / 01586

výzkum, muzeum, historie

zahraniční

textová publikace

DE

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 8. 2022

ISBN:

Autor: Vojíř Vladislav a kol.
Název:

Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleologický klub Praha, ZO ČSS 1-06

Fyzický popis: bez vročení

Údaje o edici - vedlejší název: zahrnuje exkurzního průvodce

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00846Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, jeskyně, propast

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 8. 2022

Vojíř Vladislav a kol.

Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí

Speleologický klub Praha, ZO ČSS 1-06

bez vročení

zahrnuje exkurzního průvodce

ČSS / pub / A4 / 00846

Český kras, jeskyně, propast

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2022

ISBN:

Autor: Lysenko Vladimír
Název:

Severojižní lineární tektonika v Českém krasu

Údaje o vydání: separát - Český kras 12

Nakladatelské údaje: Okresní muzeum Beroun

Fyzický popis: sdrátkováno do lepenkového hřbetu

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A5 / 02219Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní krasové dutiny, dislokace, morfologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2022

Lysenko Vladimír

Severojižní lineární tektonika v Českém krasu

separát - Český kras 12

Okresní muzeum Beroun

sdrátkováno do lepenkového hřbetu

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE

ČSS / SEP / A5 / 02219

podzemní krasové dutiny, dislokace, morfologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Tvrzník Břetislav a kol.
Název:

Seznam prací Věstníku ústředniho ústavu geologického roč. I/1925 - 

XXX/1955

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / A4 / 00849Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Tvrzník Břetislav a kol.

Seznam prací Věstníku ústředniho ústavu geologického roč. I/1925 - 

XXX/1955

Ústřední ústav geologický ČSAV, Praha

ČSS / pub / A4 / 00849

bibliografie, geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN:

Autor: Castellani Vittorio
Název:

Sforzi e Resistenza delle Corde

Údaje o vydání: Guida Didactica N. 3

Nakladatelské údaje: Speleo Club Chieti, Chieti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memorie dello Speleo Club Chieti

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:IT

Údaje pevné délky:22

ČSS / pub / A4 / 01841Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): namáhání, odpor, lana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

sešit

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Castellani Vittorio

Sforzi e Resistenza delle Corde

Guida Didactica N. 3

Speleo Club Chieti, Chieti

Memorie dello Speleo Club Chieti

ČSS / pub / A4 / 01841

namáhání, odpor, lana

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

studijní

sešit

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN: 0-904405-24-9

Autor: Elliot Dave, Lawson Dick
Název:

Single rope technique

Údaje o vydání: A Practical Guide to Rigging Caves of the Northern Pennines with Single Rope Techniques

Nakladatelské údaje: Lizard Speleo-Systems, Sedbergh

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rigging guide

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1987

Lokace:US

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 01523Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jednolanová technika, Peniny, lokality

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Elliot Dave, Lawson Dick

Single rope technique

A Practical Guide to Rigging Caves of the Northern Pennines with Single Rope Techniques

Lizard Speleo-Systems, Sedbergh

Rigging guide

ČSS / pub / A5 / 01523

jednolanová technika, Peniny, lokality

zahraniční

atlas

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN: 0-9599608-3-X

Autor: Montgomery Neil R.
Název:

Single Rope Techniques - a guide for vertical cavers

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Sydney Speleological Society, Sydney

Fyzický popis: svázaná fotokopie - vazba vyschlá a rozpadá se

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 18

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1977

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:123

ČSS / cop / A4 / 02125Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Montgomery Neil R.

Single Rope Techniques - a guide for vertical cavers

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Sydney Speleological Society, Sydney

svázaná fotokopie - vazba vyschlá a rozpadá se

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 18

ČSS / cop / A4 / 02125

lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Montgomery Neil R.
Název:

Single Rope Techniques a guide for vertical cavers

Údaje o vydání: druhá kopie z archivu Ferdinada Šmikmátora

Nakladatelské údaje: Sydney Speleological Society, Sydney

Fyzický popis: kopie jinak vázané

Údaje o edici - vedlejší název: Occasional Paper No 7

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1977

Lokace:UK

Údaje pevné délky:123

ČSS / cop / A4 / 00850Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): samojištění, vertikální jeskyně, prusíkování, samozáchrana, speleotechnika

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Montgomery Neil R.

Single Rope Techniques a guide for vertical cavers

druhá kopie z archivu Ferdinada Šmikmátora

Sydney Speleological Society, Sydney

kopie jinak vázané

Occasional Paper No 7

ČSS / cop / A4 / 00850

samojištění, vertikální jeskyně, prusíkování, samozáchrana, speleotechnika

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN:

Autor: Eusebio A. Vigna B. eds.
Název:

Sintesi delle Conoscenze Sulle Aree Carsiche Pieomontesi

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Torino

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:IT

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A4 / 01788Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, kras, jeskyně, propast

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Eusebio A. Vigna B. eds.

Sintesi delle Conoscenze Sulle Aree Carsiche Pieomontesi

Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Torino

ČSS / pub / A4 / 01788

geologie, kras, jeskyně, propast

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 80-86143-11-2

Autor: Kučera Miroslav
Název:

Sintry

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / B4 / 00852Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kučera Miroslav

Sintry

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / B4 / 00852

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2009

ISBN: 45-011-76

Autor: Němeček František, Klos Richard
Název:

Skalní hrady v Českém Švýcarsku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A5 / 00853Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dějiny, hrady, literatura

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2009

Němeček František, Klos Richard

Skalní hrady v Českém Švýcarsku

Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem

ČSS / pub / A5 / 00853

dějiny, hrady, literatura

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:

Autor: Rubín Josef
Název:

Skalní okna a viklany

Údaje o vydání: separát - Za krásami domova, r. IV, č. 3, , s. 54-55, Praha 1958

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: zadrátkováno v dvojlistě - vytržené listy časopisu

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / sep / A4 / 02227Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): skalní pkno, viklan, Pravčická brána, kamenný hřib

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

Rubín Josef

Skalní okna a viklany

separát - Za krásami domova, r. IV, č. 3, , s. 54-55, Praha 1958

zadrátkováno v dvojlistě - vytržené listy časopisu

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / sep / A4 / 02227

skalní pkno, viklan, Pravčická brána, kamenný hřib

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kořán Jan
Název:

Sláva a pád starého českého rudného hornictví

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Příbram

Fyzický popis: kopie knihy

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:250

ČSS / cop / A4 / 00854Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kořán Jan

Sláva a pád starého českého rudného hornictví

Příbram

kopie knihy

ČSS / cop / A4 / 00854

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Balák Ivan a kol.
Název:

Sloup a Pustý žleb v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Městská knihovna v Blansku

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:180

ČSS / pub / A5 / 00855Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balák Ivan a kol.

Sloup a Pustý žleb v Moravském krasu

Městská knihovna v Blansku

ČSS / pub / A5 / 00855

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Procházka Vladimír Josef
Název:

Sloup, Macocha, Puňkva

Údaje o vydání: z Výletních listů českého sokolstva, 22. V. 1899

Nakladatelské údaje: tiskem Ed. Grégra - nákladem vlastním, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Průvodce po severnim dilu Moravskeho krasu

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1899

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:61

ČSS / pub / A5 / 00856Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, plavba Puňkvou, Macocha, kras

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Procházka Vladimír Josef

Sloup, Macocha, Puňkva

z Výletních listů českého sokolstva, 22. V. 1899

tiskem Ed. Grégra - nákladem vlastním, Praha

Průvodce po severnim dilu Moravskeho krasu

ČSS / pub / A5 / 00856

jeskyně, plavba Puňkvou, Macocha, kras

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 80-86200-74-4

Autor: Musil Rudolf
Název:

Sloupsko-Šošůvské jeskyně

Údaje o vydání: pro AOPK ČR a SJ MK

Nakladatelské údaje: Gloria, Rosice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Jeskynní bludiště pod Bradinami a jeho historie význam

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:178

ČSS / pub / A4 / 00858Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výzkum jeskyní, sedimentologie, paleontologie, archeologie, geologie, geomorfologie, 

historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Musil Rudolf

Sloupsko-Šošůvské jeskyně

pro AOPK ČR a SJ MK

Gloria, Rosice

Jeskynní bludiště pod Bradinami a jeho historie význam

ČSS / pub / A4 / 00858

výzkum jeskyní, sedimentologie, paleontologie, archeologie, geologie, geomorfologie, 

historie

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Gams Ivan, Kunaverjem J., Radinjo Darkom
Název:

Slovenska kraška terminologija

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Zveza geografskih institucij Jugoslavije, Ljubljana

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Knjiga I

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:76

ČSS / pub / A5 / 02005Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, terminologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Gams Ivan, Kunaverjem J., Radinjo Darkom

Slovenska kraška terminologija

Zveza geografskih institucij Jugoslavije, Ljubljana

ruční věnování

Knjiga I

ČSS / pub / A5 / 02005

kras, terminologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Benický Vojtěch
Název:

Slovenske jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Matica slovenská

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:162

ČSS / pub / A4 / 00859Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Benický Vojtěch

Slovenske jaskyne

Matica slovenská

2 ks

ČSS / pub / A4 / 00859

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 70-004-73

Autor: Droppa Anton
Název:

Slovenské jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vydavateľstvo Osveta, Martin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Edícia fotografických vlastivedných publikací

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1973

Lokace:SK

Údaje pevné délky:192

ČSS / pub / A4 / 01594Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovensko, jeskyně, kras, krasové oblasti

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Droppa Anton

Slovenské jaskyne

Vydavateľstvo Osveta, Martin

Edícia fotografických vlastivedných publikací

ČSS / pub / A4 / 01594

Slovensko, jeskyně, kras, krasové oblasti

zahraniční

fotopublikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-968414-5-9

Autor: Bella Pavel
Název:

Slovensko - sprístupnené jaskyne

Údaje o vydání: vydáno pro Správu slovenských jaskýň

Nakladatelské údaje: DTP Štúdio GRAFON

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:64

ČSS / pub / A5 / 00862Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel

Slovensko - sprístupnené jaskyne

vydáno pro Správu slovenských jaskýň

DTP Štúdio GRAFON

ČSS / pub / A5 / 00862

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: VÚV Praha, pobočka Brno
Název:

Směrný vodohospodářský plán ČSR

Údaje o vydání: publikace SVP č. 36

Nakladatelské údaje: Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, 

Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Využití vodní energie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:153

ČSS / pub / A4 / 01610Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): vodní energetika, hydroenergetický potenciál, přečerpávací vodní elektrárny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

VÚV Praha, pobočka Brno

Směrný vodohospodářský plán ČSR

publikace SVP č. 36

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, 

Brno

Využití vodní energie

ČSS / pub / A4 / 01610

vodní energetika, hydroenergetický potenciál, přečerpávací vodní elektrárny

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Jastrabík Štefan
Název:

Smolenická jaskyna Driny

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1969

Lokace:SK

Údaje pevné délky:87

ČSS / pub / A5 / 00864Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Jastrabík Štefan

Smolenická jaskyna Driny

Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava

2 ks

ČSS / pub / A5 / 00864

zahraniční

průvodce

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN: 0301-9187

Autor: Decu Vasile, Nitzu Eugen
Název:

Soil fauna of Israel

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Editura Academiei Romane, Bucuresti

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:RO

Údaje pevné délky:155

ČSS / pub / A4 / 01425Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Decu Vasile, Nitzu Eugen

Soil fauna of Israel

Editura Academiei Romane, Bucuresti

ČSS / pub / A4 / 01425

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 5-94076-003-1

Autor: Nikolajevič Jurij
Název:

Sokrovišča severnych peščer

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: OAO "Ivan Fedorov", SanktPetěrburg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Naučno-popularnoje izdanije

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2001

Lokace:RU

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A4 / 00870Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): foto

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Nikolajevič Jurij

Sokrovišča severnych peščer

OAO "Ivan Fedorov", SanktPetěrburg

Naučno-popularnoje izdanije

ČSS / pub / A4 / 00870

foto

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 11. 2022

ISBN:

Autor: Garberi Maria Luisa, Belvederi Giovanni, Peruzzi Fabio
Název:

Solfo & Carbone: minatori e speleologi nella Romana Orientale

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societá Speleologica Romana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2017

Lokace:IT

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / A4 / 02250Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): síra, uhlík, speleologie, hornictví

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

IT

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 11. 2022

Garberi Maria Luisa, Belvederi Giovanni, Peruzzi Fabio

Solfo & Carbone: minatori e speleologi nella Romana Orientale

Societá Speleologica Romana

 

ČSS / pub / A4 / 02250

síra, uhlík, speleologie, hornictví

zahraniční

fotopublikace

IT

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 6. 2013

ISBN:

Autor: Sweeting M. M.
Název:

Solutional and wind erosion forms on limestone in the Central Namib 

Desert

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Z. Geomorph. N. F., Berlin - Stuttgart

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Z. Geomorph. N. F., 26 - 2, Juni 1982

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:DE

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A5 / 01723Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): větrná eroze, Namibie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 6. 2013

Sweeting M. M.

Solutional and wind erosion forms on limestone in the Central Namib 

Desert

separát

Z. Geomorph. N. F., Berlin - Stuttgart

Z. Geomorph. N. F., 26 - 2, Juni 1982

ČSS / SEP / A5 / 01723

větrná eroze, Namibie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN:

Autor: Wickenden R. T. D.
Název:

Some lower cretaceous sections on Peace River below the Mouth of 

Smoky River, Alberta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 51-16

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1951

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02148Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapová dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

Wickenden R. T. D.

Some lower cretaceous sections on Peace River below the Mouth of 

Smoky River, Alberta

Geological Survey of Canada, Ottawa

Paper 51-16

ČSS / pub / A4 / 02148

mapová dokumentace

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Arrigo A. Cigna
Název:

Some remarks on phase equilibria of evaporites and other kastifiable 

rocks

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Societa Speleologica Italiana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le Grotte d'Italia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:IT

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A5 / 01820Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nelineární proces, vápník, voda, termální vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Arrigo A. Cigna

Some remarks on phase equilibria of evaporites and other kastifiable 

rocks

separát

Societa Speleologica Italiana

Le Grotte d'Italia

ČSS / SEP / A5 / 01820

nelineární proces, vápník, voda, termální vody

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Klimčuk A. B., Rogožnikov V. J.
Název:

Soprjazennyj analiz istorii formirovanija pescernoj sistemy (na primere 

pescery Atlantida)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Akademija nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:RU

Údaje pevné délky:56

ČSS / SEP / A5 / 00871Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Klimčuk A. B., Rogožnikov V. J.

Soprjazennyj analiz istorii formirovanija pescernoj sistemy (na primere 

pescery Atlantida)

separát

Akademija nauk Ukrajinskoj SSR, Kiev

3 ks

ČSS / SEP / A5 / 00871

zahraniční

textová publikace

RU

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Kirikilica C. I. a kol.
Název:

Sostojanije, zadači i metody izučenija glubinnovo karsta SSSR

Údaje o vydání: III. Vsesojuznoje karstovo-speleologičeskoje soveščanije 1-3 oktjabrja 1982 g.

Nakladatelské údaje: Ministerstvo geologii SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tězisi dokladov III Vsesojznovo karstovo-speleologičekovo soveščanija

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:RU

Údaje pevné délky:189

ČSS / pub / A5 / 00872Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní kras, výzkum, hydrologie, speleogie, geologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Kirikilica C. I. a kol.

Sostojanije, zadači i metody izučenija glubinnovo karsta SSSR

III. Vsesojuznoje karstovo-speleologičeskoje soveščanije 1-3 oktjabrja 1982 g.

Ministerstvo geologii SSSR, Moskva

Tězisi dokladov III Vsesojznovo karstovo-speleologičekovo soveščanija

ČSS / pub / A5 / 00872

podzemní kras, výzkum, hydrologie, speleogie, geologie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Krutský Norbert
Název:

Současné polární výzkumy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Pedagogická fakulta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: sborník přednášek z konference České geografické spol. v Teplicích 1991

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1993

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:90

ČSS / pub / A5 / 00876Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Krutský Norbert

Současné polární výzkumy

Pedagogická fakulta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

kopie strojopisu

sborník přednášek z konference České geografické spol. v Teplicích 1991

ČSS / pub / A5 / 00876

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Sklenář Karel
Název:

Soupis archeologických článků a zpráv v Časopise "Československý kras" 

(1948 - 1972)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ČSSA, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd, roč. XIV - 1972, 

sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:11

ČSS / pub / A4 / 01612Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): archeologie, kras, bibliografie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Sklenář Karel

Soupis archeologických článků a zpráv v Časopise "Československý kras" 

(1948 - 1972)

ČSSA, Praha

Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd, roč. XIV - 1972, 

sv. 6

ČSS / pub / A4 / 01612

archeologie, kras, bibliografie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN: 60-402-71

Autor: Levinská Marie, Huková Alena, Knížková Alena, Tvrzník Břetislav
Název:

Soupis geologických periodik a zkratky jejich názvů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:256

ČSS / pub / A5 / 00877Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Levinská Marie, Huková Alena, Knížková Alena, Tvrzník Břetislav

Soupis geologických periodik a zkratky jejich názvů

Ústřední ústav geologický, Praha

ČSS / pub / A5 / 00877

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Pauk F., Polák A.
Název:

Soupis lomů ČSR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Čs. Svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: č. 21, okres Chotěboř, s přehlednou mapou lomů, cihelen a pískovišť

Žánr/forma: text

Rok vydání:1947

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 00878Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, lomařství, morfologie, petrografie, mechanika, chemická analýza

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Pauk F., Polák A.

Soupis lomů ČSR

Čs. Svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí, Praha

č. 21, okres Chotěboř, s přehlednou mapou lomů, cihelen a pískovišť

ČSS / pub / A5 / 00878

geologie, lomařství, morfologie, petrografie, mechanika, chemická analýza

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 6031990

Autor: Kremerová Jiřina
Název:

Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských 

geologů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Národní knihovna v Praze

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 00879Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kremerová Jiřina

Soupis personálních bibliografií a biografií českých a slovenských 

geologů

Národní knihovna v Praze

kopie strojopisu

ČSS / pub / A5 / 00879

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Levinská Marie, Huková Alena, Knížková Jiřina a kol.
Název:

Soupis zahraničních geologických periodik

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický ČSAV - Geofond, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: odebíraných knihovnou ÚÚG a dalšími geologickými knihovnami v ČSSR

Žánr/forma: text

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:149

ČSS / pub / A5 / 00880Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Levinská Marie, Huková Alena, Knížková Jiřina a kol.

Soupis zahraničních geologických periodik

Ústřední ústav geologický ČSAV - Geofond, Praha

odebíraných knihovnou ÚÚG a dalšími geologickými knihovnami v ČSSR

ČSS / pub / A5 / 00880

bibliografie, geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 7. 2011

ISBN:

Autor: Gvozděckij N. A., Čikišev A. F. a kol.
Název:

Sovetskije issledovanije karsta za 50 let

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moskovskoje obščestvo ispytatělej prirody, sekcia geografii, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: materiali soveščanija Geografičeskoj sekcii MOIP

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1967

Lokace:RU

Údaje pevné délky:86

ČSS / pub / A5 / 01578Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, průzkum, výzkum, karsologie, inženýrský průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 7. 2011

Gvozděckij N. A., Čikišev A. F. a kol.

Sovetskije issledovanije karsta za 50 let

Moskovskoje obščestvo ispytatělej prirody, sekcia geografii, Moskva

materiali soveščanija Geografičeskoj sekcii MOIP

ČSS / pub / A5 / 01578

kras, průzkum, výzkum, karsologie, inženýrský průzkum

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 1. 2014

ISBN:

Autor: Pasini Giancarlo
Název:

Spedizione 1963 alla "Spluga della Preta"

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Rassegna Speleologica Italiana, Como

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Memoria, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1963

Lokace:IT

Údaje pevné délky:37

ČSS / pub / A4 / 01808Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 1. 2014

Pasini Giancarlo

Spedizione 1963 alla "Spluga della Preta"

Rassegna Speleologica Italiana, Como

Memoria, sv. 7

ČSS / pub / A4 / 01808

jeskyně, kras, speleologie, ochrana jeskyní, biospeleologie, geologie

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Speleo Statistic 1994

Údaje o vydání: výstřižky

Nakladatelské údaje: The International Caver (12) 1994

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:US

Údaje pevné délky:12

ČSS / cop / A4 / 01662Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, nejhlubší, nejdelší

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2011

neuveden

Speleo Statistic 1994

výstřižky

The International Caver (12) 1994

ČSS / cop / A4 / 01662

jeskyně, nejhlubší, nejdelší

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Mobley Emily Davis
Název:

Speleobooks

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleobooks, New York

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Cave &  Bat Goods

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:US

Údaje pevné délky:34

ČSS / pub / A5 / 01934Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleopotápění, geologie, speleologie, historie, archeologie, mapy, periodika, záchrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Mobley Emily Davis

Speleobooks

Speleobooks, New York

Cave &  Bat Goods

ČSS / pub / A5 / 01934

speleopotápění, geologie, speleologie, historie, archeologie, mapy, periodika, záchrana

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN: 80-900453-2-4

Autor: Hlaváč Jozef a kol.
Název:

Speleofotografia 92

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum pchrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Katalóg speleofotografické souteže

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1992

Lokace:SK

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / B4 / 00480Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): foto, výzdoba, jeskyně, kras

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Hlaváč Jozef a kol.

Speleofotografia 92

Slovenské múzeum pchrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Katalóg speleofotografické souteže

ČSS / pub / B4 / 00480

foto, výzdoba, jeskyně, kras

zahraniční

fotopublikace

SK

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-88374-030-3

Autor: Davis Donald G., Zipfer SeverinB., Taylor michael R., Sanz Diego, Ruder 

NicoleNázev:

Speleogenesis: The other view

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nezjistitelné

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:IT

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A4 / 02248Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): dedikace Giovannimu Badinovi

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

sešit

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Davis Donald G., Zipfer SeverinB., Taylor michael R., Sanz Diego, Ruder 

Nicole

Speleogenesis: The other view

nezjistitelné

 

ČSS / pub / A4 / 02248

dedikace Giovannimu Badinovi

zahraniční

textová publikace

IT

jiné

všeobecné

sešit

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Volko-Starohorský Ján
Název:

Speleologia či jaskynoveda vzhladom na Slovensko

Údaje o vydání: ještě nerozřezané

Nakladatelské údaje: Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1935

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A4 / 00902Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie speleologie, horniny, podzemní dutiny, jeskyně, kras, výzdoba, voda v jeskyních, 

biospeleologie, glaciál, archeologie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Volko-Starohorský Ján

Speleologia či jaskynoveda vzhladom na Slovensko

ještě nerozřezané

Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 00902

historie speleologie, horniny, podzemní dutiny, jeskyně, kras, výzdoba, voda v jeskyních, 

biospeleologie, glaciál, archeologie

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 3. 2013

ISBN:

Autor: Hypr Dušan
Název:

Speleologický kroužek ZK ROH ADAST Adamov - historie a současná 

situace řešení problému Jedovnického potoka

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Brno

Fyzický popis: sdrátkováno

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologický věstník

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A4 / 01698Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, Jedovnický potok, Rudické propadání, speleologický kroužek

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 3. 2013

Hypr Dušan

Speleologický kroužek ZK ROH ADAST Adamov - historie a současná 

situace řešení problému Jedovnického potoka

separát

Brno

sdrátkováno

Speleologický věstník

ČSS / SEP / A4 / 01698

Moravský kras, Jedovnický potok, Rudické propadání, speleologický kroužek

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Balák Ivan, Štefka Leoš, Kovařík Miroslav
Název:

Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech

Údaje o vydání: IX. ročník Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí Moravský kras 24. - 26. 9. 

2001

Nakladatelské údaje: SCHKO ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:164

ČSS / pub / A4 / 00909Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněné krajinné oblasti, krasové oblasti, jeskynní potápění, výzkum, průzkum, 

speleologie, ochrana přírody, biospeleologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Balák Ivan, Štefka Leoš, Kovařík Miroslav

Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech

IX. ročník Mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí Moravský kras 24. - 26. 9. 

2001

SCHKO ČR, Praha

ČSS / pub / A4 / 00909

chráněné krajinné oblasti, krasové oblasti, jeskynní potápění, výzkum, průzkum, 

speleologie, ochrana přírody, biospeleologie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Přibyl J. et al.
Název:

Speleologický zpravodaj

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Speleologický klub, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A5 / 01927Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): sjezd, Macocha, závrty, Moravský kras, Okrouhlík

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Přibyl J. et al.

Speleologický zpravodaj

Speleologický klub, Brno

ČSS / pub / A5 / 01927

sjezd, Macocha, závrty, Moravský kras, Okrouhlík

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 12. 2012

ISBN:

Autor: Collignon B. a kol.
Název:

Speleologie Algerienne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: neurčitelné, Provence

Fyzický popis: strojopis

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1983

Lokace:ALG

Údaje pevné délky:98

ČSS / pub / A4 / 01693Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, Alžírsko, jeskyně, hydrogeologie, speleogeneze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 12. 2012

Collignon B. a kol.

Speleologie Algerienne

neurčitelné, Provence

strojopis

ČSS / pub / A4 / 01693

speleologie, Alžírsko, jeskyně, hydrogeologie, speleogeneze

zahraniční

textová publikace

FR

území větší

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Ryšavý Přemysl a kol.
Název:

Speleologie v Jihomoravském kraji

Údaje o vydání: k příležitosti 1. sjezdu ČSS

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Jihomoravský krajský výbor, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 00911Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): přehled činnosti, základní organizace ČSS

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Ryšavý Přemysl a kol.

Speleologie v Jihomoravském kraji

k příležitosti 1. sjezdu ČSS

Česká speleologická společnost, Jihomoravský krajský výbor, Brno

ČSS / pub / A5 / 00911

přehled činnosti, základní organizace ČSS

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 953-97780-I-8

Autor: Bakšič Darko, Lackovič Damir, Bakšič Ana
Název:

Speleologija

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Planinarsko društvo Sveučilišta Velebit, Zagreb

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:2000

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:330

ČSS / pub / A4 / 00912Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

SLO

území větší

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Bakšič Darko, Lackovič Damir, Bakšič Ana

Speleologija

Planinarsko društvo Sveučilišta Velebit, Zagreb

ČSS / pub / A4 / 00912

zahraniční

skripta

SLO

území větší

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A.
Název:

Speleologija i karstovedenie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moskovskoje obščestvo ispitatělej prirody - geografičeskaja sekcija, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Matěrijali Coveščanija po speleologii i karstovedeniju 1958

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1959

Lokace:RU

Údaje pevné délky:198

ČSS / pub / A5 / 00913Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A.

Speleologija i karstovedenie

Moskovskoje obščestvo ispitatělej prirody - geografičeskaja sekcija, Moskva

Matěrijali Coveščanija po speleologii i karstovedeniju 1958

ČSS / pub / A5 / 00913

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Speleologiska studier

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 4

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:68

ČSS / pub / A5 / 01743Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, spelologická studie, příroda

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Speleologiska studier

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 4

ČSS / pub / A5 / 01743

jeskyně, Švédsko, spelologická studie, příroda

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 11. 2022

ISBN: 978-88-89897-21-8

Autor: Maurano Francesco, Didonna Ferdinando
Název:

SPELEOMEDIT - Mediterranenan Speleology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Societá Speleologica Italiana, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Panoramatic view of caves and karst of Mediterranean countries

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2021

Lokace:IT

Údaje pevné délky:221

ČSS / pub / A4 / 02249Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): středomořská speleologie, geomorfologie, podzemní vody, církevní jeskyně, prehistorie, 

biogeografie, speleobiologie

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 11. 2022

Maurano Francesco, Didonna Ferdinando

SPELEOMEDIT - Mediterranenan Speleology

Societá Speleologica Italiana, Bologna

Panoramatic view of caves and karst of Mediterranean countries

ČSS / pub / A4 / 02249

středomořská speleologie, geomorfologie, podzemní vody, církevní jeskyně, prehistorie, 

biogeografie, speleobiologie

zahraniční

fotopublikace

IT

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 10. 2017

ISBN: 978-80-7400-523-7

Autor: Hájková Alena, Nebuželská Miroslava, Pavlok Petr
Název:

Spolky a spolkové právo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: C. H. Beck, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Právní praxe

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:157

ČSS / pub / A5 / 02064Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): účela předmět činnosti spolku, založení a vznik spolku, členství, orgány a organizace, 

pobočný spolek, zrušení, likvidace, zánik, přeměna, stanovy, spolkový rejstřík, účetní a 

daňové povinnosti spolku, vzory

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 10. 2017

Hájková Alena, Nebuželská Miroslava, Pavlok Petr

Spolky a spolkové právo

C. H. Beck, Praha

Právní praxe

ČSS / pub / A5 / 02064

účela předmět činnosti spolku, založení a vznik spolku, členství, orgány a organizace, 

pobočný spolek, zrušení, likvidace, zánik, přeměna, stanovy, spolkový rejstřík, účetní a 

daňové povinnosti spolku, vzory

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Holúbek Peter, Jančaříková Irena
Název:

Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí

Údaje o vydání: libreto výstavy

Nakladatelské údaje: Muzeum Českého krasu v Berouně

Fyzický popis: kniha + CD

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00923Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Holúbek Peter, Jančaříková Irena

Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí

libreto výstavy

Muzeum Českého krasu v Berouně

kniha + CD

ČSS / pub / A4 / 00923

domácí

fotopublikace

CZ

jiné

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN: 80-88723-43-4

Autor: Bella Pavel
Název:

Sprístupnené jaskyne

Údaje o vydání: odborný seminár z príležitosti 150. výročia sprístupnenia Jasovskej jaskyne aj.

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, ochrana a využívanie

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1996

Lokace:SK

Údaje pevné délky:148

ČSS / pub / A4 / 00861Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zpřístupněné jeskyně, geologické poměry, speleoklimatilogie, biospeleologie, 

geomorfologie, hydrologie, speleoterapie, výzkum, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Bella Pavel

Sprístupnené jaskyne

odborný seminár z príležitosti 150. výročia sprístupnenia Jasovskej jaskyne aj.

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, ochrana a využívanie

ČSS / pub / A4 / 00861

zpřístupněné jeskyně, geologické poměry, speleoklimatilogie, biospeleologie, 

geomorfologie, hydrologie, speleoterapie, výzkum, ochrana

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 12. 2021

ISBN: 978-80-8184-088-3

Autor: Satník Pavol, Rengevič Michal
Název:

Sprístupnené jaskyne Slovenska

Údaje o vydání: propagační materiál

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / B4 / 02194Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zpřístupněné jeskyně, Slovensko

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 12. 2021

Satník Pavol, Rengevič Michal

Sprístupnené jaskyne Slovenska

propagační materiál

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / B4 / 02194

zpřístupněné jeskyně, Slovensko

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

sešit

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 80-88723-50-7

Autor: Bella Pavel, Eliáš Miroslav, Kasák Ján
Název:

Sprístupnené jaskynie

Údaje o vydání: vydáno pro Správu slovenských jaskýň

Nakladatelské údaje: KNIŽNÉ CENTRUM, Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1997

Lokace:SK

Údaje pevné délky:62

ČSS / pub / A5 / 00924Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bella Pavel, Eliáš Miroslav, Kasák Ján

Sprístupnené jaskynie

vydáno pro Správu slovenských jaskýň

KNIŽNÉ CENTRUM, Žilina

ČSS / pub / A5 / 00924

zahraniční

průvodce

SK

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 12. 2014

ISBN: 978-80-260-4907-4

Autor: Bláha Vladimír
Název:

Srbsko

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vladimír Bláha, Černošice, vlastním nákladem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:111

ČSS / pub / A5 / 01888Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie, archiv, Berounka, lomy, speleologie, geologie, Speleologický klub Praha

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 12. 2014

Bláha Vladimír

Srbsko

Vladimír Bláha, Černošice, vlastním nákladem

ČSS / pub / A5 / 01888

historie, archiv, Berounka, lomy, speleologie, geologie, Speleologický klub Praha

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 11. 2021

ISBN: 978-80-7675-021-0

Autor: Žák Karel, Cílek Václav, Majer Martin et al. (photos)
Název:

Srdce Českého krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Dokořán, Praha 5

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Obec Srbsko a krajina v jejím okolí

Žánr/forma: text

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:298

ČSS / pub / A3 / 02199Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Srbsko, Český kras, krasová krajina, jeskyně, geologie, geomorfologie, historie, 

archeologie, ochrana přírody, ochrana jeskyní

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

nevím

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 11. 2021

Žák Karel, Cílek Václav, Majer Martin et al. (photos)

Srdce Českého krasu

Nakladatelství Dokořán, Praha 5

Obec Srbsko a krajina v jejím okolí

ČSS / pub / A3 / 02199

Srbsko, Český kras, krasová krajina, jeskyně, geologie, geomorfologie, historie, 

archeologie, ochrana přírody, ochrana jeskyní

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

nevím



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 978-80-966963-9-0

Autor: Nišponský Zbigniew
Název:

Srdce jaskyne

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:SK

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / A5 / 01682Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): slézání komínů, Muránský kras, propast, Michnová, jeskyňářství

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Nišponský Zbigniew

Srdce jaskyne

Slovenská speleologická společnost, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 01682

slézání komínů, Muránský kras, propast, Michnová, jeskyňářství

SSS

textová publikace

SK

jeskyně

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2019

ISBN:

Autor: neznámý
Název:

SRT

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: fotokopie neidentifikovatelné publikace o jeskyňářství

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:

Lokace:

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02160Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika, výstroj, výzbroj, pomůcky, úvazky, lana

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2019

neznámý

SRT

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

fotokopie neidentifikovatelné publikace o jeskyňářství

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / cop / A4 / 02160

speleotechnika, výstroj, výzbroj, pomůcky, úvazky, lana

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

SRT V

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Cave Science, British Cave Research Associatiion

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:UK

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02113Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika a výstroj

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

neuveden

SRT V

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Cave Science, British Cave Research Associatiion

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 2

ČSS / cop / A4 / 02113

speleotechnika a výstroj

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Stalattite d'Oro

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico Piemontese

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1961

Lokace:IT

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00967Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): fotografie, krasová výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

IT

jiné

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

neuveden

Stalattite d'Oro

Gruppo Speleologico Piemontese

ČSS / pub / A4 / 00967

fotografie, krasová výzdoba

zahraniční

fotopublikace

IT

jiné

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN:

Autor: Štrejn Zdeněk
Název:

Staré stříbrné doly na Třešťsku

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Okresní archiv, Jihlava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1966

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / pub / A5 / 00969Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie dolování, doly, důlní mapy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Štrejn Zdeněk

Staré stříbrné doly na Třešťsku

ruční věnování

Okresní archiv, Jihlava

ČSS / pub / A5 / 00969

historie dolování, doly, důlní mapy

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 32-023-77

Autor: Moustiers Pierre
Název:

Stěna

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Melantrich, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:FR

Údaje pevné délky:105

ČSS / pub / A5 / 00970Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, psychologická drobnokresba

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Moustiers Pierre

Stěna

Melantrich, Praha

ČSS / pub / A5 / 00970

horolezectví, psychologická drobnokresba

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 5. 2019

ISBN: 978-80-87729-28-1

Autor: Jukl Marek, Majrichová Jana
Název:

Století s Červeným křížem

Údaje o vydání: příležitostné vydání k výročí

Nakladatelské údaje: Český červený kříž, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 100 let Československého a Českého červeného kříže

Žánr/forma: text

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:178

ČSS / pub / B4 / 02132Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Červený kříž, historie, současnost

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 5. 2019

Jukl Marek, Majrichová Jana

Století s Červeným křížem

příležitostné vydání k výročí

Český červený kříž, Praha

100 let Československého a Českého červeného kříže

ČSS / pub / B4 / 02132

Červený kříž, historie, současnost

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN: M44-66-43

Autor: Robinson S. C. ed.
Název:

Storage and retrieval of geological data in Canada

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Surevy of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 66-43

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1966

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:98

ČSS / pub / A4 / 02151Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologická data a jejich zpracování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

Robinson S. C. ed.

Storage and retrieval of geological data in Canada

Geological Surevy of Canada, Ottawa

Paper 66-43

ČSS / pub / A4 / 02151

geologická data a jejich zpracování

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 59-243-70

Autor: Musil Rudolf
Název:

Stránská skála I, 1910-1945

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské muzeum - Ústav Anthropos, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studie z oborů antropologie, paleontologie a kvarterní geologie č. 20

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1971

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:204

ČSS / pub / A4 / 00971Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Stránská skála, antropologie, paleontologie, kvarterní geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

sborník

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Musil Rudolf

Stránská skála I, 1910-1945

Moravské muzeum - Ústav Anthropos, Brno

Studie z oborů antropologie, paleontologie a kvarterní geologie č. 20

ČSS / pub / A4 / 00971

Stránská skála, antropologie, paleontologie, kvarterní geologie

domácí

textová publikace

DE

jeskyně

sborník

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Chlupáč Ivo
Název:

Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé Akademie věd

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: sborník Ústř.ústavu geologického

Žánr/forma:  

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:134

ČSS / pub / A4 / 00972Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chlupáč Ivo

Stratigrafická studie o nejstarších devonských vrstvách Barrandienu

Nakladatelství Československé Akademie věd

2 ks

sborník Ústř.ústavu geologického

ČSS / pub / A4 / 00972

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2009

ISBN: 80-7199-080-9

Autor: Motl Stanislav
Název:

Strážce brány

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: X-Egem, s.r.o., Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tajemství jihlavských katakomb a jiné nevysvětlitelné příběhy

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:215

ČSS / pub / A5 / 00973Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): tajemství, podzemí, katakomby, příběhy

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2009

Motl Stanislav

Strážce brány

X-Egem, s.r.o., Praha

Tajemství jihlavských katakomb a jiné nevysvětlitelné příběhy

ČSS / pub / A5 / 00973

tajemství, podzemí, katakomby, příběhy

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Klimčuk, Andrejčuk, Turčinov
Název:

Structural prerequisites of speleogenesis in gypsum in the Western 

Ukraine

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ukrajinskaja speleologičeskaja associacija, Kiev

Fyzický popis: RU i EN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:RU

Údaje pevné délky:104

ČSS / pub / A5 / 00974Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Klimčuk, Andrejčuk, Turčinov

Structural prerequisites of speleogenesis in gypsum in the Western 

Ukraine

Ukrajinskaja speleologičeskaja associacija, Kiev

RU i EN

ČSS / pub / A5 / 00974

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN:

Autor: Wagner Josef a kol.
Název:

Stručná skripta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: samizdat ČSS

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnostri a ochrany zdraví dle 

§101 až 10 zákonač. 262/

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:2012

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A4 / 01690Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pád z výšky, ochranné prostředky, systémy ochrany, lana, kotvicí zařízení, spojovací 

prostředky, normy ČSN, uzly

vypůjčitelné

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Wagner Josef a kol.

Stručná skripta

samizdat ČSS

školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnostri a ochrany zdraví dle 

§101 až 10 zákonač. 262/

ČSS / pub / A4 / 01690

pád z výšky, ochranné prostředky, systémy ochrany, lana, kotvicí zařízení, spojovací 

prostředky, normy ČSN, uzly

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN: 367-T-08127

Autor: Ažgirej Gleb Dmitrijevič
Název:

Strukturnaja geologija

Údaje o vydání: vlastnoruční věnování

Nakladatelské údaje: Moskovskij Universitet

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1956

Lokace:RU

Údaje pevné délky:492

ČSS / pub / A4 / 00975Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Ažgirej Gleb Dmitrijevič

Strukturnaja geologija

vlastnoruční věnování

Moskovskij Universitet

ČSS / pub / A4 / 00975

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar
Název:

Studia Carsologica 2

Údaje o vydání: Blansko - Češkovice, Liptovský Mikuláš, Aggtelek, 15 - 23 September, 1990

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the International Conference on Anthropogenic Impact and 

Environmental Changes in Kar

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1990

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:174

ČSS / pub / A4 / 01656Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): změny krajiny, kras, ochrana krasu, odlesnění, kyselé deště

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Štelcl Otakar

Studia Carsologica 2

Blansko - Češkovice, Liptovský Mikuláš, Aggtelek, 15 - 23 September, 1990

Geografický ústav ČSAV, Brno

Proceedings of the International Conference on Anthropogenic Impact and 

Environmental Changes in Kar

ČSS / pub / A4 / 01656

změny krajiny, kras, ochrana krasu, odlesnění, kyselé deště

domácí

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Horný Radvan
Název:

Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienskeho siluru

Údaje o vydání: sborník Ústředního ústavu geologického, svazek XXI

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Českolsovenské akademie věd

Fyzický popis: anotace EN, RU

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:133

ČSS / pub / A4 / 00976Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Horný Radvan

Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienskeho siluru

sborník Ústředního ústavu geologického, svazek XXI

Nakladatelství Českolsovenské akademie věd

anotace EN, RU

ČSS / pub / A4 / 00976

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN:

Autor: Majer Jiří
Název:

Studie z dějin hornictví

Údaje o vydání: účelový náklad, neprodejný výtisk

Nakladatelské údaje: Národní technické muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1976

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:137

ČSS / pub / A5 / 00977Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hornictví, báňskoprávní předpisy, drahé kameny, horní města

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Majer Jiří

Studie z dějin hornictví

účelový náklad, neprodejný výtisk

Národní technické muzeum, Praha

Rozpravy Národního technického muzea v Praze, sv. 7

ČSS / pub / A5 / 00977

hornictví, báňskoprávní předpisy, drahé kameny, horní města

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Valoch Karel a kol.
Název:

Studijní texty - speleolog 1. stupně

Údaje o vydání: metodická příručka ÚOK pro výchovu

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: předchůdce publikace z Knihovničky ČSS č. 1

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:67

ČSS / pub / A5 / 00981Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, archelogie, reliéf, krasová krajina, krasové jevy, geofyzikální metody, hydrologie

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Valoch Karel a kol.

Studijní texty - speleolog 1. stupně

metodická příručka ÚOK pro výchovu

Česká speleologická společnost, Praha

předchůdce publikace z Knihovničky ČSS č. 1

ČSS / pub / A5 / 00981

jeskyně, archelogie, reliéf, krasová krajina, krasové jevy, geofyzikální metody, hydrologie

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Maté Vojtěch
Název:

Studijní texty - speleolog I. stupně, II. část -Technické pomůcky a 

materiály ve speleologické praxi

Údaje o vydání: učební texty určené pro školení členů ČSS, příloha časopisu Stalagmit

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 3

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / pub / A5 / 00979Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lano, uzly, sedačky, sestup, výstup, kotvení, speleozáchrana

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Maté Vojtěch

Studijní texty - speleolog I. stupně, II. část -Technické pomůcky a 

materiály ve speleologické praxi

učební texty určené pro školení členů ČSS, příloha časopisu Stalagmit

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 3

ČSS / pub / A5 / 00979

lano, uzly, sedačky, sestup, výstup, kotvení, speleozáchrana

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Demek Jaromír a kol.
Název:

Studijní texty - speleolog I.stupně, I. část

Údaje o vydání: učební texty určené pro školení členů ČSS, příloha časopisu Stalagmit

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 1

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:144

ČSS / pub / A5 / 00980Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, archelogie, reliéf, krasová krajina, krasové jevy, geofyzikální metody, hydrologie, 

pohyb v jeskyních, sedimenty, speleoklimatologie, biospeleologie

vypůjčitelné

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Demek Jaromír a kol.

Studijní texty - speleolog I.stupně, I. část

učební texty určené pro školení členů ČSS, příloha časopisu Stalagmit

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 1

ČSS / pub / A5 / 00980

jeskyně, archelogie, reliéf, krasová krajina, krasové jevy, geofyzikální metody, hydrologie, 

pohyb v jeskyních, sedimenty, speleoklimatologie, biospeleologie

ČSS

skripta

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Faimon Jiří, Hebelka Jiří, Štelcl Jindřich, Zajíček Petr, Zimák Jiří
Název:

Studium samovolné destrukce brček ve vybraných jeskyních Moravského 

krasu

Údaje o vydání: zpráva

Nakladatelské údaje: PF UP Olomouc, PF MU Brno, AOPK ČR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:18

ČSS / cop / A4 / 00982Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Faimon Jiří, Hebelka Jiří, Štelcl Jindřich, Zajíček Petr, Zimák Jiří

Studium samovolné destrukce brček ve vybraných jeskyních Moravského 

krasu

zpráva

PF UP Olomouc, PF MU Brno, AOPK ČR

ČSS / cop / A4 / 00982

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2015

ISBN:

Autor: Mikuláš Radek, Cílek Václav
Název:

Subaerial insect bioerosion and possibilities of its fossilization (Holocene 

to Recent, Czech Republic)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Geologický ústav AV ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: preprint článku do neznámhé časopisu

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A4 / 01958Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ichnofosilie, Anthoporidae, holocén

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2015

Mikuláš Radek, Cílek Václav

Subaerial insect bioerosion and possibilities of its fossilization (Holocene 

to Recent, Czech Republic)

separát

Geologický ústav AV ČR, Praha

preprint článku do neznámhé časopisu

ČSS / SEP / A4 / 01958

ichnofosilie, Anthoporidae, holocén

domácí

rukopis kopie

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Subterranea Britannica

Údaje o vydání: Bath - Bristol, August 7 - 11th, 1992

Nakladatelské údaje: neurčitelné

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: International Conference

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:UK

Údaje pevné délky:7

ČSS / cop / A4 / 01657Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): teze konference

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

neuveden

Subterranea Britannica

Bath - Bristol, August 7 - 11th, 1992

neurčitelné

International Conference

ČSS / cop / A4 / 01657

teze konference

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

jiné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN: 978-80-7414-416-5

Autor: Holec Michal, Pokorný Richard
Název:

Subterranean Habitats

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2012

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A4 / 01842Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, přírozené podzemí, jeskynní oblasti, ochrana jeskyní, přírodní podmínky

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Holec Michal, Pokorný Richard

Subterranean Habitats

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

ČSS / pub / A4 / 01842

pseudokras, přírozené podzemí, jeskynní oblasti, ochrana jeskyní, přírodní podmínky

domácí

textová publikace

EN

území větší

studijní

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Nangeroni G.
Název:

Sui monti e sulle rive del Lago d'Iseo

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Commisione Centrale delle Pubblicazioni del Club Alpino Italiano

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Itinerario geomorfologico e geografico

Žánr/forma: text

Rok vydání:1973

Lokace:IT

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / A5 / 01799Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geografie, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Nangeroni G.

Sui monti e sulle rive del Lago d'Iseo

Commisione Centrale delle Pubblicazioni del Club Alpino Italiano

Itinerario geomorfologico e geografico

ČSS / pub / A5 / 01799

geografie, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

IT

území větší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 5. 2014

ISBN:

Autor: Benelli Maria, Cinque Aldo
Název:

Sulla genesi di alcuni singolari speleotemi della grotta Caliendo (Bagnoli 

Irpino, Avellino)

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Gruppo Speleologico C. A. I., Napoli

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Le Grotte d'Italia

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A5 / 01821Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geneze, jeskyně, depozice, pyroplastika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 5. 2014

Benelli Maria, Cinque Aldo

Sulla genesi di alcuni singolari speleotemi della grotta Caliendo (Bagnoli 

Irpino, Avellino)

separát

Gruppo Speleologico C. A. I., Napoli

Le Grotte d'Italia

ČSS / SEP / A5 / 01821

geneze, jeskyně, depozice, pyroplastika

zahraniční

textová publikace

IT

jeskyně

monotematické

jiné

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Svensk Grottforskning

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 11

Žánr/forma:

Rok vydání:1971

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A5 / 01749Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Svensk Grottforskning

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 11

ČSS / pub / A5 / 01749

jeskyně, Švédsko

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kouřimský Jiří, Březinová Dagmar
Název:

Světová naleziště drahých kamenů

Údaje o vydání: symposium pracovníků báňského průmyslu, hornická Příbram ve vědě a technice

Nakladatelské údaje: Česká vědeckotechnická společnost, Příbram

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:208

ČSS / pub / A5 / 00985Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kouřimský Jiří, Březinová Dagmar

Světová naleziště drahých kamenů

symposium pracovníků báňského průmyslu, hornická Příbram ve vědě a technice

Česká vědeckotechnická společnost, Příbram

ČSS / pub / A5 / 00985

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 7. 2016

ISBN: 978-80-89802-01-2

Autor: Bella Pavol et al.
Název:

Svetové dedičstvo - Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Štátna ochrana prírody SR - Správa slovenských jaskýn, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:SK

Údaje pevné délky:124

ČSS / pub / A4 / 01987Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): světové dědictví, Slovenský a Aggtelecký kras, jeskyně, geneze, morfologie, sintrová 

výplň, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 7. 2016

Bella Pavol et al.

Svetové dedičstvo - Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu

Štátna ochrana prírody SR - Správa slovenských jaskýn, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 01987

světové dědictví, Slovenský a Aggtelecký kras, jeskyně, geneze, morfologie, sintrová 

výplň, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Přibyl Jan, Říčný Drahoslav
Název:

Symposium on Speleotherapy

Údaje o vydání: February 20 - 24, 1986, Blansko - viz ID 1625

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: plná znění referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:338

ČSS / pub / A5 / 01636Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoterapie, medicína, jeskynní prostředí, astma

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Přibyl Jan, Říčný Drahoslav

Symposium on Speleotherapy

February 20 - 24, 1986, Blansko - viz ID 1625

Česká speleologická společnost, Blansko

plná znění referátů

ČSS / pub / A5 / 01636

speleoterapie, medicína, jeskynní prostředí, astma

ČSS

textová publikace

EN

jiné

sborník

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 9. 2010

ISBN: 1949/I-R-10 61279

Autor: Erdös Mikuláš
Název:

Sympózium pre speleo-mikroklímu-chémiu a mikrobiológiu

Údaje o vydání: sborník k sympoziu 22. - 24. 5. 1968

Nakladatelské údaje: Východoslovenské múzemum, Speleologická sekcia, Košice

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, séra A, geologické vedy

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1969

Lokace:

Údaje pevné délky:149

ČSS / pub / A4 / 01467Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mikroklima, mikrobiologie, léčba astmatu, teplotní vrstvy v jeskyních

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 9. 2010

Erdös Mikuláš

Sympózium pre speleo-mikroklímu-chémiu a mikrobiológiu

sborník k sympoziu 22. - 24. 5. 1968

Východoslovenské múzemum, Speleologická sekcia, Košice

2 ks

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, séra A, geologické vedy

ČSS / pub / A4 / 01467

mikroklima, mikrobiologie, léčba astmatu, teplotní vrstvy v jeskyních

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN: 961-6182-10-2

Autor: Kranjc Maja
Název:

Škocjanske jame

Údaje o vydání: Slovenian Commission for UNESCO

Nakladatelské údaje: Centre for Scientific Research, Karst Research Institute, Postojna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A Contribution to Bibliography

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 00987Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

bibliografický seznam

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kranjc Maja

Škocjanske jame

Slovenian Commission for UNESCO

Centre for Scientific Research, Karst Research Institute, Postojna

A Contribution to Bibliography

ČSS / pub / A5 / 00987

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

bibliografický seznam

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN: 80-86367-47-9

Autor: Štraub Miloš, Lenková Jitka
Název:

Tajemné podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Regia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: II. díl Střední Čechy

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:182

ČSS / pub / A5 / 00989Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, krypty, sklepení

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Štraub Miloš, Lenková Jitka

Tajemné podzemí

Nakladatelství Regia, Praha

II. díl Střední Čechy

ČSS / pub / A5 / 00989

historické podzemí, krypty, sklepení

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN: 80-86367-50-9

Autor: Štraub Miloš, Lenková Jitka
Název:

Tajemné podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Regia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: I. díl Praha

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A5 / 00988Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, krypty, sklepení

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Štraub Miloš, Lenková Jitka

Tajemné podzemí

Nakladatelství Regia, Praha

I. díl Praha

ČSS / pub / A5 / 00988

historické podzemí, krypty, sklepení

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN: 80-86367-48-7

Autor: Štraub Miloš, Lenková Jitka
Název:

Tajemné podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Regia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: III. díl Západní Čechy

Žánr/forma:encyklopedie

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:207

ČSS / pub / A5 / 00990Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, krypty, sklepení

vypůjčitelné

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Štraub Miloš, Lenková Jitka

Tajemné podzemí

Nakladatelství Regia, Praha

III. díl Západní Čechy

ČSS / pub / A5 / 00990

historické podzemí, krypty, sklepení

domácí

encyklopedie

CZ

území menší

jiný seznam

vázané

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN:

Autor: Kopecký Jiří
Název:

Tajemný Ostaš

Údaje o vydání: JK-komiks

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-03 Broumov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A4 / 01902Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): komiks, Broumovsko, jeskyně

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Kopecký Jiří

Tajemný Ostaš

JK-komiks

ZO ČSS 5-03 Broumov

ČSS / pub / A4 / 01902

komiks, Broumovsko, jeskyně

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 8. 2009

ISBN: 80-902685-0-1

Autor: Štraub Miloš
Název:

Tajemství podzemních chodeb

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Š-matis, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:73

ČSS / pub / A5 / 00991Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, lokality, dokumentace, historie, podzemní chodby, poddolovaná 

území

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 8. 2009

Štraub Miloš

Tajemství podzemních chodeb

Š-matis, Praha

ČSS / pub / A5 / 00991

historické podzemí, lokality, dokumentace, historie, podzemní chodby, poddolovaná 

území

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 15231/III-4

Autor: Trantějev P., Georgiev V.
Název:

Tajnata na peščerite

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nauka i iskustvo, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:230

ČSS / pub / A5 / 00992Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, historie, jeksyně, podzemní klima, podzemní vody, živočišstvo

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Trantějev P., Georgiev V.

Tajnata na peščerite

Nauka i iskustvo, Sofia

ČSS / pub / A5 / 00992

speleologie, historie, jeksyně, podzemní klima, podzemní vody, živočišstvo

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN: 80-903465-2-9

Autor: Lahoda Ladislav
Název:

Tajnostmi podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Lubor Kasal, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Po stopách legend a příběhů z temnot podzemím českých zemí od hradních 

sklepů až k podzemním továrná

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:166

ČSS / pub / A4 / 00993Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lahoda Ladislav

Tajnostmi podzemí

Lubor Kasal, Praha

Po stopách legend a příběhů z temnot podzemím českých zemí od hradních 

sklepů až k podzemním továrná

ČSS / pub / A4 / 00993

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN: 80-238-5634-0

Autor: Kaboš Ladislav
Název:

Tajomná krása ticha

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: MEDIA FILM Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Demänovská jaskyňa slobody

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 00994Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Demänovská jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Kaboš Ladislav

Tajomná krása ticha

MEDIA FILM Praha

Demänovská jaskyňa slobody

ČSS / pub / A4 / 00994

Demänovská jeskyně

zahraniční

fotopublikace

SK

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tásler Radko a kol.
Název:

Tasmania 87

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: i EN, 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva o expedici

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:51

ČSS / pub / A4 / 00995Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): organizace výpravy, expediční deník, výsledky průzkumu, geologie, geomorfologie, 

krasové jevy

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tásler Radko a kol.

Tasmania 87

Česká speleologická společnost, Praha

i EN, 2 ks

zpráva o expedici

ČSS / pub / A4 / 00995

organizace výpravy, expediční deník, výsledky průzkumu, geologie, geomorfologie, 

krasové jevy

ČSS

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Korsak Andrzej
Název:

Tatrzanscy kosynierzy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sport i turystyka, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1977

Lokace:PO

Údaje pevné délky:170

ČSS / pub / A5 / 00996Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Korsak Andrzej

Tatrzanscy kosynierzy

Sport i turystyka, Warszawa

ČSS / pub / A5 / 00996

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Zwolinski Stefan
Název:

Tatrzanski rejon jaskiniowy

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: neuveden

Fyzický popis: ruční vpiska vročení

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1955

Lokace:PO

Údaje pevné délky:31

ČSS / SEP / A5 / 01965Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Tatry, jeskyně, geomorfologie, archeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Zwolinski Stefan

Tatrzanski rejon jaskiniowy

separát

neuveden

ruční vpiska vročení

ČSS / SEP / A5 / 01965

Tatry, jeskyně, geomorfologie, archeologie

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Badino G.
Název:

Tecnica di grotta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Assoziazione Gruppi Speleologici Piemnotesi - Galleria Subalpina 30 - Torino

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:IT

Údaje pevné délky:98

ČSS / pub / A4 / 00997Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

IT

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Badino G.

Tecnica di grotta

Assoziazione Gruppi Speleologici Piemnotesi - Galleria Subalpina 30 - Torino

ČSS / pub / A4 / 00997

zahraniční

skripta

IT

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 978-970-32-4316-7

Autor: Vargas José G. Palacios, Recamier Blanca E. Mejía
Název:

Técnicas de colecta, montaje y preservacón de microartrópodos edáficos

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Universidad Nacional Autonóma de México, México

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:MEX

Údaje pevné délky:74

ČSS / pub / A5 / 01596Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): biospeleogie, systém klasifikace, fauna, ochrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

monotematické

jiné

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Vargas José G. Palacios, Recamier Blanca E. Mejía

Técnicas de colecta, montaje y preservacón de microartrópodos edáficos

Universidad Nacional Autonóma de México, México

ČSS / pub / A5 / 01596

biospeleogie, systém klasifikace, fauna, ochrana

zahraniční

textová publikace

ES

jiné

monotematické

jiné

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 9. 2009

ISBN:

Autor: Žebera Karel
Název:

Technicko-geologické poměry Buštěhradského katastru na Kladensku ve 

středních Čechách

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geotechnica, sbírka prací z praktické geologie, sv. 1

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1947

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A4 / 00998Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): terén, horniny, skalní podklad, sedimenty, spodní voda, stavební hmoty, geologie 

katastru, základové půdy

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 9. 2009

Žebera Karel

Technicko-geologické poměry Buštěhradského katastru na Kladensku ve 

středních Čechách

Státní geologický ústav Československé republiky, Praha

Geotechnica, sbírka prací z praktické geologie, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 00998

terén, horniny, skalní podklad, sedimenty, spodní voda, stavební hmoty, geologie 

katastru, základové půdy

domácí

skripta

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2009

ISBN:

Autor: Moskov P.
Název:

Technika na planinskoto spasjavane

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo na BENS, Sofia

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1976

Lokace:

Údaje pevné délky:218

ČSS / pub / A5 / 01430Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, jeskyňářství, technika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2009

Moskov P.

Technika na planinskoto spasjavane

Izdatělstvo na BENS, Sofia

ČSS / pub / A5 / 01430

horolezectví, jeskyňářství, technika

zahraniční

textová publikace

BUL

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 12. 2019

ISBN: 978-83-942428-0-0

Autor: Mucha Waldemar
Název:

Techniki pokonywania jaskin

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Fundacja Speleologia Polska, Sosnowiecz

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:PO

Údaje pevné délky:48

ČSS / pub / B4 / 02163Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika, výstroj, výzbroj, lana, uzly, vystrojování

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 12. 2019

Mucha Waldemar

Techniki pokonywania jaskin

Fundacja Speleologia Polska, Sosnowiecz

ČSS / pub / B4 / 02163

speleotechnika, výstroj, výzbroj, lana, uzly, vystrojování

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

monotematické

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 10. 2022

ISBN: 978-2-7417-0696-0

Autor:

Název: Techniques & Societies

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: French Speleological Federation, Lyon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 6

Žánr/forma: text

Rok vydání:2022

Lokace:FR

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02242Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, kongres

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 10. 2022

Techniques & Societies

French Speleological Federation, Lyon

18th International Congress Speleology Savoie-Technolac, France, sv. 6

ČSS / pub / A4 / 02242

speleologie, kongres

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 5. 2020

ISBN:

Autor: Marbach Georges, Rocourt Jean-Louis
Název:

Techniques de la Spéléologie Alpine

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Techniques Sportives Appliquees, Choranche

Fyzický popis: půvopdně brožováno, poté do plátěné vazby

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 13

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1980

Lokace:FR

Údaje pevné délky:351

ČSS / pub / B4 / 02122Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): výstroj, materiál, techniky, průzkum

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 5. 2020

Marbach Georges, Rocourt Jean-Louis

Techniques de la Spéléologie Alpine

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Techniques Sportives Appliquees, Choranche

půvopdně brožováno, poté do plátěné vazby

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 13

ČSS / pub / B4 / 02122

výstroj, materiál, techniky, průzkum

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Hogge Christian et al.
Název:

Techniques Verticales d'Aventures en Glaise

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Club Multisport de Barvaux

Fyzický popis: stařičká slepená xerokopie v liště

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:FR

Údaje pevné délky:52

ČSS / cop / A4 / 02120Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jištění, výstroj, bezpečnost a záchrana

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Hogge Christian et al.

Techniques Verticales d'Aventures en Glaise

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Club Multisport de Barvaux

stařičká slepená xerokopie v liště

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / cop / A4 / 02120

jištění, výstroj, bezpečnost a záchrana

zahraniční

textová publikace

FR

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Gorbunova K. A., Maksimovič N. G., Andrejčuk B. N.
Název:

Technogennoje vozdějstvije na geologičeskuju sredu permskoj oblasti

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Učonnyj sovet Gornovo instituta UrO AN SSSR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1990

Lokace:RU

Údaje pevné délky:43

ČSS / pub / A5 / 01485Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, krasové procesy, podzemní vody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Gorbunova K. A., Maksimovič N. G., Andrejčuk B. N.

Technogennoje vozdějstvije na geologičeskuju sredu permskoj oblasti

Učonnyj sovet Gornovo instituta UrO AN SSSR

ČSS / pub / A5 / 01485

geologie, krasové procesy, podzemní vody

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 29-914-72

Autor: Jurajda Kamil
Název:

Technologický postup pro mapování podzemních prostor

Údaje o vydání: kopie původního strojopisu

Nakladatelské údaje: Český úřad geodetický a kartografický, Slovenská správa geodézie a kartografie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1972

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:33

ČSS / pub / A4 / 01000Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

skripta

CZ

jiné

monotematické

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jurajda Kamil

Technologický postup pro mapování podzemních prostor

kopie původního strojopisu

Český úřad geodetický a kartografický, Slovenská správa geodézie a kartografie

ČSS / pub / A4 / 01000

domácí

skripta

CZ

jiné

monotematické

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav
Název:

Technologie trhacích prací ve speleologii a ochrana krasových jevů proti 

jejich účinkům

Údaje o vydání: recenzoval a doplnil Řehák Josef

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:46

ČSS / cop / A5 / 01001Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

studijní

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hromas Jaroslav

Technologie trhacích prací ve speleologii a ochrana krasových jevů proti 

jejich účinkům

recenzoval a doplnil Řehák Josef

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

ČSS / cop / A5 / 01001

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

studijní

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Tektonický vývoj Barrandienu

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: nákladem vlastním

Fyzický popis: příl. Mapa

Údaje o edici - vedlejší název: Časopis Národního musea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1937

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / SEP / A4 / 01002Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Tektonický vývoj Barrandienu

zvláštní otisk

nákladem vlastním

příl. Mapa

Časopis Národního musea

ČSS / SEP / A4 / 01002

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2010

ISBN:

Autor: Pečerkin I. A., Kacenov V. I.
Název:

Teoretičeskie osnovy prognozirovanija ekzogennych geologičeskich 

processov na beregach vodochranilišč

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Gosudarstvennyj universitet im. A. M. Gorkovo, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Učebnoje posobije po ekskursu

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1980

Lokace:RU

Údaje pevné délky:84

ČSS / pub / A5 / 01003Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ekzogenní geologické procesy, zvětrávání, abraze, eroze, kras

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2010

Pečerkin I. A., Kacenov V. I.

Teoretičeskie osnovy prognozirovanija ekzogennych geologičeskich 

processov na beregach vodochranilišč

Gosudarstvennyj universitet im. A. M. Gorkovo, Perm

Učebnoje posobije po ekskursu

ČSS / pub / A5 / 01003

ekzogenní geologické procesy, zvětrávání, abraze, eroze, kras

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Ložek Vojen, Žebera
Název:

Terasový systém Vltavy a jeho význam pro chronostratigrafii kvartéru

Údaje o vydání: v podstatě rukopis

Nakladatelské údaje: archiv ZO ČSS 1-01

Fyzický popis: strojopis

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / cop / A4 / 01004Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

rukopis origin

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Ložek Vojen, Žebera

Terasový systém Vltavy a jeho význam pro chronostratigrafii kvartéru

v podstatě rukopis

archiv ZO ČSS 1-01

strojopis

ČSS / cop / A4 / 01004

ČSS

rukopis origin

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bersenev Ju. I.
Název:

Terminologiceskaja charakteristika karstovych form i voprosy 

klassifikacii karstovych polostej dalnevo Vostoka

Údaje o vydání: preprint

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:RU

Údaje pevné délky:25

ČSS / pub / A5 / 01005Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bersenev Ju. I.

Terminologiceskaja charakteristika karstovych form i voprosy 

klassifikacii karstovych polostej dalnevo Vostoka

preprint

ČSS / pub / A5 / 01005

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

studijní

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 2. 2016

ISBN:

Autor: Stuchlík L., Szynkiewicz A.
Název:

Tertiary fossil flora from the brown coal mine at Belchatow

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Geological Survey Publisher, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Proceedings of the Symposium Paleofloristic and paleoclimatic changes in 

the Cretaceous and Tertiary

Žánr/forma: text

Rok vydání:1989

Lokace:PO

Údaje pevné délky:7

ČSS / SEP / A4 / 01976Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hnědouhelná ložiska, terciární sedimenty

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 2. 2016

Stuchlík L., Szynkiewicz A.

Tertiary fossil flora from the brown coal mine at Belchatow

separát

Geological Survey Publisher, Praha

Proceedings of the Symposium Paleofloristic and paleoclimatic changes in 

the Cretaceous and Tertiary

ČSS / SEP / A4 / 01976

hnědouhelná ložiska, terciární sedimenty

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 9. 2022

ISBN:

Autor: Petránek Jan
Název:

Tetínské nasunutí

Údaje o vydání: separát - Věstník Královské české společnosti nauk, ročník 1950

Nakladatelské údaje: Královská česká společnost nauk, Praha

Fyzický popis: ruční věnování autora "milému Jirkovi" perem

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE, sv. 7

Žánr/forma: text

Rok vydání:1950

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A4 / 02221Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Barrandien, topografie, Tetínská rokle, stratigrafie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 9. 2022

Petránek Jan

Tetínské nasunutí

separát - Věstník Královské české společnosti nauk, ročník 1950

Královská česká společnost nauk, Praha

ruční věnování autora "milému Jirkovi" perem

číslo desek v archivu: 501, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - GEOLOGIE, sv. 7

ČSS / SEP / A4 / 02221

Barrandien, topografie, Tetínská rokle, stratigrafie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN:

Autor: Maksimovič G. A. a kol.
Název:

Tezisy dokladov Molotovskoj karstovoj konferencii 26. - 31. 1. 1947

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo vysševo obrazovanija SSSR

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1947

Lokace:RU

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A5 / 01006Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová konference, kras, pseudokras, krasové formy, geochemie, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Maksimovič G. A. a kol.

Tezisy dokladov Molotovskoj karstovoj konferencii 26. - 31. 1. 1947

Ministerstvo vysševo obrazovanija SSSR

ČSS / pub / A5 / 01006

krasová konference, kras, pseudokras, krasové formy, geochemie, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Těžba vápenců a chráněné krajinné oblasti

Údaje o vydání: Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí 10. 9. - 12. 9. 1997, V. ročník

Nakladatelské údaje: nezjistitelné

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: anotace referátů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:20

ČSS / cop / A4 / 01611Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): těžba, vápenec, kras, lom, přírodní rezervace, krajina, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

jiné

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

neuveden

Těžba vápenců a chráněné krajinné oblasti

Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí 10. 9. - 12. 9. 1997, V. ročník

nezjistitelné

anotace referátů

ČSS / cop / A4 / 01611

těžba, vápenec, kras, lom, přírodní rezervace, krajina, jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

jiné

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Tásler Radko, Jirásek Luděk, Tichý Antonín
Název:

Těžba zlata v okolí Svobody na Úpou

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: ZO ČSS 5-02 Albeřice

Fyzický popis: i DE

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:50

ČSS / pub / A5 / 01007Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, těžba, geologie, zlato, historie

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Tásler Radko, Jirásek Luděk, Tichý Antonín

Těžba zlata v okolí Svobody na Úpou

ZO ČSS 5-02 Albeřice

i DE

ČSS / pub / A5 / 01007

historické podzemí, těžba, geologie, zlato, historie

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 80-86514-00-5

Autor: Novák Jiří
Název:

Těžké opevnění na Rokytnicku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jiří Novák vydavatelství a nakladatelství, Jablonné nad Orlicí

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:95

ČSS / pub / A5 / 01008Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): opevnění, armáda, tvrze, podzemní objekty

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Novák Jiří

Těžké opevnění na Rokytnicku

Jiří Novák vydavatelství a nakladatelství, Jablonné nad Orlicí

ČSS / pub / A5 / 01008

opevnění, armáda, tvrze, podzemní objekty

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2009

ISBN: 80-902326-5-5

Autor: Novák Jiří
Název:

Těžké opevnění Odra - Krkonoše

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Jiří Novák vydavatelství a nakladatelství, Jablonné nad Orlicí

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 2 díl - tvrzové objekty

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:108

ČSS / pub / A5 / 01009Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): opevnění, armáda, tvrze, podzemní objekty

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2009

Novák Jiří

Těžké opevnění Odra - Krkonoše

Jiří Novák vydavatelství a nakladatelství, Jablonné nad Orlicí

2 díl - tvrzové objekty

ČSS / pub / A5 / 01009

opevnění, armáda, tvrze, podzemní objekty

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN: 963-04-8906-6

Autor: Székely Kinga
Název:

The Aggtelek Karst Cave World - Baradla Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Aggtelek National Park Directory, Jósvafö

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The Beauty of the Aggtelek National Park I.

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1997

Lokace:HU

Údaje pevné délky:21

ČSS / pub / A4 / 01010Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana jeskyní, výzdoba, krápníky, krajina

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Székely Kinga

The Aggtelek Karst Cave World - Baradla Cave

Aggtelek National Park Directory, Jósvafö

The Beauty of the Aggtelek National Park I.

ČSS / pub / A4 / 01010

ochrana jeskyní, výzdoba, krápníky, krajina

zahraniční

průvodce

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 11. 2013

ISBN: 978-973-0-11774-5

Autor: Done Adrian, Murar Adrian, Chacula Oana
Název:

The Bats Cave in Rarau

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: The Speleological Foundation Bucovina, Suceava

Fyzický popis: plátek

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2011

Lokace:RO

Údaje pevné délky:23

ČSS / pub / A5 / 01793Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, historie, průzkum, netopýr, geologie, biologie, ochrana, výzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 11. 2013

Done Adrian, Murar Adrian, Chacula Oana

The Bats Cave in Rarau

The Speleological Foundation Bucovina, Suceava

plátek

ČSS / pub / A5 / 01793

jeskyně, historie, průzkum, netopýr, geologie, biologie, ochrana, výzkum

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 0-930329-30-9

Autor: Absolon Karel B.
Název:

The Conquest of the Caves and Underground Rivers of Czechoslovakia's 

Macocha Abyss

Údaje o vydání: zmínka o členství manželky prof. K. Absolona Valerie ve Woman's Geographic Society

Nakladatelské údaje: Kabel Publishers, Rockville

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: A Historical and Technical Study of Their Exploration

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:US

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 01532Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, jeskyňářství, Moravský kras, Macocha, Punkva, stoleté výročí narození prof. K. 

Absolona

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Absolon Karel B.

The Conquest of the Caves and Underground Rivers of Czechoslovakia's 

Macocha Abyss

zmínka o členství manželky prof. K. Absolona Valerie ve Woman's Geographic Society

Kabel Publishers, Rockville

2 ks

A Historical and Technical Study of Their Exploration

ČSS / pub / A4 / 01532

jeskyně, jeskyňářství, Moravský kras, Macocha, Punkva, stoleté výročí narození prof. K. 

Absolona

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 10. 2014

ISBN:

Autor: Pulina Marian et al.
Název:

The Dynamic of the Contemporary Karstic Processes in the Tropical Area 

of Cuba

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Uniwersytet Slaski, Sosnowiec

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Preliminary report of the field investigations performed by the Expedition 

GUAJAIBON '84

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:PO

Údaje pevné délky:42

ČSS / pub / A5 / 01885Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, expedice, meteorologie, hydrologie, podzemní voda, koroze, hydrochemie

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 10. 2014

Pulina Marian et al.

The Dynamic of the Contemporary Karstic Processes in the Tropical Area 

of Cuba

Uniwersytet Slaski, Sosnowiec

Preliminary report of the field investigations performed by the Expedition 

GUAJAIBON '84

ČSS / pub / A5 / 01885

kras, expedice, meteorologie, hydrologie, podzemní voda, koroze, hydrochemie

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2016

ISBN:

Autor: Bosák Pavel
Název:

The Evolution of Karst and Caves in The Koněprusy Region

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. 25

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A5 / 01999Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Český kras, paleohydrologie, paleokras, vývoj krasu

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2016

Bosák Pavel

The Evolution of Karst and Caves in The Koněprusy Region

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Krasoslovni zbornik (Acta Carsologica) č. 25

ČSS / SEP / A5 / 01999

Český kras, paleohydrologie, paleokras, vývoj krasu

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 6. 2015

ISBN:

Autor: Bosák Pavel
Název:

The evolution of karst and caves in the Koněprusy region part II: collapse 

structures

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica

Žánr/forma: text

Rok vydání:2000

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:16

ČSS / SEP / A5 / 01907Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleogeneze, Koněprusy

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 6. 2015

Bosák Pavel

The evolution of karst and caves in the Koněprusy region part II: collapse 

structures

separát

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica

ČSS / SEP / A5 / 01907

speleogeneze, Koněprusy

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN: 960-86996-1-4

Autor: Trantalidou Katerina
Název:

The History of a Cave at the Source of the Angitis

Údaje o vydání: asi z Řecka

Nakladatelské údaje: Municipality of Prosotsani

Fyzický popis: bez vročení

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:

Údaje pevné délky:31

ČSS / pub / A4 / 01626Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Prosotsani, jeskyně, paleoantropologie, speleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Trantalidou Katerina

The History of a Cave at the Source of the Angitis

asi z Řecka

Municipality of Prosotsani

bez vročení

ČSS / pub / A4 / 01626

Prosotsani, jeskyně, paleoantropologie, speleologie

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2011

ISBN:

Autor: Shaw Trevor R.
Název:

The History of Cave Studies in Trinidad, Jamaica, the Bahams and some 

other Caribbean Islands

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik, XXII/1

Žánr/forma:

Rok vydání:1993

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:65

ČSS / pub / A4 / 01627Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, jeskyně, Karibské moře, ostrovy, prehistorie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2011

Shaw Trevor R.

The History of Cave Studies in Trinidad, Jamaica, the Bahams and some 

other Caribbean Islands

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana

Acta Carsologica, Krasoslovni zbornik, XXII/1

ČSS / pub / A4 / 01627

geologie, jeskyně, Karibské moře, ostrovy, prehistorie

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN:

Autor: Tratman E. K. et al.
Název:

The Hydrology of the Burrington Area, Somerset

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol 10. No.1, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:UK

Údaje pevné délky:36

ČSS / SEP / A5 / 02108Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrologie, pleistocen, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Tratman E. K. et al.

The Hydrology of the Burrington Area, Somerset

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol 10. No.1, sv. 10

ČSS / SEP / A5 / 02108

hydrologie, pleistocen, jeskyně

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 10. 2013

ISBN:

Autor: Sweeting M. M.
Název:

The Karstland of Jamaica

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: The Geographical Journal, London

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: The Geographical Journal

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:UK

Údaje pevné délky:15

ČSS / SEP / A5 / 01768Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): litologie, geografie, kras, Jamajka

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 10. 2013

Sweeting M. M.

The Karstland of Jamaica

separát

The Geographical Journal, London

The Geographical Journal

ČSS / SEP / A5 / 01768

litologie, geografie, kras, Jamajka

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

monotematické

sešit

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN:

Autor: Stibranyi Gustav
Název:

The Legendary World of Szádelö Valley

Údaje o vydání: patrně samizdat

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:

Rok vydání:0

Lokace:SK

Údaje pevné délky:12

ČSS / cop / A5 / 01448Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenský kras, Zádielská dolina, jeskyně, vznik, údolí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Stibranyi Gustav

The Legendary World of Szádelö Valley

patrně samizdat

ČSS / cop / A5 / 01448

Slovenský kras, Zádielská dolina, jeskyně, vznik, údolí

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2018

ISBN: 0-9508034-0-5

Autor: Bradshaw Chris
Název:

The Manual of Basic Caving

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: The Resurgence Press, Avon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:UK

Údaje pevné délky:98

ČSS / cop / A4 / 02112Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, jeskyňářství, začátečník,výstroj, záchrana, speleotechnika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2018

Bradshaw Chris

The Manual of Basic Caving

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

The Resurgence Press, Avon

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 1

ČSS / cop / A4 / 02112

jeskyně, jeskyňářství, začátečník,výstroj, záchrana, speleotechnika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 5. 2011

ISBN: 0-9508034-0-5

Autor: Bradshaw Chris
Název:

The Manual of Basic Caving

Údaje o vydání: poloviční samizdat v dobové kroužkové vazbě

Nakladatelské údaje: The Resurgence Press, Avon

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1982

Lokace:UK

Údaje pevné délky:98

ČSS / pub / A4 / 01564Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, osobní výstroj, vystrojování, speleotechnika, přístup do jeskyní, speleozáchrana

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 5. 2011

Bradshaw Chris

The Manual of Basic Caving

poloviční samizdat v dobové kroužkové vazbě

The Resurgence Press, Avon

ČSS / pub / A4 / 01564

jeskyně, osobní výstroj, vystrojování, speleotechnika, přístup do jeskyní, speleozáchrana

zahraniční

skripta

EN

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN: 2-919900-00-5

Autor: Massen Francis
Název:

The Moestroff Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Centre de Recherche Public - Centre Universitaire, Luxembourg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: A Study on the Geology and Climate of Luxembourgs Largest Maze Cave

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:FR

Údaje pevné délky:199

ČSS / pub / A4 / 01039Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Massen Francis

The Moestroff Cave

Centre de Recherche Public - Centre Universitaire, Luxembourg

A Study on the Geology and Climate of Luxembourgs Largest Maze Cave

ČSS / pub / A4 / 01039

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

monotematické

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 6. 2021

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

The Moravian Karst - Le Karst morave - Der Mährische karst

Údaje o vydání: propagační dokument patrně z 60. let

Nakladatelské údaje: ČEDOK, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / pub / A5 / 02179Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras

Nelze půjčovat !!!!

domácí

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 6. 2021

neuveden

The Moravian Karst - Le Karst morave - Der Mährische karst

propagační dokument patrně z 60. let

ČEDOK, Praha

ČSS / pub / A5 / 02179

Moravský kras

domácí

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2014

ISBN: 978-80-87857-12-0

Autor: Motyčka Zdeněk, Tásler Radko eds.
Název:

The Mysterious Undergraound

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 35 Years of Czech Speleological Society in Photographs

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:128

ČSS / pub / A4 / 01836Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, domácí činnost, činnost v zahraničí, základní organizace

vypůjčitelné

ČSS

fotopublikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2014

Motyčka Zdeněk, Tásler Radko eds.

The Mysterious Undergraound

Česká speleologická společnost, Praha

35 Years of Czech Speleological Society in Photographs

ČSS / pub / A4 / 01836

jeskyně, domácí činnost, činnost v zahraničí, základní organizace

ČSS

fotopublikace

EN

jiné

všeobecné

vázané

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 4. 2013

ISBN: 82-7243-040-1

Autor: Ministry of Environment
Název:

The Nature Conservation Act

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministry of Environment, Norway

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Act of 19 June 1970 No 63

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:NOR

Údaje pevné délky:13

ČSS / pub / A5 / 01710Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zvláště chráněná území a přírodní jevy, stát í úřad pro ochranu přírody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 4. 2013

Ministry of Environment

The Nature Conservation Act

Ministry of Environment, Norway

Act of 19 June 1970 No 63

ČSS / pub / A5 / 01710

zvláště chráněná území a přírodní jevy, stát í úřad pro ochranu přírody

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 0-473-00632-4

Autor: Crossley P. C.
Název:

The New Zealand Cave Atlas North Island

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: New Zealand Speleological Society Inc.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:1988

Lokace:UK

Údaje pevné délky:311

ČSS / pub / A4 / 01040Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

EN

území větší

monotematické

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Crossley P. C.

The New Zealand Cave Atlas North Island

New Zealand Speleological Society Inc.

ČSS / pub / A4 / 01040

zahraniční

atlas

EN

území větší

monotematické

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 2. 2018

ISBN: 978-80-89933-01-03

Autor: Ambróz Leonard, Lázničková Marianna
Název:

The oldest protected areas of Slovakia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2017

Lokace:SK

Údaje pevné délky:188

ČSS / pub / A3 / 02080Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná území, Slovensko, ochrana přírody

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 2. 2018

Ambróz Leonard, Lázničková Marianna

The oldest protected areas of Slovakia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A3 / 02080

chráněná území, Slovensko, ochrana přírody

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

jiný seznam

vázané

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Ek Camille, Dewez Michel, Denoel René, Courtois Henry, Delhez Francois
Název:

The Remouchamps Caves

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: P. Lesire, Liege

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Official Guide

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1972

Lokace:FR

Údaje pevné délky:63

ČSS / pub / A5 / 01041Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Ek Camille, Dewez Michel, Denoel René, Courtois Henry, Delhez Francois

The Remouchamps Caves

P. Lesire, Liege

Official Guide

ČSS / pub / A5 / 01041

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 80-968624-3-X

Autor: Buzinkay Alexander, Hujdič Miroslav, Kapusta Milan, Lázár Tomáš
Název:

The Slovak Karst

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vertikal Rožňava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2002

Lokace:SK

Údaje pevné délky:109

ČSS / pub / A4 / 01042Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Buzinkay Alexander, Hujdič Miroslav, Kapusta Milan, Lázár Tomáš

The Slovak Karst

Vertikal Rožňava

ČSS / pub / A4 / 01042

zahraniční

fotopublikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 6. 2016

ISBN: 80-966963-0-0

Autor: Tulis J. et al.
Název:

The Slovakia Karst and Speleology

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovak Speleological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:SK

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01981Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Slovenská republika, kras, speleoologie, Demänová, jeskyně, Starý Hrad, speleopotápění

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 6. 2016

Tulis J. et al.

The Slovakia Karst and Speleology

Slovak Speleological Society

ČSS / pub / A5 / 01981

Slovenská republika, kras, speleoologie, Demänová, jeskyně, Starý Hrad, speleopotápění

SSS

textová publikace

EN

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Havel Hugo, Mayer Stanislav, Musil František, Panoš 

Vladimír, Ryšavý PřemyslNázev:

The Speleological Club Brno Czechoslovakia

Údaje o vydání: na památku Jiřího Sĺechty, Milana Šlechty a Marko Zahradníčka

Nakladatelské údaje: Speleologický klub Brno, Olomouc

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: účastníkům 6. mezináotdního speleologického kongresu

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1973

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:18

ČSS / pub / A5 / 00906Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, jeskyně, mapa

vypůjčitelné

domácí

průvodce

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Burkhardt Rudolf, Havel Hugo, Mayer Stanislav, Musil František, Panoš 

Vladimír, Ryšavý Přemysl

The Speleological Club Brno Czechoslovakia

na památku Jiřího Sĺechty, Milana Šlechty a Marko Zahradníčka

Speleologický klub Brno, Olomouc

účastníkům 6. mezináotdního speleologického kongresu

ČSS / pub / A5 / 00906

Moravský kras, jeskyně, mapa

domácí

průvodce

EN

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

The Sustainable Management of Cave: Academic and Policy

Údaje o vydání: July 10, 2002, Korea

Nakladatelské údaje: UIS, Kangwon

Fyzický popis: + průvodce exkurzí

Údaje o edici - vedlejší název: The 4th Samcheok International Cave Symposium

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2002

Lokace:UIS

Údaje pevné délky:302

ČSS / pub / A4 / 01655Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, udržitelný rozvoj, management, ekologie, klimatické změny, biospoeleologie, 

speleoturistika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

neuveden

The Sustainable Management of Cave: Academic and Policy

July 10, 2002, Korea

UIS, Kangwon

+ průvodce exkurzí

The 4th Samcheok International Cave Symposium

ČSS / pub / A4 / 01655

jeskyně, udržitelný rozvoj, management, ekologie, klimatické změny, biospoeleologie, 

speleoturistika

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN:

Autor: McLearn F. H.
Název:

The triasic nathorstites fauna in Norteharn British Columbia

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 47-24

Žánr/forma:mapa

Rok vydání:1947

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 02149Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mapová dokumentace

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

McLearn F. H.

The triasic nathorstites fauna in Norteharn British Columbia

Geological Survey of Canada, Ottawa

Paper 47-24

ČSS / pub / A4 / 02149

mapová dokumentace

zahraniční

nevím

EN

území větší

jiné

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 9. 2019

ISBN: M44-66/14

Autor: Irvin T. N. ed.
Název:

The World Rift Systém

Údaje o vydání: Ottawa 4. -. 5. 9. 1965

Nakladatelské údaje: Geological Survey of Canada, Ottawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Paper 66-14

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1966

Lokace:CAN

Údaje pevné délky:471

ČSS / pub / B4 / 02146Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): moře, rift, oceán

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 9. 2019

Irvin T. N. ed.

The World Rift Systém

Ottawa 4. -. 5. 9. 1965

Geological Survey of Canada, Ottawa

Paper 66-14

ČSS / pub / B4 / 02146

moře, rift, oceán

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

sborník

brožované

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Forti Paolo
Název:

Thermal Karst Systems

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Instituto Italiano di Speleologia, Bologna

Fyzický popis: kopie článku

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:IT

Údaje pevné délky:15

ČSS / cop / A4 / 01044Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

rukopis kopie

IT

jiné

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Forti Paolo

Thermal Karst Systems

Instituto Italiano di Speleologia, Bologna

kopie článku

ČSS / cop / A4 / 01044

zahraniční

rukopis kopie

IT

jiné

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2019

ISBN:

Autor: Zelenka Antonín
Název:

TIBLOC B01, návod k použití

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - "osobní dar!"

Nakladatelské údaje: SSS Vertikála

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:10

ČSS / cop / A4 / 02159Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): blokant TIBLOC, speleotechnika

Nelze půjčovat !!!!

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2019

Zelenka Antonín

TIBLOC B01, návod k použití

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - "osobní dar!"

SSS Vertikála

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

ČSS / cop / A4 / 02159

blokant TIBLOC, speleotechnika

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 8. 2018

ISBN: 80-8068-500-2

Autor: Ištok Robert ed.
Název:

Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie

Údaje o vydání: součást grantového projektu VEGA č. 1/1304/04

Nakladatelské údaje: FHPV, Prešovská univerzita, Prešov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2006

Lokace:SK

Údaje pevné délky:195

ČSS / pub / A4 / 02087Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): demokracie, systém, transformace,vývojové tendence světa, globalizace, plánování 

rozvoje regionů, geografické aspekty, komunální reforma

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 8. 2018

Ištok Robert ed.

Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie

součást grantového projektu VEGA č. 1/1304/04

FHPV, Prešovská univerzita, Prešov

ČSS / pub / A4 / 02087

demokracie, systém, transformace,vývojové tendence světa, globalizace, plánování 

rozvoje regionů, geografické aspekty, komunální reforma

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kanaet Tvrtko
Název:

Treči Jugoslavenski Speleološki Kongres

Údaje o vydání: Sarajevo, 21. - 27. 6. 1962

Nakladatelské údaje: Speleološki svaez Jugoslavije, Sarajevo

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1962

Lokace:CHO

Údaje pevné délky:272

ČSS / pub / A4 / 01661Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): hydrografie, morfologie, hydrogeologie, jeskyně, kras, biospeleologie, paleontologie, 

archeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 9. 2011

Kanaet Tvrtko

Treči Jugoslavenski Speleološki Kongres

Sarajevo, 21. - 27. 6. 1962

Speleološki svaez Jugoslavije, Sarajevo

ČSS / pub / A4 / 01661

hydrografie, morfologie, hydrogeologie, jeskyně, kras, biospeleologie, paleontologie, 

archeologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území větší

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Volko-Starohorský J.
Název:

Tretí sjazd geologickej karpatskej asociácie v Prahe a na Slovensku 25. 

VIII. - 12. IX. 1931

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1933

Lokace:SK

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 02011Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, kongres, sjezd, Karpaty, exkurze

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Volko-Starohorský J.

Tretí sjazd geologickej karpatskej asociácie v Prahe a na Slovensku 25. 

VIII. - 12. IX. 1931

Muzeum Slovenského krasu, Liptovský Sv. Mikuláš

ČSS / pub / A5 / 02011

geologie, kongres, sjezd, Karpaty, exkurze

domácí

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 8. 2009

ISBN: 80-85031-45-0

Autor: Mlejnek Roman, Ducháč Václav
Název:

Troglobiontní a endogenní výskyt druhu Mesoniscus graniger 

(Crustacea:Isopoda:Oniscoidea) na území Západních Karpat

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Acta Musei Reginaehradensis S.A.

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A4 / 01045Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Mesonicus grangier, faunistika, bionomie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 8. 2009

Mlejnek Roman, Ducháč Václav

Troglobiontní a endogenní výskyt druhu Mesoniscus graniger 

(Crustacea:Isopoda:Oniscoidea) na území Západních Karpat

separát

Acta Musei Reginaehradensis S.A.

ČSS / SEP / A4 / 01045

Mesonicus grangier, faunistika, bionomie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 8. 2009

ISBN:

Autor: Ryžikov D. V.
Název:

Trudy gorno-geologiceskovo instituta

Údaje o vydání: na primerach Urala

Nakladatelské údaje: Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Priroda karsta i osnovnye zakonomernosti evo razvitija, vyp. 21

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1954

Lokace:RU

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A4 / 00753Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geografie, krasové vody, krasovění, příroda, geneze, krasové jevy a formy

vypůjčitelné

zahraniční

skripta

RU

území větší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 8. 2009

Ryžikov D. V.

Trudy gorno-geologiceskovo instituta

na primerach Urala

Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva

Priroda karsta i osnovnye zakonomernosti evo razvitija, vyp. 21

ČSS / pub / A4 / 00753

kras, geografie, krasové vody, krasovění, příroda, geneze, krasové jevy a formy

zahraniční

skripta

RU

území větší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Gvozděckij N. A. a kol.
Název:

Trudy samarkandskovo gosudarstvenovo universiteta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Samarkandskij gosudarstvennyj universitet im. A. Navoi, Samarkand

Fyzický popis: ruční věnování Gvozd

Údaje o edici - vedlejší název: Materialy po karstu Uzbekistana, Novaja serija, vypusk no. 134

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1964

Lokace:RU

Údaje pevné délky:86

ČSS / pub / A5 / 00556Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, historie, výzkum, jeskyně, jižní Uzbekistán

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Gvozděckij N. A. a kol.

Trudy samarkandskovo gosudarstvenovo universiteta

Samarkandskij gosudarstvennyj universitet im. A. Navoi, Samarkand

ruční věnování Gvozd

Materialy po karstu Uzbekistana, Novaja serija, vypusk no. 134

ČSS / pub / A5 / 00556

kras, historie, výzkum, jeskyně, jižní Uzbekistán

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN: Q-01-061366

Autor: Bartošek Alois, Gric Jan
Název:

Turistický průvodce Ostrov u Macochy a okolí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Historicko-vlastrivědný kroužek závodního klubu ROH Adamovských strojíren, 

Adamov u Brna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 25. svazek nepravidelné vlastivědné knižnice časopisu "Vlastivědné zprávy 

z Adamova a okolí"

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1967

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:30

ČSS / pub / A5 / 01676Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, propast, jeskyně, závrt, obec, příroda, osídlení

Nelze půjčovat !!!!

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

Bartošek Alois, Gric Jan

Turistický průvodce Ostrov u Macochy a okolí

Historicko-vlastrivědný kroužek závodního klubu ROH Adamovských strojíren, 

Adamov u Brna

25. svazek nepravidelné vlastivědné knižnice časopisu "Vlastivědné zprávy 

z Adamova a okolí"

ČSS / pub / A5 / 01676

Moravský kras, propast, jeskyně, závrt, obec, příroda, osídlení

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

sešit

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Parma Christian, Rajwa Apoloniusz
Název:

Turystyczne jaskinie Tatr

Údaje o vydání: wydanie I

Nakladatelské údaje: Wydawnictvo Sport i Turystyka, Warszawa

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: przewodnik

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1978

Lokace:PO

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / A5 / 01046Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, geneze jeskyní, ochrana jeskyní, člověk v jeskyních

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Parma Christian, Rajwa Apoloniusz

Turystyczne jaskinie Tatr

wydanie I

Wydawnictvo Sport i Turystyka, Warszawa

2 ks

przewodnik

ČSS / pub / A5 / 01046

krasové zjevy, geneze jeskyní, ochrana jeskyní, člověk v jeskyních

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN: 83-217-2691-7

Autor: Parma Christian, Rajwa Apoloniusz
Název:

Turystyczne jaskinie Tatr

Údaje o vydání: wydanie II, poprawione i uzupelnione

Nakladatelské údaje: Wydawnictvo Sport i Turystyka, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: przewodnik

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1989

Lokace:PO

Údaje pevné délky:130

ČSS / pub / A5 / 01047Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, geneze jeskyní, ochrana jeskyní, člověk v jeskyních

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Parma Christian, Rajwa Apoloniusz

Turystyczne jaskinie Tatr

wydanie II, poprawione i uzupelnione

Wydawnictvo Sport i Turystyka, Warszawa

przewodnik

ČSS / pub / A5 / 01047

krasové zjevy, geneze jeskyní, ochrana jeskyní, člověk v jeskyních

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-86512-00-2

Autor: Bárta Jaroslav a kol.
Název:

Tvář naší země - krajina domova

Údaje o vydání: souborný dokument ke konferenci o krajině pod záštitou Václava Havla

Nakladatelské údaje: Česká komora architektů, Praha

Fyzický popis: soubor 7 publikací

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:363

ČSS / pub / A5 / 01597Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krajina, příroda, kultura, duchovní rozměr, umění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Bárta Jaroslav a kol.

Tvář naší země - krajina domova

souborný dokument ke konferenci o krajině pod záštitou Václava Havla

Česká komora architektů, Praha

soubor 7 publikací

ČSS / pub / A5 / 01597

krajina, příroda, kultura, duchovní rozměr, umění

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 21-961-69

Autor: Jimenez A. N., Panoš V., Štelcl O.
Název:

Typen des tropischen karstes auf Kuba

Údaje o vydání: III Nova series

Nakladatelské údaje: Academia Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:45

ČSS / pub / A4 / 01048Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

DE

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Jimenez A. N., Panoš V., Štelcl O.

Typen des tropischen karstes auf Kuba

III Nova series

Academia Praha

Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně

ČSS / pub / A4 / 01048

domácí

textová publikace

DE

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 10. 2014

ISBN:

Autor: Gradzinski R., Radomski A.
Název:

Types of Cuban Caves and their Dependence on Factors Controlling Karst 

Development

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: L'Academie Polonaise des Sciences

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Série des sci. géol. et géogr., vol XI, No. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:PO

Údaje pevné délky:9

ČSS / SEP / A5 / 01886Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Kuba, kras, geneze

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 10. 2014

Gradzinski R., Radomski A.

Types of Cuban Caves and their Dependence on Factors Controlling Karst 

Development

separát

L'Academie Polonaise des Sciences

ruční věnování

Série des sci. géol. et géogr., vol XI, No. 3

ČSS / SEP / A5 / 01886

jeskyně, Kuba, kras, geneze

zahraniční

textová publikace

EN

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 0069-228X

Autor: Balatka Břetislav
Název:

Typizace reliéfu kvadrových pískovců české křídové pánve

Údaje o vydání: Rozpravy Československé akademie věd

Nakladatelské údaje: ACADEMIA Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Řada matematických a přírodních věd

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A4 / 01049Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balatka Břetislav

Typizace reliéfu kvadrových pískovců české křídové pánve

Rozpravy Československé akademie věd

ACADEMIA Praha

Řada matematických a přírodních věd

ČSS / pub / A4 / 01049

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 11. 2015

ISBN:

Autor: Kunský Josef
Název:

Typy pseudokrasových tvarů v Československu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Českoslovenbský kras č. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:22

ČSS / SEP / A5 / 01956Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, závrt, jeskyně, vývěr, puklina, vrstevná jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 11. 2015

Kunský Josef

Typy pseudokrasových tvarů v Československu

separát

Českoslovenbský kras č. 3

ČSS / SEP / A5 / 01956

pseudokras, závrt, jeskyně, vývěr, puklina, vrstevná jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 24. 8. 2009

ISBN:

Autor: Solncev N. A.
Název:

Učennyje zapiski

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moskovskij Ordena Lenina Gosudarstvennyj Universitet Lomonosova, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geografia, vypusk 170

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1954

Lokace:RU

Údaje pevné délky:189

ČSS / pub / A4 / 01451Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geografie, hydrografie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

vázané

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



24. 8. 2009

Solncev N. A.

Učennyje zapiski

Moskovskij Ordena Lenina Gosudarstvennyj Universitet Lomonosova, Moskva

Geografia, vypusk 170

ČSS / pub / A4 / 01451

kras, geografie, hydrografie

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

vázané

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 6. 2020

ISBN: 1213-4724

Autor: Musil Rudolf
Název:

Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu

Údaje o vydání: speciální číslo Speleo - poslední papírový tisk

Nakladatelské údaje: ČSS, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: časopis Speleo, sv. 78

Žánr/forma: text

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:67

ČSS / pub / A5 / 02168Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): voda, Moravský kras, geneze krasových údolí

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 6. 2020

Musil Rudolf

Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu

speciální číslo Speleo - poslední papírový tisk

ČSS, Praha

časopis Speleo, sv. 78

ČSS / pub / A5 / 02168

voda, Moravský kras, geneze krasových údolí

ČSS

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2012

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf, Zedníček Otakar
Název:

Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně

Údaje o vydání: částečně s podporou Čsl. rady badatelské

Nakladatelské údaje: příloha časopisu Československý kras, roč. IV - VII

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: topografie

Žánr/forma:

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:154

ČSS / pub / A5 / 01674Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, topografie, Křtinský potok, jeskyně

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2012

Burkhardt Rudolf, Zedníček Otakar

Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně

částečně s podporou Čsl. rady badatelské

příloha časopisu Československý kras, roč. IV - VII

topografie

ČSS / pub / A5 / 01674

Moravský kras, topografie, Křtinský potok, jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Balák Ivan a kol.
Název:

Údolí říčky v Moravském krasu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Městská knihovna v Blansku

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:214

ČSS / pub / A5 / 01051Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Balák Ivan a kol.

Údolí říčky v Moravském krasu

Městská knihovna v Blansku

ČSS / pub / A5 / 01051

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Skřivánek František a kol.
Název:

Údržba a provozování jeskyní

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká vědeckotechnická společnost, Dům techniky Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1978

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:112

ČSS / cop / A4 / 01052Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, zpřístupňování jeskyní, výbušniny, požární ochrana, strojní elektrická zařízení

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Skřivánek František a kol.

Údržba a provozování jeskyní

Česká vědeckotechnická společnost, Dům techniky Brno

ČSS / cop / A4 / 01052

speleologie, zpřístupňování jeskyní, výbušniny, požární ochrana, strojní elektrická zařízení

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 12. 2010

ISBN: 80-88924-46-4

Autor: Šubová Dagmar a kol.
Název:

Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Údaje o vydání: Medzinárodná konferencia při príležitosti 75. výročia vzniku múzea 21. 6. - 22. 6. 2005

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2005

Lokace:SK

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A4 / 01533Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): muzeum, archiv, ochrana přírody, Slovenský kras, popularizace vědeckých poznatků

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 12. 2010

Šubová Dagmar a kol.

Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Medzinárodná konferencia při príležitosti 75. výročia vzniku múzea 21. 6. - 22. 6. 2005

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

ČSS / pub / A4 / 01533

muzeum, archiv, ochrana přírody, Slovenský kras, popularizace vědeckých poznatků

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2017

ISBN:

Autor: Skřivánek František
Název:

Umělé jeskyně a historické podzemí

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Československý kras 32, Praha

Fyzický popis: autorský strojopis CSS/ARCH/65/XX/639

Údaje o edici - vedlejší název: Československý kras, sv. 32

Žánr/forma: text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A5 / 02026Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie umělých podzemních prostor

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2017

Skřivánek František

Umělé jeskyně a historické podzemí

separát

Československý kras 32, Praha

autorský strojopis CSS/ARCH/65/XX/639

Československý kras, sv. 32

ČSS / SEP / A5 / 02026

speleologie umělých podzemních prostor

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2016

ISBN: 978-80-7028-455-1

Autor: Oliva Martin
Název:

Umění moravského paleolitu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moravské zemské muzeum, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Studies in Anthropolgy, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary 

Geology, sv. 38

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:172

ČSS / pub / A4 / 02008Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): paleolit, symbolismus, umění

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2016

Oliva Martin

Umění moravského paleolitu

Moravské zemské muzeum, Brno

Studies in Anthropolgy, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary 

Geology, sv. 38

ČSS / pub / A4 / 02008

paleolit, symbolismus, umění

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 12. 2013

ISBN:

Autor: Forti Paolo
Název:

Un caso di biocarsismo nei gessi: Le inforescenze sopra i massi affioranti

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Sottoterra, Bologna

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Estratto da Sottoterra no. 66

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:IT

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A5 / 01798Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): biokras, biokrasovění

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

sešit

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 12. 2013

Forti Paolo

Un caso di biocarsismo nei gessi: Le inforescenze sopra i massi affioranti

separát

Sottoterra, Bologna

Estratto da Sottoterra no. 66

ČSS / SEP / A5 / 01798

biokras, biokrasovění

zahraniční

textová publikace

IT

území menší

monotematické

sešit

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 10. 2017

ISBN: 978-84-606-6080-4

Autor: Gonzáles-Ríos Manuel José
Název:

Un recorrido por las cuevas, simas y canones de Ítrabo, Jete, Lenteí, 

Molvízar y Otívar (Granada)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Granada SubterráneaGranada Subterránea, sv. 8

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2015

Lokace:ES

Údaje pevné délky:174

ČSS / pub / A4 / 01895Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Granada, popis

vypůjčitelné

zahraniční

atlas

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 10. 2017

Gonzáles-Ríos Manuel José

Un recorrido por las cuevas, simas y canones de Ítrabo, Jete, Lenteí, 

Molvízar y Otívar (Granada)

Grupo de Espeleólogos Granadinos, Granada

Granada SubterráneaGranada Subterránea, sv. 8

ČSS / pub / A4 / 01895

jeskyně, Granada, popis

zahraniční

atlas

ES

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN: 60903-047

Autor: Lobanov Ju.
Název:

Uralskie pescery

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: SredněUralskoje knižnoje izdatělstvo, Sverdlovsk

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:RU

Údaje pevné délky:173

ČSS / pub / A5 / 01053Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Lobanov Ju.

Uralskie pescery

SredněUralskoje knižnoje izdatělstvo, Sverdlovsk

ČSS / pub / A5 / 01053

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Urbergsgrottor, Caves in Swedish Archean Rocks, with Special Reference 

to Glacial Phenomena

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of swedish Speleology, Norköping

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 9

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:39

ČSS / pub / A5 / 01054Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, glaciál, geologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Urbergsgrottor, Caves in Swedish Archean Rocks, with Special Reference 

to Glacial Phenomena

Archives of swedish Speleology, Norköping

Archives of swedish Speleology, sv. 9

ČSS / pub / A5 / 01054

jeskyně, glaciál, geologie

zahraniční

textová publikace

SWE

území větší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Tell Leander
Název:

Utmaning till Smaland

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Archives of Swedish Speleology, Norrköping

Fyzický popis: ruční věnování

Údaje o edici - vedlejší název: Archives of swedish Speleology, sv. 8

Žánr/forma: text

Rok vydání:1968

Lokace:SWE

Údaje pevné délky:20

ČSS / pub / A5 / 01747Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Švédsko, speleologické změny

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SWE

území menší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Tell Leander

Utmaning till Smaland

Archives of Swedish Speleology, Norrköping

ruční věnování

Archives of swedish Speleology, sv. 8

ČSS / pub / A5 / 01747

jeskyně, Švédsko, speleologické změny

zahraniční

textová publikace

SWE

území menší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Bárta Juraj
Název:

Útočisková funkcia jaskýň Strážovských a Súľovských vrchov na konci 

druhej svetovej vojny

Údaje o vydání: Slovenský kras XXX. - 1992

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: separát

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:SK

Údaje pevné délky:separát

ČSS / pub / A5 / 01055Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

studijní

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bárta Juraj

Útočisková funkcia jaskýň Strážovských a Súľovských vrchov na konci 

druhej svetovej vojny

Slovenský kras XXX. - 1992

separát

ČSS / pub / A5 / 01055

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

studijní

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 2. 2016

ISBN:

Autor: Glazek Jerzy
Název:

Uwagi o genezie i wieku jaskin Woloszynskich

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Speleologia, Warszawa

Fyzický popis: ručně sdrátkované vytržené listy

Údaje o edici - vedlejší název: Speleologia IV

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:PO

Údaje pevné délky:12

ČSS / SEP / A5 / 01967Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, geneze

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 2. 2016

Glazek Jerzy

Uwagi o genezie i wieku jaskin Woloszynskich

separát

Speleologia, Warszawa

ručně sdrátkované vytržené listy

Speleologia IV

ČSS / SEP / A5 / 01967

jeskyně, geneze

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN:

Autor: Burkhardt Rudolf
Název:

Uwagi o genezie krasu kopalnego kolo miejscowosci Rudice

Údaje o vydání: separáty

Nakladatelské údaje: Kras i speleologia, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1978

Lokace:PO

Údaje pevné délky:

ČSS / SEP / A5 / 01058Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Burkhardt Rudolf

Uwagi o genezie krasu kopalnego kolo miejscowosci Rudice

separáty

Kras i speleologia, Katowice

ČSS / SEP / A5 / 01058

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 5. 2011

ISBN:

Autor: Pozníčková Marie a kol.
Název:

Územně plánovací dokument CHKO Český kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Státní pstav pro územní plánování Terplan, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozbor současného stavu a nástin koncepce řešení

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:cca 300

ČSS / cop / A4 / 01059Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): územně plánovací dokumentace, chráněná krajinná oblast, Český kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 5. 2011

Pozníčková Marie a kol.

Územně plánovací dokument CHKO Český kras

Státní pstav pro územní plánování Terplan, Praha

Rozbor současného stavu a nástin koncepce řešení

ČSS / cop / A4 / 01059

územně plánovací dokumentace, chráněná krajinná oblast, Český kras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geografie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2009

ISBN:

Autor: Majewski Erazm
Název:

V hlubinách země

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Zemědělské knihkupectví A. Neubrt, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Dobrodružné příhody dvou Poláků a jednoho Angličana

Žánr/forma: text

Rok vydání:1925

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:255

ČSS / pub / A4 / 01060Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2009

Majewski Erazm

V hlubinách země

Zemědělské knihkupectví A. Neubrt, Praha

Dobrodružné příhody dvou Poláků a jednoho Angličana

ČSS / pub / A4 / 01060

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hofmeister Rudlof Richard
Název:

V jeskynním bludišti moravském

Údaje o vydání: všechna práva vyhražena spisovateli

Nakladatelské údaje: Nakladatelství J. Otto, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1922

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:39

ČSS / pub / A5 / 01414Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hofmeister Rudlof Richard

V jeskynním bludišti moravském

všechna práva vyhražena spisovateli

Nakladatelství J. Otto, Praha

ČSS / pub / A5 / 01414

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Džiškariani D. M., Baranov S. M.
Název:

V pescerach Gruzii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Sabčota sakartvelo, Tbilisi

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:1986

Lokace:RU

Údaje pevné délky:92

ČSS / pub / B4 / 01061Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Džiškariani D. M., Baranov S. M.

V pescerach Gruzii

Sabčota sakartvelo, Tbilisi

ČSS / pub / B4 / 01061

zahraniční

fotopublikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tintilozov Zurab Konstantinovič
Název:

V peščerach i propastjach

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Dětjunizdat Gruzinskoj SSR Nakaduli, Tbilisi

Fyzický popis: GRU

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:RU

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / A5 / 01062Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, propasti

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tintilozov Zurab Konstantinovič

V peščerach i propastjach

Dětjunizdat Gruzinskoj SSR Nakaduli, Tbilisi

GRU

ČSS / pub / A5 / 01062

jeskyně, propasti

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 3. 2022

ISBN: 978-80-270-9925-2

Autor: Wagner Josef
Název:

V říši boha Radegasta

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Josef Wagner vlastní edice, Bohumín

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:272

ČSS / pub / A4 / 02202Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): tajemné ďůry, zbojníkovy jeskyně, Beskydy, Jeseníky, Oderské vrchy

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 3. 2022

Wagner Josef

V říši boha Radegasta

Josef Wagner vlastní edice, Bohumín

ČSS / pub / A4 / 02202

tajemné ďůry, zbojníkovy jeskyně, Beskydy, Jeseníky, Oderské vrchy

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN: 80-969524-1-2

Autor: Nišponský Zbigniew
Název:

V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránským hradom

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ing.Zbigniew Nišponský, Košice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2006

Lokace:SK

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A4 / 01509Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, potápění, speleozáchrana

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Nišponský Zbigniew

V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránským hradom

Ing.Zbigniew Nišponský, Košice

ČSS / pub / A4 / 01509

jeskyně, potápění, speleozáchrana

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kortman Bohuslav
Název:

V zelených horách pod modrou oblohou

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Scientia Medica Žilina

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pesničky pre všetkýchm ktorým je blízka príroda a jaskyne zvlášť

Žánr/forma:  

Rok vydání:1995

Lokace:SK

Údaje pevné délky:12

ČSS / pub / A5 / 01063Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

nevím

SK

jiné

jiné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kortman Bohuslav

V zelených horách pod modrou oblohou

Scientia Medica Žilina

Pesničky pre všetkýchm ktorým je blízka príroda a jaskyne zvlášť

ČSS / pub / A5 / 01063

zahraniční

nevím

SK

jiné

jiné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Havránek František
Název:

Važecká jeskyně a její kras

Údaje o vydání: třetí vydání

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: věnování Absolonovi

Údaje o edici - vedlejší název: Edice Tatranského a jaskynného muzea

Žánr/forma: text

Rok vydání:1935

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:140

ČSS / pub / A5 / 01064Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Havránek František

Važecká jeskyně a její kras

třetí vydání

věnování Absolonovi

Edice Tatranského a jaskynného muzea

ČSS / pub / A5 / 01064

zahraniční

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Přibyl Jan, Keprt Jiří
Název:

Věkům budoucim

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:103

ČSS / pub / A4 / 01068Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): foto, Moravský kras, nové jeskyně, krápníková výzdoba

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přibyl Jan, Keprt Jiří

Věkům budoucim

Geografický ústav ČSAV, Brno

2 ks

ČSS / pub / A4 / 01068

foto, Moravský kras, nové jeskyně, krápníková výzdoba

domácí

fotopublikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 80-966963-2-7

Autor: Šmída Branislav a kol.
Název:

Velebit

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská speleologická spoločnost, Prešov

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:SK

Údaje pevné délky:118

ČSS / pub / A4 / 01069Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): nejhlubší propasti, jeskyně, logistika, nebezpečí, úrazy, statistika, biospeleologie

vypůjčitelné

SSS

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Šmída Branislav a kol.

Velebit

Slovenská speleologická spoločnost, Prešov

reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990-1998

ČSS / pub / A4 / 01069

nejhlubší propasti, jeskyně, logistika, nebezpečí, úrazy, statistika, biospeleologie

SSS

textová publikace

SK

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 13026/53/III/2

Autor: Sekyra Josef
Název:

Velehorský kras Bělských Tater

Údaje o vydání: jeden výtisk s ručním věnováním (autorský ?)

Nakladatelské údaje: Ústřední ústav geologický, Praha

Fyzický popis: 2 ks, i RU a EN

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:182

ČSS / pub / A4 / 01072Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): orografie, geologie, vývoj, zalednění, velehory, kras, krasové zjevy, škrapy, jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sekyra Josef

Velehorský kras Bělských Tater

jeden výtisk s ručním věnováním (autorský ?)

Ústřední ústav geologický, Praha

2 ks, i RU a EN

ČSS / pub / A4 / 01072

orografie, geologie, vývoj, zalednění, velehory, kras, krasové zjevy, škrapy, jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 6. 2009

ISBN: 56/III-3

Autor: Cibulka Josef
Název:

Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na 

Moravě

Údaje o vydání: I. Vydání

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Monumenta archaelogica, Tomus VII

Žánr/forma: text

Rok vydání:1958

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:363

ČSS / pub / A4 / 01073Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 6. 2009

Cibulka Josef

Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na 

Moravě

I. Vydání

Nakladatelství Československé akademie věd

Monumenta archaelogica, Tomus VII

ČSS / pub / A4 / 01073

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN: 0-9589253-4-8

Autor: Warild Alan
Název:

Vertical - A Technical Manual for Cavers

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: The Speleological Research Council Ltd., Sydney

Fyzický popis: další ruční láskyplné věnování dámy RNDr. Zelenkovi

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 29

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:AUS

Údaje pevné délky:152

ČSS / pub / A4 / 02127Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Warild Alan

Vertical - A Technical Manual for Cavers

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

The Speleological Research Council Ltd., Sydney

další ruční láskyplné věnování dámy RNDr. Zelenkovi

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 29

ČSS / pub / A4 / 02127

lana, prusíkování, uzly, kotvení, vystrojování

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN: 0-9506874-3-X

Autor: Meredith Mike, Martinez Dan
Název:

Vertical Caving

Údaje o vydání: 2. revidované vydání

Nakladatelské údaje: Lyon Equipment, Cumbria U. K.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:UK

Údaje pevné délky:79

ČSS / pub / A5 / 01589Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): lano, osobní výstroj, kotvení, prusíkování, speleozáchrana, jištění

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Meredith Mike, Martinez Dan

Vertical Caving

2. revidované vydání

Lyon Equipment, Cumbria U. K.

ČSS / pub / A5 / 01589

lano, osobní výstroj, kotvení, prusíkování, speleozáchrana, jištění

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN: 0-9506874-3-X

Autor: Meredith Mike, Martinez Dan
Název:

Vertical Caving

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Westmorland Gazette, Kendal

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 16

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:UK

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 02123Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): osobní výstroj, prusíkování, záchrana, SRT

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Meredith Mike, Martinez Dan

Vertical Caving

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Westmorland Gazette, Kendal

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 16

ČSS / pub / A5 / 02123

osobní výstroj, prusíkování, záchrana, SRT

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 4. 1. 2019

ISBN:

Autor: Meredith Mike, Skupina Vertikála
Název:

Vertical Caving

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - patrně vlastní překlad původní publikace s osobními 

přípodotky

Nakladatelské údaje: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

Fyzický popis: průpis strojopisu a fotokopie obrázků ve šroubkách

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 16

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:70

ČSS / cop / A4 / 02124Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): osobní výstroj a výzbroj, kotvicí body, slaňování, prusíkování, vystrojování propastí, lana, 

transport, záchrana, lezecký systém

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



4. 1. 2019

Meredith Mike, Skupina Vertikála

Vertical Caving

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - patrně vlastní překlad původní publikace s osobními 

přípodotky

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR

průpis strojopisu a fotokopie obrázků ve šroubkách

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 16

ČSS / cop / A4 / 02124

osobní výstroj a výzbroj, kotvicí body, slaňování, prusíkování, vystrojování propastí, lana, 

transport, záchrana, lezecký systém

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 9. 2011

ISBN:

Autor: Burachovič Stanislav
Název:

VI. historický seminář Karla Nejdla

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Úřad města Karlovy Vary, Karlovy Vary

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:99

ČSS / pub / A5 / 01078Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 9. 2011

Burachovič Stanislav

VI. historický seminář Karla Nejdla

Úřad města Karlovy Vary, Karlovy Vary

ČSS / pub / A5 / 01078

historické podzemí

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN:

Autor: Mill Lloyd, White Sue, Mackey Phil
Název:

Victorian Caves and Karst

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Caveconvict Ad Hoc Commitee, Melbourne

Fyzický popis: kopie strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: A guidebook to the 13th A.S.F. Conference

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1980

Lokace:US

Údaje pevné délky:85

ČSS / cop / A4 / 01079Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): přehled australských jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Mill Lloyd, White Sue, Mackey Phil

Victorian Caves and Karst

Caveconvict Ad Hoc Commitee, Melbourne

kopie strojopisu

A guidebook to the 13th A.S.F. Conference

ČSS / cop / A4 / 01079

přehled australských jeskyní

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 11. 2018

ISBN:

Autor: Hobbs D. P. S., Nicholson F. H.
Název:

Vigo Cave and Neighbouring Potholes, Co. Clare, Eire

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Vol. 10, No.1, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:UK

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A5 / 02107Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, Vigo

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 11. 2018

Hobbs D. P. S., Nicholson F. H.

Vigo Cave and Neighbouring Potholes, Co. Clare, Eire

separát

Proceedings, University of Bristol Spelaeological Society

Vol. 10, No.1, sv. 10

ČSS / SEP / A5 / 02107

jeskyně, průzkum, Vigo

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

jiné

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 9. 2011

ISBN:

Autor: Hazslinsky Tamás
Název:

VII. nemzetközi Sypeleoterápiai Szimpózium

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Hungarian Speleological Society, Budapest

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:HU

Údaje pevné délky:364

ČSS / cop / A4 / 01635Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleoterapie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 9. 2011

Hazslinsky Tamás

VII. nemzetközi Sypeleoterápiai Szimpózium

Hungarian Speleological Society, Budapest

ČSS / cop / A4 / 01635

speleoterapie

zahraniční

textová publikace

HU

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 953-99284-0-0

Autor: Lučić Ivo, Sket Boris
Název:

Vjetrenica

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nacionalna i sveučiliščna knjižnica, Zagreb

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pogled u dušu Zemlje

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:322

ČSS / pub / obludy / 01080Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Lučić Ivo, Sket Boris

Vjetrenica

Nacionalna i sveučiliščna knjižnica, Zagreb

Pogled u dušu Zemlje

ČSS / pub / obludy / 01080

zahraniční

textová publikace

SLO

jeskyně

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN:

Autor: Jeslík Rostislav, Sklenář Karel, Robek Antonín
Název:

Vlast

Údaje o vydání: propagační výtisk zdarma

Nakladatelské údaje: Středočeské muzeum v Roztokách, Roztoky

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sborník přírodovědných a společenskovědných prací, řada B, sv. 7

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1975

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:69

ČSS / pub / A5 / 01519Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): květena, archeologie, stávkové hnutí

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Jeslík Rostislav, Sklenář Karel, Robek Antonín

Vlast

propagační výtisk zdarma

Středočeské muzeum v Roztokách, Roztoky

sborník přírodovědných a společenskovědných prací, řada B, sv. 7

ČSS / pub / A5 / 01519

květena, archeologie, stávkové hnutí

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Andrejčuk V. N., Dubljanskaja G. N., Dubljanskij V. N.
Název:

Vlijanije dejatelnosti čeloveka na karst

Údaje o vydání: terminologie

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: sešit

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1990

Lokace:RU

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A5 / 01081Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Andrejčuk V. N., Dubljanskaja G. N., Dubljanskij V. N.

Vlijanije dejatelnosti čeloveka na karst

terminologie

sešit

ČSS / pub / A5 / 01081

zahraniční

textová publikace

RU

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Stehlík Otakar a kol.
Název:

Vliv krasových procesů na použití vápencových hornin v průmyslu a 

celostatní bilance ložisek vápencových surovin

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kabinet pro geomorfologii ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: rozbor současné situace krasových výzkumných a průzkumných prací, 

návrh komplexního řešení organizač

Žánr/forma: text

Rok vydání:1961

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:34

ČSS / cop / A4 / 01082Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologický průzkum, krasový výzkum, krasové procesy

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Stehlík Otakar a kol.

Vliv krasových procesů na použití vápencových hornin v průmyslu a 

celostatní bilance ložisek vápencových surovin

Kabinet pro geomorfologii ČSAV, Brno

rozbor současné situace krasových výzkumných a průzkumných prací, 

návrh komplexního řešení organizač

ČSS / cop / A4 / 01082

geologický průzkum, krasový výzkum, krasové procesy

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2022

ISBN:

Autor: Pakr Antonín
Název:

Vliv znečišťování vodních srážek na krasové území

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Památky a příroda, Praha

Fyzický popis: PaP 5/1979

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:2

ČSS / sep / A4 / 02257Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, vodní srážky, znečištění, kyselé deště

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2022

Pakr Antonín

Vliv znečišťování vodních srážek na krasové území

separát

Památky a příroda, Praha

PaP 5/1979

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 5

ČSS / sep / A4 / 02257

kras, vodní srážky, znečištění, kyselé deště

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 80-86011-07-0

Autor: Lášek Radan
Název:

Vltavská linie

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 14

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:59

ČSS / pub / řada / 00713Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Lášek Radan

Vltavská linie

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 14

ČSS / pub / řada / 00713

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kusch Heinrich
Název:

Vom Zufluchtsort zur Kultstätte

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Verband Österreichischer Höhlenforscher, Wien

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Wissenschaftliche Beiheifte zur Zeitschrift "Die Höhle" 46

Žánr/forma: text

Rok vydání:1993

Lokace:DE

Údaje pevné délky:156

ČSS / pub / A4 / 01083Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kusch Heinrich

Vom Zufluchtsort zur Kultstätte

Verband Österreichischer Höhlenforscher, Wien

Wissenschaftliche Beiheifte zur Zeitschrift "Die Höhle" 46

ČSS / pub / A4 / 01083

zahraniční

textová publikace

DE

území větší

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2013

ISBN:

Autor: Lengersdorf Franz
Název:

Von Höhlen und Höhlentieren

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Die Neue Brehm-Bücherei, Das Leben der Tiere und Pflanzen in 

Einzeldarstellungen, sv. 26

Žánr/forma: text

Rok vydání:1952

Lokace:DE

Údaje pevné délky:52

ČSS / pub / A5 / 01750Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, fauna, biospeleologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2013

Lengersdorf Franz

Von Höhlen und Höhlentieren

Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig

Die Neue Brehm-Bücherei, Das Leben der Tiere und Pflanzen in 

Einzeldarstellungen, sv. 26

ČSS / pub / A5 / 01750

jeskyně, fauna, biospeleologie

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

monotematické

brožované

biospeleologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 7. 2009

ISBN:

Autor: Gvozdeckij N. A., Čikišev A. G.
Název:

Voprosy izučenija karsta russkoj ravniny

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Moskovskoje obščestvo ispitatělej prirody, Moskva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Matěrijaly soveščanija Geografičeskoj sekcii MOIP (Mežduvedomstvennaja 

karstovaja komisija) 1966

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1966

Lokace:RU

Údaje pevné délky:129

ČSS / pub / A5 / 01084Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 7. 2009

Gvozdeckij N. A., Čikišev A. G.

Voprosy izučenija karsta russkoj ravniny

Moskovskoje obščestvo ispitatělej prirody, Moskva

Matěrijaly soveščanija Geografičeskoj sekcii MOIP (Mežduvedomstvennaja 

karstovaja komisija) 1966

ČSS / pub / A5 / 01084

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 15. 11. 2010

ISBN:

Autor: Minkevič I. I.
Název:

Voprosy uralskoj speleologii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Vsesojznyj institut karstovedenija i speleologii, Perm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Tězisi dokladov koferencii, 16. - 17. 10. 1989, Kungur

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1989

Lokace:RU

Údaje pevné délky:54

ČSS / pub / A5 / 01514Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleologie, organizace, historie. výzkum a průzkum

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



15. 11. 2010

Minkevič I. I.

Voprosy uralskoj speleologii

Vsesojznyj institut karstovedenija i speleologii, Perm

Tězisi dokladov koferencii, 16. - 17. 10. 1989, Kungur

ČSS / pub / A5 / 01514

speleologie, organizace, historie. výzkum a průzkum

zahraniční

textová publikace

RU

území větší

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 4. 2017

ISBN:

Autor: Zhalov Alexey, Stamenova Magdalena
Název:

Vrachanska Mountain

Údaje o vydání: dedikace 10. jubilejní balkánský speleokemp 2016

Nakladatelské údaje: Bulharská speleologická společnost, Sofie

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:2016

Lokace:BUL

Údaje pevné délky:16

ČSS / pub / A5 / 02016Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Vratsa, kras, jeskyně, národní park

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 4. 2017

Zhalov Alexey, Stamenova Magdalena

Vrachanska Mountain

dedikace 10. jubilejní balkánský speleokemp 2016

Bulharská speleologická společnost, Sofie

ČSS / pub / A5 / 02016

Vratsa, kras, jeskyně, národní park

zahraniční

průvodce

EN

území větší

jiný seznam

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN: 80-86569-58-6

Autor: Cílek Václav, Mudra Pavel, Ložek Vojen a kol.
Název:

Vstoupit do krajiny

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Středočeský kraj, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: O příroda a paměti středních Čech

Žánr/forma: text

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:111

ČSS / pub / A4 / 01535Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krajina, kulturní krajina, péče o krajinu, biodiverzita, chráněná území, ekologie, lesní 

hospodářství

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Cílek Václav, Mudra Pavel, Ložek Vojen a kol.

Vstoupit do krajiny

Středočeský kraj, Praha

O příroda a paměti středních Čech

ČSS / pub / A4 / 01535

krajina, kulturní krajina, péče o krajinu, biodiverzita, chráněná území, ekologie, lesní 

hospodářství

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 6601-10900

Autor: Kettner Radim
Název:

Všeobecná geologie II

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: složení zemské kůry, vznik hornin a ložisek

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1957

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:336

ČSS / pub / A4 / 01085Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Kettner Radim

Všeobecná geologie II

Nakladatelství Československé akademie věd

2 ks

složení zemské kůry, vznik hornin a ložisek

ČSS / pub / A4 / 01085

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 56/II-6

Autor: Hejtman Bohuslav
Název:

Všeobecná petrografie vyvřelých hornin

Údaje o vydání: I. Vydání

Nakladatelské údaje: Československá akademie věd, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sekce geologicko-geografická

Žánr/forma: text

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:371

ČSS / pub / A4 / 01086Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Hejtman Bohuslav

Všeobecná petrografie vyvřelých hornin

I. Vydání

Československá akademie věd, Brno

Sekce geologicko-geografická

ČSS / pub / A4 / 01086

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 10. 2013

ISBN: 45-003-87

Autor: Suchl Jan
Název:

Vteřiny mezi životem a smrtí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Severočeské nakladatelství, Ústí nad Lebm

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Akce HS - Cesta končí pod Huascaránem

Žánr/forma: text

Rok vydání:1987

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:235

ČSS / pub / A4 / 01785Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, příroda, horská služba, expedice

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 10. 2013

Suchl Jan

Vteřiny mezi životem a smrtí

Severočeské nakladatelství, Ústí nad Lebm

Akce HS - Cesta končí pod Huascaránem

ČSS / pub / A4 / 01785

horolezectví, příroda, horská služba, expedice

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 8. 2011

ISBN:

Autor: Šindelář Jiří a kol.
Název:

Výběr prací

Údaje o vydání: neprodejné

Nakladatelské údaje: Geoindustria, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: propagace významných výsledků geologické a provozně technické činnosti 

pracovníků n. p. Geoindustria, sv. 10

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1982

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:101

ČSS / pub / A4 / 00319Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ložisko, granit, štěrkopísek, vodorovné zatížení, geofyzikální průzkum, petrografie, 

inženýrská geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 8. 2011

Šindelář Jiří a kol.

Výběr prací

neprodejné

Geoindustria, Praha

propagace významných výsledků geologické a provozně technické činnosti 

pracovníků n. p. Geoindustria, sv. 10

ČSS / pub / A4 / 00319

ložisko, granit, štěrkopísek, vodorovné zatížení, geofyzikální průzkum, petrografie, 

inženýrská geologie

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Šteinerová Svatava, Kořan Jan
Název:

Výběrová bibliografie dějin českého hornictví I.

Údaje o vydání: pro vnitřní potřebu

Nakladatelské údaje: Národní technické muzeum, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1970

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:214

ČSS / pub / A4 / 01087Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): bibliografie, prameny, hornictví, ložiska surovin

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Šteinerová Svatava, Kořan Jan

Výběrová bibliografie dějin českého hornictví I.

pro vnitřní potřebu

Národní technické muzeum, Praha

ČSS / pub / A4 / 01087

bibliografie, prameny, hornictví, ložiska surovin

domácí

textová publikace

CZ

jiné

bibliografický seznam

brožované

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 6. 2009

ISBN: 24-058-67

Autor: Bartoš Josef, Mráz Emanuel
Název:

Výbušniny a trhací práce

Údaje o vydání: Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sv. 119

Nakladatelské údaje: Práce, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Základní předpisy - příručka pro školení a pro praxi střelmistrů, techniků a 

ostatních odpovědných p

Žánr/forma:  

Rok vydání:1967

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:286

ČSS / pub / A5 / 01088Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 6. 2009

Bartoš Josef, Mráz Emanuel

Výbušniny a trhací práce

Knižnice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sv. 119

Práce, Praha

Základní předpisy - příručka pro školení a pro praxi střelmistrů, techniků a 

ostatních odpovědných p

ČSS / pub / A5 / 01088

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN: 80-200-0680-X

Autor: Chlupáč Ivo
Název:

Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí

Údaje o vydání: 2. upravené vydání

Nakladatelské údaje: Academia Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1999

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:279

ČSS / pub / A4 / 01089Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Chlupáč Ivo

Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí

2. upravené vydání

Academia Praha

ČSS / pub / A4 / 01089

domácí

průvodce

CZ

území menší

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Musil R., Přibyl J., Štelcl J. a kol.
Název:

Výjezdní zasedání Vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV v 

Moravském krasu

Údaje o vydání: uspořádáno vědeckým kolegiem geologie a geografie ČSAV

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: exkurzní průvodce

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1985

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:31

ČSS / cop / A4 / 01090Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Býčí skála, železné rudy, geografie, Amatérská jeskyně, speleoterapie

vypůjčitelné

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Musil R., Přibyl J., Štelcl J. a kol.

Výjezdní zasedání Vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV v 

Moravském krasu

uspořádáno vědeckým kolegiem geologie a geografie ČSAV

exkurzní průvodce

ČSS / cop / A4 / 01090

Býčí skála, železné rudy, geografie, Amatérská jeskyně, speleoterapie

domácí

průvodce

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kukla Jiří
Název:

Výplně na Zlatém Koni

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: patrně nákladem vlastním

Fyzický popis: samizdat

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1953

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:85

ČSS / cop / A4 / 01419Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kukla Jiří

Výplně na Zlatém Koni

ruční věnování

patrně nákladem vlastním

samizdat

ČSS / cop / A4 / 01419

domácí

rukopis kopie

CZ

území menší

monotematické

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 80-86064-28-x

Autor: Bulena Petr, Plesník Jan a kol.
Název:

Výroční zpráva 2003 AOPK ČR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2001

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:36

ČSS / pub / A4 / 01664Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody a krajiny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Bulena Petr, Plesník Jan a kol.

Výroční zpráva 2003 AOPK ČR

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / A4 / 01664

ochrana přírody a krajiny

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 80-86064-84-0

Autor: Bulena Petr, Plesník Jan a kol.
Název:

Výroční zpráva 2004 AOPK ČR

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:44

ČSS / pub / A4 / 01665Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana přírody a krajiny

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Bulena Petr, Plesník Jan a kol.

Výroční zpráva 2004 AOPK ČR

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / A4 / 01665

ochrana přírody a krajiny

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 7. 2014

ISBN: 978-80-87729-07-6

Autor: Jirůtková, M.
Název:

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2013

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český červený kříž, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2014

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:57

ČSS / pub / A4 / 01833Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): humanitární pomoc, programové činnosti ČČK, členové, hospodaření

vypůjčitelné



11. 7. 2014

Jirůtková, M.

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2013

Český červený kříž, Praha

ČSS / pub / A4 / 01833

humanitární pomoc, programové činnosti ČČK, členové, hospodaření



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 7. 2016

ISBN: 978-80-87729-12-0

Autor: Jirůtková Miroslava et al.
Název:

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český červený kříž, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2016

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:34

ČSS / pub / A4 / 01985Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zdravotnictví, první pomoc, dárcovství, mezinárodní humanitární právo

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 7. 2016

Jirůtková Miroslava et al.

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2015

Český červený kříž, Praha

ČSS / pub / A4 / 01985

zdravotnictví, první pomoc, dárcovství, mezinárodní humanitární právo

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 7. 2017

ISBN: 978-80-87729-20-5

Autor: Jirůtková Miroslava et al.
Název:

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2016

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Český červený kříž, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A4 / 02029Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zdravotnictví, první pomoc, dárcovství, mezinárodní humanitární právo

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 7. 2017

Jirůtková Miroslava et al.

Výroční zpráva Českého červeného kříže 2016

Český červený kříž, Praha

ČSS / pub / A4 / 02029

zdravotnictví, první pomoc, dárcovství, mezinárodní humanitární právo

domácí

textová publikace

CZ

území větší

jiné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-88723-88-4

Autor: Bella Pavel
Název:

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Údaje o vydání: vědecká konference 8. - 10. 10. 1997, Mlynky

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1998

Lokace:SK

Údaje pevné délky:159

ČSS / pub / řada / 01094Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

vědecká konference 8. - 10. 10. 1997, Mlynky

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 1

ČSS / pub / řada / 01094

geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-8064-263-X

Autor: Bella Pavel
Název:

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Údaje o vydání: 5. vědecká konference,  26. - 29. 9. 2005

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 5

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2006

Lokace:SK

Údaje pevné délky:252

ČSS / pub / řada / 01092Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

5. vědecká konference,  26. - 29. 9. 2005

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 5

ČSS / pub / řada / 01092

geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-8064-145-5

Autor: Bella Pavel
Název:

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Údaje o vydání: 3. vědecká konference,  14. - 16. 11. 2001, Stará Lesná

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 3

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2002

Lokace:SK

Údaje pevné délky:224

ČSS / pub / řada / 01093Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

3. vědecká konference,  14. - 16. 11. 2001, Stará Lesná

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 3

ČSS / pub / řada / 01093

geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 80-8064-067-X

Autor: Bella Pavel
Název:

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Údaje o vydání: 2. vedecká konferencia 16. - 19. 11. 1999, Demänovská dolina

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 2

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2000

Lokace:SK

Údaje pevné délky:216

ČSS / pub / řada / 01095Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

2. vedecká konferencia 16. - 19. 11. 1999, Demänovská dolina

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 2

ČSS / pub / řada / 01095

geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 6. 2015

ISBN: 80-8064-201-X

Autor: Bella Pavel
Název:

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Údaje o vydání: 4. vědecká konference,  5. - 8. 10. 2003

Nakladatelské údaje: Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 4

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2004

Lokace:SK

Údaje pevné délky:195

ČSS / pub / řada / 01091Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



23. 6. 2015

Bella Pavel

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

4. vědecká konference,  5. - 8. 10. 2003

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - zborník referátov, sv. 4

ČSS / pub / řada / 01091

geologie, geomorfologie, biospeleologie, monitoring, ochranam historie, dokumentace, 

informatika

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 6. 2009

ISBN:

Autor: Ivan L.
Název:

Výskyty travertinov na Slovensku - Práce státneho geologického 

ústavu,sošit 9

Údaje o vydání: Materiálie ku geologickému výskumu Slovenska

Nakladatelské údaje: Justitia, Bratislava

Fyzický popis: text Sk i DE

Údaje o edici - vedlejší název: Práce Štátného geologického ústavu

Žánr/forma: text

Rok vydání:1943

Lokace:SK

Údaje pevné délky:71

ČSS / pub / A4 / 01096Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 6. 2009

Ivan L.

Výskyty travertinov na Slovensku - Práce státneho geologického 

ústavu,sošit 9

Materiálie ku geologickému výskumu Slovenska

Justitia, Bratislava

text Sk i DE

Práce Štátného geologického ústavu

ČSS / pub / A4 / 01096

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Panoš Vladimír
Název:

Výsledky koloračních experimentů a pozorování krasových vod v 

Severomoravském kraji

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Kraské nakladatelství, Ostrava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník vlastivědného muzea v Olomouci V/1962

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:46

ČSS / cop / A4 / 00843Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): barvicí pokusy, kolorační experimenty, hydrografie, krasové vody

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Panoš Vladimír

Výsledky koloračních experimentů a pozorování krasových vod v 

Severomoravském kraji

Kraské nakladatelství, Ostrava

Sborník vlastivědného muzea v Olomouci V/1962

ČSS / cop / A4 / 00843

barvicí pokusy, kolorační experimenty, hydrografie, krasové vody

domácí

textová publikace

CZ

území větší

monotematické

volné listy

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 1. 2015

ISBN:

Autor: Hazdrová M., Myslil V. a kol.
Název:

Vysvětlivky k mape jakosti zdrojů podzemní vody ČSR 1 : 200 000

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ústřední úsatv egologický, MLVHDP, VÚv, Praha 1988

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: pro jednotlivé listy mapového díla 1 : 200 000

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / pub / A5 / 01891Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): podzemní voda, jakost vod, mapové značky

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

hydrogeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 1. 2015

Hazdrová M., Myslil V. a kol.

Vysvětlivky k mape jakosti zdrojů podzemní vody ČSR 1 : 200 000

Ústřední úsatv egologický, MLVHDP, VÚv, Praha 1988

pro jednotlivé listy mapového díla 1 : 200 000

ČSS / pub / A5 / 01891

podzemní voda, jakost vod, mapové značky

domácí

textová publikace

CZ

jiné

jiný seznam

sešit

hydrogeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN: 56/III-3

Autor: Čechovič Vsevolod a kol.
Název:

Vysvetlivky k prehladnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, Trebisov-

Cierna

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geofond, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M-34-XXXIV - M-34-XXXV

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:SK

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A5 / 01098Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, stratigrafie, litologie, tektonika, hydrogeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Čechovič Vsevolod a kol.

Vysvetlivky k prehladnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, Trebisov-

Cierna

Geofond, Bratislava

M-34-XXXIV - M-34-XXXV

ČSS / pub / A5 / 01098

geologie, stratigrafie, litologie, tektonika, hydrogeologie

domácí

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN: 56/III-3

Autor: Fusán Oto a kol.
Název:

Vysvetlivky k prehladnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, Vysoké Tatry

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geofond, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: M - 34 - XXVII

Žánr/forma: text

Rok vydání:1963

Lokace:SK

Údaje pevné délky:215

ČSS / pub / A5 / 01097Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, stratigrafie, litologie, tektonika, hydrogeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Fusán Oto a kol.

Vysvetlivky k prehladnej geologickej mape ČSSR 1:200 000, Vysoké Tatry

Geofond, Bratislava

M - 34 - XXVII

ČSS / pub / A5 / 01097

geologie, stratigrafie, litologie, tektonika, hydrogeologie

domácí

textová publikace

SK

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 28. 8. 2009

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar
Název:

Výtahy z referátů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní speleolgická konference v Brně, 29. 6. - 1. 7. 1964

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / A5 / 01454Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geneze, krasové vody, biospelogie, klimatologie, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



28. 8. 2009

Štelcl Otakar

Výtahy z referátů

Geografický ústav ČSAV, Brno

Mezinárodní speleolgická konference v Brně, 29. 6. - 1. 7. 1964

ČSS / pub / A5 / 01454

kras, geneze, krasové vody, biospelogie, klimatologie, geologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 10. 2017

ISBN:

Autor: Štelcl Otakar
Název:

Výtahy z referátů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Geografický ústav ČSAV, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní speleologická konference, Brno 1964

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / A5 / 02049Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): abstrakta, mezinárodní speleologická konference

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 10. 2017

Štelcl Otakar

Výtahy z referátů

Geografický ústav ČSAV, Brno

Mezinárodní speleologická konference, Brno 1964

ČSS / pub / A5 / 02049

abstrakta, mezinárodní speleologická konference

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Využití geologických a báňsko-historických poznatků při zpřístupňování 

důlního díla

Údaje o vydání: průzkumná zpráva - mapová část

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: skládané mapy a textová poznámka hlavního autora

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva č. 0474, archiv Geofondu

Žánr/forma:atlas

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A3 / 02027Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní dílo Kovárna v Krkonoších

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

atlas

CZ

jeskyně

monotematické

volné listy

historické podzemí

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2017

Tásler Radko et al.

Využití geologických a báňsko-historických poznatků při zpřístupňování 

důlního díla

průzkumná zpráva - mapová část

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

skládané mapy a textová poznámka hlavního autora

zpráva č. 0474, archiv Geofondu

ČSS / cop / A3 / 02027

důlní dílo Kovárna v Krkonoších

ČSS

atlas

CZ

jeskyně

monotematické

volné listy

historické podzemí



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 2. 2011

ISBN:

Autor: Hochmuth Zdenko, Stibranyi Gusto
Název:

Vývoj speleoalpinistickej techniky na Slovensku

Údaje o vydání: samizdat z archivu Ferdinanda Šmikmátora

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:1981

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:18

ČSS / cop / A4 / 01540Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): speleotechnika, slaňovací brzdy, výstupové prostředky, gibbs, bogibbs, nýtování

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

skripta

SK

jiné

monotematické

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 2. 2011

Hochmuth Zdenko, Stibranyi Gusto

Vývoj speleoalpinistickej techniky na Slovensku

samizdat z archivu Ferdinanda Šmikmátora

ČSS / cop / A4 / 01540

speleotechnika, slaňovací brzdy, výstupové prostředky, gibbs, bogibbs, nýtování

zahraniční

skripta

SK

jiné

monotematické

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 7. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Výzkum Celní jeskyně v Horních Albeřicích s důrazem na ochranu 

krasových jevů

Údaje o vydání: průzkumná zpráva pro KRNAP

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: vázaná zpráva, mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva pro KRNAP č. 0470; nutný souhlas Správy KRNAP pro čerpání 

informací!!!!

Žánr/forma: text

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02028Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Celní jeskyně v Krkonoších

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 7. 2017

Tásler Radko et al.

Výzkum Celní jeskyně v Horních Albeřicích s důrazem na ochranu 

krasových jevů

průzkumná zpráva pro KRNAP

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

vázaná zpráva, mapová a další kompletní dokumentace

zpráva pro KRNAP č. 0470; nutný souhlas Správy KRNAP pro čerpání 

informací!!!!

ČSS / cop / A4 / 02028

Celní jeskyně v Krkonoších

ČSS

textová publikace

CZ

jeskyně

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 7. 2009

ISBN:

Autor: Dvořák Josef, Musil Rudolf, Valoch Karel
Název:

Výzkum kvarteru u Dolních Kounic a Ivančic

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Československé akademie věd

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: práce Brněnské zákl. ČSAV

Žánr/forma:  

Rok vydání:1955

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:71

ČSS / SEP / A4 / 01099Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 7. 2009

Dvořák Josef, Musil Rudolf, Valoch Karel

Výzkum kvarteru u Dolních Kounic a Ivančic

separát

Nakladatelství Československé akademie věd

práce Brněnské zákl. ČSAV

ČSS / SEP / A4 / 01099

domácí

textová publikace

CZ

území menší

studijní

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 29. 7. 2009

ISBN: 80-901855-5-X

Autor: Gruna Bronislav, Reiter Antonín
Název:

Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí)

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název: Příroda - sborník prací z oboru ochrany přírody, sv. 3

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:163

ČSS / pub / A4 / 01100Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



29. 7. 2009

Gruna Bronislav, Reiter Antonín

Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí)

AOPK ČR, Praha

2 ks

Příroda - sborník prací z oboru ochrany přírody, sv. 3

ČSS / pub / A4 / 01100

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 8. 2011

ISBN:

Autor: Demek Jaromír a kol.
Název:

Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu

Údaje o vydání: seminář "Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod"

Nakladatelské údaje: Okresní muzeum, Blansko

Fyzický popis: 2 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A5 / 01101Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Moravský kras, geomorfolofie, paelohydrografie, Macocha, Suchý žleb, Lopač, Punkevní 

jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 8. 2011

Demek Jaromír a kol.

Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu

seminář "Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod"

Okresní muzeum, Blansko

2 ks.

ČSS / pub / A5 / 01101

Moravský kras, geomorfolofie, paelohydrografie, Macocha, Suchý žleb, Lopač, Punkevní 

jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

území menší

sborník

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Princ Miloš
Název:

Výzkum sekundární minerální výplně a fyzikálně chemických parametrů 

prostředí jeskyní v Moravském krasu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Okresní vlastivědné muzeum, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník okresního vlastivědného muzea v Blansku

Žánr/forma:  

Rok vydání:1977

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / SEP / A4 / 01102Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, Moravský kras

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Princ Miloš

Výzkum sekundární minerální výplně a fyzikálně chemických parametrů 

prostředí jeskyní v Moravském krasu

separát

Okresní vlastivědné muzeum, Blansko

Sborník okresního vlastivědného muzea v Blansku

ČSS / SEP / A4 / 01102

geologie, Moravský kras

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 978-80-7444-012-0

Autor: Falteisek Lukáš, Roubík Karel a kol.
Název:

Výzkum v podzemí 2011

Údaje o vydání: neprodejné, vydáno k Setkání speleologů v Českém krasu 2011

Nakladatelské údaje: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: sborník abstraktů

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:2011

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:33

ČSS / pub / A4 / 01666Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pseudokras, syndrom Bílého Nosu, fotografování v podzemí, výzkum, průzkum, 

biostratigrafie, umělé podzemí, archeologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Falteisek Lukáš, Roubík Karel a kol.

Výzkum v podzemí 2011

neprodejné, vydáno k Setkání speleologů v Českém krasu 2011

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha

sborník abstraktů

ČSS / pub / A4 / 01666

pseudokras, syndrom Bílého Nosu, fotografování v podzemí, výzkum, průzkum, 

biostratigrafie, umělé podzemí, archeologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Holý Jakub
Název:

Výztuž důlních děl

Údaje o vydání: část blíže neurčené knihy

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:139

ČSS / cop / A4 / 01103Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Holý Jakub

Výztuž důlních děl

část blíže neurčené knihy

ČSS / cop / A4 / 01103

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 1. 2019

ISBN:

Autor: Řehák Josef, Koutecký Bohuslav
Název:

Výztuž podzemních speleologických děl - důlní výztuž

Údaje o vydání: kopie z neznámého zdroje (Speleo ?)

Nakladatelské údaje:

Fyzický popis: xerokopie - vložené dvojlisty

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:0

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / cop / A5 / 02130Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): důlní výztuž, druhy výztuže, materiály, vlastnosti

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 1. 2019

Řehák Josef, Koutecký Bohuslav

Výztuž podzemních speleologických děl - důlní výztuž

kopie z neznámého zdroje (Speleo ?)

xerokopie - vložené dvojlisty

ČSS / cop / A5 / 02130

důlní výztuž, druhy výztuže, materiály, vlastnosti

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

volné listy

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 9. 2011

ISBN:

Autor: Roda Štefan, Rajman Ladislav, Erdos Mikuláš, Szabová Terezia
Název:

Vznik a vývoj sintrovych foriem v piatich jeskyniach Slovenského krasu

Údaje o vydání: pre Gemerskú vlastivednú spoločnosť v Rimavskej Sobote

Nakladatelské údaje: Osveta, n.p., Martin

Fyzický popis: samizdat strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: Gemerské vlastivedné pohlady, č. 76

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:SK

Údaje pevné délky:227

ČSS / pub / A4 / 01104Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, klima, půda, výzkum, mikroklima, mineralogie, sintrové formy, 

genetické třídění

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 9. 2011

Roda Štefan, Rajman Ladislav, Erdos Mikuláš, Szabová Terezia

Vznik a vývoj sintrovych foriem v piatich jeskyniach Slovenského krasu

pre Gemerskú vlastivednú spoločnosť v Rimavskej Sobote

Osveta, n.p., Martin

samizdat strojopisu

Gemerské vlastivedné pohlady, č. 76

ČSS / pub / A4 / 01104

geologie, geomorfologie, klima, půda, výzkum, mikroklima, mineralogie, sintrové formy, 

genetické třídění

zahraniční

textová publikace

SK

území menší

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 8. 2009

ISBN:

Autor: Minvielle Pierre
Název:

W glab ziemi

Údaje o vydání: překlad z francouzštiny

Nakladatelské údaje: Nasza Ksiegrania, Warszawa

Fyzický popis: 2 ks

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1972

Lokace:FR

Údaje pevné délky:110

ČSS / pub / A5 / 01105Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historizující výklad

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 8. 2009

Minvielle Pierre

W glab ziemi

překlad z francouzštiny

Nasza Ksiegrania, Warszawa

2 ks

ČSS / pub / A5 / 01105

historizující výklad

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 83-214-0304-2

Autor: Saysse-Tobiczyk Kazimierz
Název:

W górach wysokich

Údaje o vydání: co všechno Poláci slezli

Nakladatelské údaje: Wiedza Powsechna, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: kompendium polskich wypraw wysokogórskich

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1985

Lokace:PO

Údaje pevné délky:227

ČSS / pub / A4 / 01106Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): alpinismus, Tatry, Alpy, Kavkaz, Andy, Aljaška, Hindúkuš, Karakorum, Himálaje, 

PamírAsie, Adrika, Balkán, Skandinávie

vypůjčitelné

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Saysse-Tobiczyk Kazimierz

W górach wysokich

co všechno Poláci slezli

Wiedza Powsechna, Warszawa

kompendium polskich wypraw wysokogórskich

ČSS / pub / A4 / 01106

alpinismus, Tatry, Alpy, Kavkaz, Andy, Aljaška, Hindúkuš, Karakorum, Himálaje, 

PamírAsie, Adrika, Balkán, Skandinávie

zahraniční

průvodce

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 10. 2019

ISBN:

Autor: Sonelski Waclaw
Název:

W skale - zasady alpinizmu

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: OU PTTK Politechniki Slaskiej, Gliwice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 25

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1987

Lokace:PO

Údaje pevné délky:206

ČSS / pub / A4 / 02156Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): technika, uzly, uvazování, bezpečnost

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

brožované

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 10. 2019

Sonelski Waclaw

W skale - zasady alpinizmu

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

OU PTTK Politechniki Slaskiej, Gliwice

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 25

ČSS / pub / A4 / 02156

technika, uzly, uvazování, bezpečnost

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

studijní

brožované

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 11. 2010

ISBN:

Autor: Poulík Josef a kol.
Název:

Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějšíchch objevů

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Okresní muzeum, Blansko

Fyzický popis: 4 ks.

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1985

Lokace:  

Údaje pevné délky:85

ČSS / pub / A5 / 01107Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Býčí skála, archeologie, antropologie, Jindřich Wankel

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 11. 2010

Poulík Josef a kol.

Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějšíchch objevů

Okresní muzeum, Blansko

4 ks.

ČSS / pub / A5 / 01107

Býčí skála, archeologie, antropologie, Jindřich Wankel

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

monotematické

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Wojcik Zbigniew
Název:

Wapienne Pustynie

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Wydawnictwa geologiczne, Warszawa

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Geologia na co dzieň, sv. 10

Žánr/forma: text

Rok vydání:1967

Lokace:PO

Údaje pevné délky:78

ČSS / pub / A5 / 01108Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, katastrofy, havárie, kopání, ropa, zemní plyn, jeskyně

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Wojcik Zbigniew

Wapienne Pustynie

ruční věnování

Wydawnictwa geologiczne, Warszawa

Geologia na co dzieň, sv. 10

ČSS / pub / A5 / 01108

kras, katastrofy, havárie, kopání, ropa, zemní plyn, jeskyně

zahraniční

textová publikace

PO

jiné

všeobecné

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 6. 2013

ISBN: 978-3-616-06739-1

Autor: Kempe Stephan eds.
Název:

Welt Voller Geheimnisse Höhlen

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: HB Verlags- und Vertriebs-Gesellchaft mbH, Hamburg

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Bild Atlas

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:DE

Údaje pevné délky:114

ČSS / pub / A4 / 01719Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, průzkum, výzkum, podzemní voda, sedimenty, sintry

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 6. 2013

Kempe Stephan eds.

Welt Voller Geheimnisse Höhlen

HB Verlags- und Vertriebs-Gesellchaft mbH, Hamburg

Bild Atlas

ČSS / pub / A4 / 01719

jeskyně, průzkum, výzkum, podzemní voda, sedimenty, sintry

zahraniční

textová publikace

DE

jiné

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2019

ISBN: 0-910146-21-7

Autor: Setnicka Tim J.
Název:

Wilderness Search and Rescue

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - "osobní dar!"

Nakladatelské údaje: Appalachian Mountain Club, Boston

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 22

Žánr/forma: text

Rok vydání:0

Lokace:US

Údaje pevné délky:640

ČSS / pub / A4 / 02145Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): záchrana v horách, lana, uzly, úvazky

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2019

Setnicka Tim J.

Wilderness Search and Rescue

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - "osobní dar!"

Appalachian Mountain Club, Boston

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 22

ČSS / pub / A4 / 02145

záchrana v horách, lana, uzly, úvazky

zahraniční

textová publikace

EN

jiné

monotematické

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 8. 2009

ISBN:

Autor: Palmer Arthur N.
Název:

Wind Cave

Údaje o vydání: ruční věnování

Nakladatelské údaje: Natural History Association, Wind Cave National Park, South Dakota

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: An Ancient World Beneath The Hills

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:US

Údaje pevné délky:49

ČSS / pub / B4 / 01110Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, vznik, výzdoba

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 8. 2009

Palmer Arthur N.

Wind Cave

ruční věnování

Natural History Association, Wind Cave National Park, South Dakota

An Ancient World Beneath The Hills

ČSS / pub / B4 / 01110

jeskyně, vznik, výzdoba

zahraniční

textová publikace

EN

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 0208-6336

Autor: Tyc Andrzej
Název:

Wplyw antropopresji na procesy krasowe Wyzyny Slasko-Krakowskiej na 

przykladzie obszaru Olkusz-Zawiercie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo Universytetu Slaskiego, Katowice

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Kras i speleologia (Numer specjalny 2/1997)

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:PO

Údaje pevné délky:176

ČSS / pub / A4 / 01111Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové procesy, antropogenní vlivy, hydrogeologie, hydrometeorologie, chemismus 

podzemních vod, geomorfologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tyc Andrzej

Wplyw antropopresji na procesy krasowe Wyzyny Slasko-Krakowskiej na 

przykladzie obszaru Olkusz-Zawiercie

Wydawnictwo Universytetu Slaskiego, Katowice

Kras i speleologia (Numer specjalny 2/1997)

ČSS / pub / A4 / 01111

krasové procesy, antropogenní vlivy, hydrogeologie, hydrometeorologie, chemismus 

podzemních vod, geomorfologie

zahraniční

textová publikace

PO

území menší

monotematické

brožované

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 9. 2011

ISBN:

Autor: Kuráň Ján
Název:

XXV. Celoštátny geologický zjazd SGS a ČSSMG

Údaje o vydání: vol 17. 1985, no 3 časopisu Mineralia Slovaca

Nakladatelské údaje: Slovenská geologická spoločnosť, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: plenárne referáty, Žilina, 27. - 29. 8. 1985

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1985

Lokace:SK

Údaje pevné délky:288

ČSS / pub / A4 / 01647Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Západní Karpaty, geologický výzkum, průzkum nerostných surovin, inženýrská 

geologice, hydrogeologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 9. 2011

Kuráň Ján

XXV. Celoštátny geologický zjazd SGS a ČSSMG

vol 17. 1985, no 3 časopisu Mineralia Slovaca

Slovenská geologická spoločnosť, Bratislava

plenárne referáty, Žilina, 27. - 29. 8. 1985

ČSS / pub / A4 / 01647

Západní Karpaty, geologický výzkum, průzkum nerostných surovin, inženýrská 

geologice, hydrogeologie

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Yellowstone National Park

Údaje o vydání: Circular of General Information Regarding

Nakladatelské údaje: United States Department of the Interior

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:  Wyoming

Žánr/forma:průvodce

Rok vydání:1932

Lokace:US

Údaje pevné délky:80

ČSS / pub / A5 / 01112Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): gejzír, Grand Canynon, národní park, ochrana přírody, turistika

Nelze půjčovat !!!!

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

sešit

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

neuveden

Yellowstone National Park

Circular of General Information Regarding

United States Department of the Interior

 Wyoming

ČSS / pub / A5 / 01112

gejzír, Grand Canynon, národní park, ochrana přírody, turistika

zahraniční

průvodce

EN

území menší

všeobecné

sešit

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 0-939748-09-6

Autor: Steele William C.
Název:

Yochib: The River Cave

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Library of Congress, Saint Louis

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: An account of the exploration of the Sumidero Yochib of Mexico. A 

dangerous and difficult cave.

Žánr/forma: text

Rok vydání:1985

Lokace:US

Údaje pevné délky:164

ČSS / pub / A4 / 01113Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): průzkum, říční jeskyně, expedice

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Steele William C.

Yochib: The River Cave

Library of Congress, Saint Louis

An account of the exploration of the Sumidero Yochib of Mexico. A 

dangerous and difficult cave.

ČSS / pub / A4 / 01113

průzkum, říční jeskyně, expedice

zahraniční

textová publikace

EN

území menší

všeobecné

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 6. 2009

ISBN:

Autor: Absolon Karel
Název:

Z výzkumných cest po krasech Balkánu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Zlatá Praha, XXXIII. Ročník 1916, číslo 48, str. 574 - 624

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1916

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:17

ČSS / cop / A4 / 01114Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

volné listy

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 6. 2009

Absolon Karel

Z výzkumných cest po krasech Balkánu

Zlatá Praha, XXXIII. Ročník 1916, číslo 48, str. 574 - 624

ČSS / cop / A4 / 01114

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

volné listy

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN: 22-052-84

Autor: Sklenář Karel
Název:

Za jeskynním člověkem

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československý spisovatel, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Neformální encyklopedie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:375

ČSS / pub / A5 / 01115Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): osídlení jeskyní, pračlověk, hřbitov, kosti, speleoarcheologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Sklenář Karel

Za jeskynním člověkem

Československý spisovatel, Praha

Neformální encyklopedie

ČSS / pub / A5 / 01115

osídlení jeskyní, pračlověk, hřbitov, kosti, speleoarcheologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 9. 2009

ISBN:

Autor: Klíma Bohuslav
Název:

Za prof. dr. Karlem Absolonem

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Praha 1962

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Anthropozoikum

Žánr/forma: text

Rok vydání:1962

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:16

ČSS / SEP / A4 / 01116Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 9. 2009

Klíma Bohuslav

Za prof. dr. Karlem Absolonem

separát

Praha 1962

Anthropozoikum

ČSS / SEP / A4 / 01116

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Jančaříková Irena a kol.
Název:

Za tajemstvím tetínského podzemí

Údaje o vydání: scénář výstavy

Nakladatelské údaje: Muzeum Českého krasu, Beroun

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: 30 let od objevení jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín

Žánr/forma: text

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / pub / A4 / 01536Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, mineralogie, bílé vrstvy, krystalický křemen, speleologie, strašidla

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Jančaříková Irena a kol.

Za tajemstvím tetínského podzemí

scénář výstavy

Muzeum Českého krasu, Beroun

30 let od objevení jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín

ČSS / pub / A4 / 01536

jeskyně, mineralogie, bílé vrstvy, krystalický křemen, speleologie, strašidla

domácí

textová publikace

CZ

území menší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Přichystal Antonín, Náplava Miroslav
Název:

Záhada Býčí skály aneb jeskyně plná otazníků

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Amaprint, Třebíč

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:176

ČSS / pub / A5 / 01117Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie jeskyně

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přichystal Antonín, Náplava Miroslav

Záhada Býčí skály aneb jeskyně plná otazníků

Amaprint, Třebíč

ČSS / pub / A5 / 01117

historie jeskyně

domácí

textová publikace

CZ

jeskyně

všeobecné

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 8. 2009

ISBN:

Autor: Svrčková Jaroslava
Název:

Záhada jihlavského podzemí

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: E. M. S., Jihlava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Čí rozmary prožíváme?

Žánr/forma: text

Rok vydání:1998

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:115

ČSS / pub / A5 / 01118Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historické podzemí, průzkum, tajemno

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 8. 2009

Svrčková Jaroslava

Záhada jihlavského podzemí

E. M. S., Jihlava

Čí rozmary prožíváme?

ČSS / pub / A5 / 01118

historické podzemí, průzkum, tajemno

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 80-243-1222-0

Autor: Vondruška Vlastimil
Název:

Záhada zlaté štoly aneb tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor 

Oldřich z Chlumu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: MOBA, Brno

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Hříšní lidé Království českého

Žánr/forma:  

Rok vydání:2004

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:254

ČSS / pub / A5 / 01119Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): historie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vondruška Vlastimil

Záhada zlaté štoly aneb tři zločiny, které rozřešil královský prokurátor 

Oldřich z Chlumu

MOBA, Brno

Hříšní lidé Království českého

ČSS / pub / A5 / 01119

historie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2019

ISBN:

Autor: Zelenka Antonín
Název:

Základní uzly, jejich vlastnosti a užití

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky - původně určeno SZS ČSS, stanici Čechy; ruční podpis 

autora

Nakladatelské údaje: SSS Vertikála, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 32

Žánr/forma:skripta

Rok vydání:2000

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:51

ČSS / cop / A4 / 02158Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): uzly, oka, speleotechnika

Nelze půjčovat !!!!

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2019

Zelenka Antonín

Základní uzly, jejich vlastnosti a užití

z archivu RNDr. Antonína Zelenky - původně určeno SZS ČSS, stanici Čechy; ruční podpis 

autora

SSS Vertikála, Praha

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 32

ČSS / cop / A4 / 02158

uzly, oka, speleotechnika

domácí

skripta

CZ

jiné

studijní

jiné

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 10. 2019

ISBN: 27-038-79

Autor: Procházka Vladimír
Název:

Základy horolezectví

Údaje o vydání: z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Nakladatelské údaje: Olympia, Praha

Fyzický popis: ruční vpisky a podtržení

Údaje o edici - vedlejší název: Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 21

Žánr/forma: text

Rok vydání:1979

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:276

ČSS / pub / A5 / 02154Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): horolezectví, technika, záchrana, zdravověda, příprava

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

speleotechnika

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 10. 2019

Procházka Vladimír

Základy horolezectví

z archivu RNDr. Antonína Zelenky

Olympia, Praha

ruční vpisky a podtržení

Soukromá speleoalpinistická skupina Vertikála Praha - ČSR, sv. 21

ČSS / pub / A5 / 02154

horolezectví, technika, záchrana, zdravověda, příprava

domácí

textová publikace

CZ

jiné

studijní

vázané

speleotechnika



datum poslední ak tua lizace záznamu: 26. 9. 2011

ISBN:

Autor: Stibranyi Gustav
Název:

Základy jednolanovej techniky

Údaje o vydání: příloha Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Nakladatelské údaje: Vydavatelstvo OSVETA, Martin

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, č. 2-3/1984, ročník XV.

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1985

Lokace:SK

Údaje pevné délky:40

ČSS / cop / A4 / 01121Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jednolanová technika, horolezectví, uzly, výstroj, sebezáchrana

vypůjčitelné

SSS

skripta

SK

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



26. 9. 2011

Stibranyi Gustav

Základy jednolanovej techniky

příloha Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti

Vydavatelstvo OSVETA, Martin

Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, č. 2-3/1984, ročník XV.

ČSS / cop / A4 / 01121

jednolanová technika, horolezectví, uzly, výstroj, sebezáchrana

SSS

skripta

SK

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 80-000-0084-4

Autor: Přibyl Jan, Ložek Vojen, Kučera Bohumil a kol.
Název:

Základy karsologie a speleologie

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Academia, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1992

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:356

ČSS / pub / A4 / 01122Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, geologie, mineralogie, geomorfologie, hydrologie, biologie, archelogie, 

paleonotologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přibyl Jan, Ložek Vojen, Kučera Bohumil a kol.

Základy karsologie a speleologie

Academia, Praha

ČSS / pub / A4 / 01122

kras, geologie, mineralogie, geomorfologie, hydrologie, biologie, archelogie, 

paleonotologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav, Weigel Josef
Název:

Základy speleologického mapování

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis: oddělená příloha

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 8

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / A5 / 01123Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hromas Jaroslav, Weigel Josef

Základy speleologického mapování

Česká speleologická společnost, Praha

oddělená příloha

Knihovnička ČSS, sv. 8

ČSS / pub / A5 / 01123

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 6. 2009

ISBN:

Autor: Hromas Jaroslav, Weigel Josef
Název:

Základy speleologického mapování

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Česká speleologická společnost, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Knihovnička ČSS, sv. 33

Žánr/forma:učební text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:96

ČSS / pub / A5 / 01124Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 6. 2009

Hromas Jaroslav, Weigel Josef

Základy speleologického mapování

Česká speleologická společnost, Praha

Knihovnička ČSS, sv. 33

ČSS / pub / A5 / 01124

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

studijní

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 301 03/11

Autor: Pokorný Vladimír
Název:

Základy zoologické mikropaleontologie

Údaje o vydání: ruční věnování, z archivu Radima Kettnera

Nakladatelské údaje: Nakladatesltví Československé akademie věd, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1954

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:651

ČSS / pub / A4 / 01125Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zoologie, paelontologie, fosilie, metody, morfologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

archeologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pokorný Vladimír

Základy zoologické mikropaleontologie

ruční věnování, z archivu Radima Kettnera

Nakladatesltví Československé akademie věd, Praha

ČSS / pub / A4 / 01125

zoologie, paelontologie, fosilie, metody, morfologie

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

vázané

archeologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Přibyl Jan
Název:

Zákonitosti krasových procesů a využití krasu v praxi

Údaje o vydání: autoreferát disertace

Nakladatelské údaje: Slovenská akadémia vied, Bratislava

Fyzický popis: samizdat strojopisu

Údaje o edici - vedlejší název: číslo vědního oboru 13-01-9 fyzická geografie

Žánr/forma: text

Rok vydání:1986

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:32

ČSS / pub / A5 / 01126Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasová krajina, paleografie

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Přibyl Jan

Zákonitosti krasových procesů a využití krasu v praxi

autoreferát disertace

Slovenská akadémia vied, Bratislava

samizdat strojopisu

číslo vědního oboru 13-01-9 fyzická geografie

ČSS / pub / A5 / 01126

krasová krajina, paleografie

domácí

rukopis kopie

CZ

jiné

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN: 83-7005-076-X

Autor: Pinkwart Maciej
Název:

Zakopianskim szlakiem Mariusza Zaruskiego

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Wydawnictwo PTTK Kraj, Cieszyn

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1983

Lokace:PO

Údaje pevné délky:165

ČSS / pub / A5 / 01127Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Tatry

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Pinkwart Maciej

Zakopianskim szlakiem Mariusza Zaruskiego

Wydawnictwo PTTK Kraj, Cieszyn

ČSS / pub / A5 / 01127

Tatry

zahraniční

textová publikace

PO

území větší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 22. 9. 2022

ISBN:

Autor: Žák Karel
Název:

Zaměření vchodů jeskyní a další měřické práce v údolí Berounky v 

Českém krasu

Údaje o vydání: projekt GAČR reg. č. 205/02/0449

Nakladatelské údaje: Česká geologická služba, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

Žánr/forma: text

Rok vydání:2002

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:23

ČSS / cop / A4 / 02232Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskynní sedimenty, krasové jevy, Berounka

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



22. 9. 2022

Žák Karel

Zaměření vchodů jeskyní a další měřické práce v údolí Berounky v 

Českém krasu

projekt GAČR reg. č. 205/02/0449

Česká geologická služba, Praha

číslo desek v archivu: 503, název složky: Český masiv - Český kras: 

VŠEOBECNĚ - obecné články (mimo uložených v knihovně ČSS)

ČSS / cop / A4 / 02232

jeskynní sedimenty, krasové jevy, Berounka

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 19. 9. 2011

ISBN:

Autor: Jiřinec Miloslav
Název:

Zaměřování krasových jeskyní

Údaje o vydání: otisk referátu - viz ID 1468, 1641 a 1642

Nakladatelské údaje: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

Fyzický popis: + 3 ks DE

Údaje o edici - vedlejší název: Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / pub / A4 / 01643Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, kras, zaměřování, důlní měřictví, důlní geologie, polohopis, výškopis, profil

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



19. 9. 2011

Jiřinec Miloslav

Zaměřování krasových jeskyní

otisk referátu - viz ID 1468, 1641 a 1642

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha

+ 3 ks DE

Mezinárodní vědecké symposium o důlním měřictví, důlní geologii a 

geometrii nerostných ložisek

ČSS / pub / A4 / 01643

jeskyně, kras, zaměřování, důlní měřictví, důlní geologie, polohopis, výškopis, profil

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

jiné

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 21. 8. 2009

ISBN:

Autor: Skřivánek František, Králik František
Název:

Závěrečná zpráva o geologickém a geomorfologickém výzkumu jeskynní 

propasti Antro del Corchia v Itálii

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Krasová sekce Společnosti Národního muzea, Praha

Fyzický popis: strojopis

Údaje o edici - vedlejší název: I. etapa

Žánr/forma: text

Rok vydání:1964

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:27

ČSS / cop / A4 / 01129Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geologie, geomorfologie, sestupy, výzkumy, popis, vývoj

vypůjčitelné

domácí

rukopis kopie

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



21. 8. 2009

Skřivánek František, Králik František

Závěrečná zpráva o geologickém a geomorfologickém výzkumu jeskynní 

propasti Antro del Corchia v Itálii

Krasová sekce Společnosti Národního muzea, Praha

strojopis

I. etapa

ČSS / cop / A4 / 01129

geologie, geomorfologie, sestupy, výzkumy, popis, vývoj

domácí

rukopis kopie

CZ

jeskyně

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 10. 2015

ISBN:

Autor: Balatka Břetislav, Sládek Jaroslav
Název:

Závrty v neovulkanitech Manětínské kotliny

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Československá společnost zeměpisná

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Československé společnosti zeměpisné č. 3, sv. 74

Žánr/forma: text

Rok vydání:1969

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:14

ČSS / SEP / A5 / 01941Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): závrt, neovulkanit, geomorfologie, pahorkatina

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 10. 2015

Balatka Břetislav, Sládek Jaroslav

Závrty v neovulkanitech Manětínské kotliny

separát

Československá společnost zeměpisná

Sborník Československé společnosti zeměpisné č. 3, sv. 74

ČSS / SEP / A5 / 01941

závrt, neovulkanit, geomorfologie, pahorkatina

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Milolevič Sima M. a kol.
Název:

Zbornik radova

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Institut za proučavanije krša "Jovan Cvilič", Bělehrad

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 1

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1955

Lokace:SLO

Údaje pevné délky:108

ČSS / pub / A4 / 01130Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): kras, jeskyně, hydrologie

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

sborník

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Milolevič Sima M. a kol.

Zbornik radova

Institut za proučavanije krša "Jovan Cvilič", Bělehrad

, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 01130

kras, jeskyně, hydrologie

zahraniční

textová publikace

SLO

území menší

sborník

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 11. 2010

ISBN: 80-86143-32-5

Autor: Šimečková Barbora, Zajíček Petr
Název:

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: AOPK ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:foto

Rok vydání:2005

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:24

ČSS / pub / A5 / 01525Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Hranický kras, aragonit

vypůjčitelné

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 11. 2010

Šimečková Barbora, Zajíček Petr

Zbrašovské aragonitové jeskyně

AOPK ČR, Praha

ČSS / pub / A5 / 01525

Hranický kras, aragonit

domácí

fotopublikace

CZ

jeskyně

všeobecné

sešit

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 2. 7. 2009

ISBN:

Autor: Kukla Karel L.
Název:

Ze všech koutů staré Prahy

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: nákladem knihovny "Z kroniky staré Prahy" Praha XII.

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Rozmarné obrázky z pražského života

Žánr/forma: text

Rok vydání:1931

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:172

ČSS / pub / A5 / 01420Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



2. 7. 2009

Kukla Karel L.

Ze všech koutů staré Prahy

nákladem knihovny "Z kroniky staré Prahy" Praha XII.

Rozmarné obrázky z pražského života

ČSS / pub / A5 / 01420

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN:

Autor: Tomek V. V.
Název:

Ze života českých poustevníků

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Nakladatel Pavel Körber, Praha

Fyzický popis: fotokopie

Údaje o edici - vedlejší název: Vypravování o jejich divotvorném působení, o jejich ďábelských pokušeních 

a jiných dobrodružstvích

Žánr/forma: text

Rok vydání:1918

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:44

ČSS / cop / A4 / 01131Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): poustevníci, skály, hrady, kláštery

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Tomek V. V.

Ze života českých poustevníků

Nakladatel Pavel Körber, Praha

fotokopie

Vypravování o jejich divotvorném působení, o jejich ďábelských pokušeních 

a jiných dobrodružstvích

ČSS / cop / A4 / 01131

poustevníci, skály, hrady, kláštery

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

volné listy

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2011

ISBN:

Autor: Veselý Miroslav, Plekanec Miroslav
Název:

Źelezné jámy u Kyjova

Údaje o vydání: historická konference 2003 Minulosti Českého Švýcarska

Nakladatelské údaje: autorský separát

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2003

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / cop / A5 / 01600Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): těžba, železná ruda, historie, dolování, šachta

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2011

Veselý Miroslav, Plekanec Miroslav

Źelezné jámy u Kyjova

historická konference 2003 Minulosti Českého Švýcarska

autorský separát

ČSS / cop / A5 / 01600

těžba, železná ruda, historie, dolování, šachta

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

volné listy

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN: 56/III-4

Autor: Haufler Vlastislav, Korčák Jaromír, Král Václav
Název:

Zeměpis Československa

Údaje o vydání: I. Vydání

Nakladatelské údaje: ČSAV, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:667

ČSS / pub / A4 / 01132Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

studijní

vázané

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Haufler Vlastislav, Korčák Jaromír, Král Václav

Zeměpis Československa

I. Vydání

ČSAV, Praha

ČSS / pub / A4 / 01132

domácí

textová publikace

CZ

území větší

studijní

vázané

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 7. 2009

ISBN:

Autor: Flammarion Camille
Název:

Zemětřesení

Údaje o vydání: přel. M. Roubalová

Nakladatelské údaje: Nakladatelství Hejda - Tuček, Praha

Fyzický popis: originál podpis

Údaje o edici - vedlejší název: Ex Libris K. Hlávka

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:76

ČSS / pub / A5 / 01133Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc):

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 7. 2009

Flammarion Camille

Zemětřesení

přel. M. Roubalová

Nakladatelství Hejda - Tuček, Praha

originál podpis

Ex Libris K. Hlávka

ČSS / pub / A5 / 01133

domácí

textová publikace

CZ

jiné

všeobecné

vázané

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 1. 9. 2009

ISBN: 22-079-80

Autor: Vaněček Arnošt
Název:

Zlatý kůň

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Československý spisovatel, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: historický román o lásce a zradě a penězích

Žánr/forma: text

Rok vydání:1980

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:188

ČSS / pub / A5 / 01134Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zlatý kůň

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



1. 9. 2009

Vaněček Arnošt

Zlatý kůň

Československý spisovatel, Praha

historický román o lásce a zradě a penězích

ČSS / pub / A5 / 01134

zlatý kůň

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

vázané

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 13. 10. 2015

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Značka pro stabilizaci důlních měřických bodů

Údaje o vydání: čsl. patent č. 116 708

Nakladatelské údaje: Ústav pro výzkum rud, Praha

Fyzický popis: 3 ks

Údaje o edici - vedlejší název: technický popis a návod k použití

Žánr/forma: text

Rok vydání:

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / pub / A5 / 01135Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): měřický bod, výzkum rud

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



13. 10. 2015

neuveden

Značka pro stabilizaci důlních měřických bodů

čsl. patent č. 116 708

Ústav pro výzkum rud, Praha

3 ks

technický popis a návod k použití

ČSS / pub / A5 / 01135

měřický bod, výzkum rud

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

sešit

hornictví, hutnictví



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 1335-1567

Autor: Bella Pavel, Holúbek Peter
Název:

Zoznam jaskýň na Slovensku

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Ministerstvo životneho prostredia SR, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: stav k 31.12.1998

Žánr/forma: text

Rok vydání:1999

Lokace:SK

Údaje pevné délky:268

ČSS / pub / A4 / 01136Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, seznam

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella Pavel, Holúbek Peter

Zoznam jaskýň na Slovensku

Ministerstvo životneho prostredia SR, Bratislava

stav k 31.12.1998

ČSS / pub / A4 / 01136

jeskyně, seznam

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 978-80-88924-63-0

Autor: Bella P., Hlaváčová I., Holúbek P.
Název:

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2007

Lokace:SK

Údaje pevné délky:364

ČSS / pub / A4 / 01472Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologické členění, seznam jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Bella P., Hlaváčová I., Holúbek P.

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

ČSS / pub / A4 / 01472

geomorfologické členění, seznam jeskyní

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 11. 2021

ISBN: 978-80-89933-03-7

Autor: Bella P., Hlaváčová I., Holúbek P.
Název:

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:2018

Lokace:SK

Údaje pevné délky:528

ČSS / pub / A4 / 02197Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologické členění, seznam jeskyní

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 11. 2021

Bella P., Hlaváčová I., Holúbek P.

Zoznam jaskýň Slovenskej republiky

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

ČSS / pub / A4 / 02197

geomorfologické členění, seznam jeskyní

zahraniční

textová publikace

SK

území větší

jiný seznam

vázané

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 7. 8. 2017

ISBN:

Autor: Tásler Radko et al.
Název:

Zpráva o průzkumu zakryté části Pivovarského potoka v Nové Pace

Údaje o vydání: průzkumná zpráva pro OBIS s.r.o.

Nakladatelské údaje: ČSS, ZO 5-02 Albeřice

Fyzický popis: mapová a další kompletní dokumentace

Údaje o edici - vedlejší název: zpráva pro OBIS č. 0121; do roku 2000 nevyužívatí!!!!

Žánr/forma: text

Rok vydání:1995

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:

ČSS / cop / A4 / 02031Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Pivovarský potok, Nová Paka

Nelze půjčovat !!!!

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



7. 8. 2017

Tásler Radko et al.

Zpráva o průzkumu zakryté části Pivovarského potoka v Nové Pace

průzkumná zpráva pro OBIS s.r.o.

ČSS, ZO 5-02 Albeřice

mapová a další kompletní dokumentace

zpráva pro OBIS č. 0121; do roku 2000 nevyužívatí!!!!

ČSS / cop / A4 / 02031

Pivovarský potok, Nová Paka

ČSS

textová publikace

CZ

jiné

jiné

jiné

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 17. 8. 2009

ISBN:

Autor: Prosová Marie, Sekyra Josef
Název:

Zpráva o výzkumu krasových zjevů v oblasti Staré Polany pod Havranem

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Praha

Fyzický popis: i RU, DE

Údaje o edici - vedlejší název: Anthropozoikum

Žánr/forma: text

Rok vydání:1956

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:5

ČSS / SEP / A4 / 01137Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové zjevy, Bělské Tatry, jeskyně, propasti, geologie

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



17. 8. 2009

Prosová Marie, Sekyra Josef

Zpráva o výzkumu krasových zjevů v oblasti Staré Polany pod Havranem

separát

Praha

i RU, DE

Anthropozoikum

ČSS / SEP / A4 / 01137

krasové zjevy, Bělské Tatry, jeskyně, propasti, geologie

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

sešit

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 12. 2012

ISBN: 370115488

Autor: Štefka Leoš a kol.
Název:

Zpravodaj CHKO Moravský kras

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa CHKO Moravský kras, Blansko

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma: text

Rok vydání:1988

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:44

ČSS / pub / A5 / 01680Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): chráněná krajinná oblast, Moravský kras, ochrana přírody, právní norma

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 12. 2012

Štefka Leoš a kol.

Zpravodaj CHKO Moravský kras

Správa CHKO Moravský kras, Blansko

ČSS / pub / A5 / 01680

chráněná krajinná oblast, Moravský kras, ochrana přírody, právní norma

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 31. 7. 2015

ISBN:

Autor: Kleisner Tomáš et al.
Název:

Zprávy Klubu za starou Prahu

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Klub Za starou Prahu, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 2

Žánr/forma: text

Rok vydání:1996

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:142

ČSS / pub / A5 / 01929Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): Praha, architektura, historie, památky, restaurátorství

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



31. 7. 2015

Kleisner Tomáš et al.

Zprávy Klubu za starou Prahu

Klub Za starou Prahu, Praha

, sv. 2

ČSS / pub / A5 / 01929

Praha, architektura, historie, památky, restaurátorství

domácí

textová publikace

CZ

území menší

všeobecné

brožované

historie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 11. 8. 2017

ISBN:

Autor: neuveden
Název:

Zprávy o geomorfologických výzkumech v roce 1959

Údaje o vydání: věnováno univ. prof. dr. Františku Vitáskovi k 70. narozeninám

Nakladatelské údaje: kabinet pro geomorfologii ČSAV v Brně

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název:

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1960

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:28

ČSS / pub / A5 / 02044Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): geomorfologie, Nízký Jeseník, Severomoravský kras, Moravský kras

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

geomorfologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



11. 8. 2017

neuveden

Zprávy o geomorfologických výzkumech v roce 1959

věnováno univ. prof. dr. Františku Vitáskovi k 70. narozeninám

kabinet pro geomorfologii ČSAV v Brně

ČSS / pub / A5 / 02044

geomorfologie, Nízký Jeseník, Severomoravský kras, Moravský kras

domácí

textová publikace

CZ

území větší

sborník

sešit

geomorfologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN:

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2006

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 1

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2007

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:77

ČSS / pub / řada / 01570Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2006

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 1

ČSS / pub / řada / 01570

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 978-80-903927-4-8

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2007

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 2

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2008

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:126

ČSS / pub / řada / 01603Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2007

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 2

ČSS / pub / řada / 01603

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 978-80-87309-04-9

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2008

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 3

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:129

ČSS / pub / řada / 01606Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2008

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 3

ČSS / pub / řada / 01606

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 14. 9. 2011

ISBN: 978-80-97309-08-7

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2009

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 4

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2010

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:134

ČSS / pub / řada / 01499Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zpřístupněné jeskyně, Správa jeskyní ČR, péče o jeskyně,průzkumy a výzkumy, 

mezinárodní spolupráce

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

jiné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



14. 9. 2011

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2009

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 4

ČSS / pub / řada / 01499

zpřístupněné jeskyně, Správa jeskyní ČR, péče o jeskyně,průzkumy a výzkumy, 

mezinárodní spolupráce

domácí

ročenka

CZ

území větší

jiné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 20. 10. 2011

ISBN: 978-80-87309-10-0

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2010

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 5

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2011

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:162

ČSS / pub / řada / 01667Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



20. 10. 2011

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2010

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 5

ČSS / pub / řada / 01667

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 3. 1. 2014

ISBN: 978-80-87309-17-9

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2011

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 6

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2012

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:162

ČSS / pub / řada / 01685Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



3. 1. 2014

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2011

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 6

ČSS / pub / řada / 01685

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 23. 8. 2017

ISBN: 978-80-87309-17-9

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2012

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 7

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2013

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / řada / 01890Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zpřístupněné jeskyně, Správa jeskyní ČR, péče o jeskyně,průzkumy a výzkumy, 

mezinárodní spolupráce

vypůjčitelné



23. 8. 2017

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2012

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 7

ČSS / pub / řada / 01890

zpřístupněné jeskyně, Správa jeskyní ČR, péče o jeskyně,průzkumy a výzkumy, 

mezinárodní spolupráce



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 12. 2014

ISBN: 978-80-87309-26-1

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2013

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 8

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2014

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:176

ČSS / pub / řada / 01889Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 12. 2014

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2013

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 8

ČSS / pub / řada / 01889

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 27. 1. 2016

ISBN: 978-80-87309-30-8

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2014

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 9

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2015

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / řada / 01960Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



27. 1. 2016

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2014

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 9

ČSS / pub / řada / 01960

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 8. 5. 2018

ISBN: 978-80-87309-40-7

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2015

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 10

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2016

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:160

ČSS / pub / řada / 02082Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



8. 5. 2018

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2015

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 10

ČSS / pub / řada / 02082

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 9. 2017

ISBN: 978-80-87309-41-4

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2016

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 11

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2017

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / řada / 02045Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 9. 2017

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2016

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 11

ČSS / pub / řada / 02045

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 8. 2018

ISBN: 978-80-87309-43-8

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2017

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 12

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2018

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:143

ČSS / pub / řada / 02088Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 8. 2018

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2017

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 12

ČSS / pub / řada / 02088

správa jeskyní, zpřístupněné jeskyně, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 25. 10. 2019

ISBN: 978-80-87309-46-9

Autor: Šimečková Barbora a kol.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2018

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: , sv. 13

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2019

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:147

ČSS / pub / A5 / 02157Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): zpřístupněné ejskyně, ochrana jeskyní, péče o jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



25. 10. 2019

Šimečková Barbora a kol.

Zpřístupněné jeskyně 2018

Správa jeskyní ČR, Praha

, sv. 13

ČSS / pub / A5 / 02157

zpřístupněné ejskyně, ochrana jeskyní, péče o jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 5. 11. 2021

ISBN: 978-80-87309-48-3

Autor: Šimečková Barbora ed.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2019

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 13

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2020

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135

ČSS / pub / řada / 02172Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



5. 11. 2021

Šimečková Barbora ed.

Zpřístupněné jeskyně 2019

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 13

ČSS / pub / řada / 02172

jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 12. 2021

ISBN: 978-80-87309-49-0

Autor: Šimečková Barbora ed.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2020

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 14

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:135127

ČSS / pub / řada / 02191Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 12. 2021

Šimečková Barbora ed.

Zpřístupněné jeskyně 2020

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 14

ČSS / pub / řada / 02191

jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 10. 11. 2022

ISBN: 978-80-87309-51-3

Autor: Šimečková Barbora ed.
Název:

Zpřístupněné jeskyně 2021

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Správa jeskyní ČR, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 14

Žánr/forma:ročenka

Rok vydání:2021

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:120

ČSS / pub / řada / 02253Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

vypůjčitelné

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



10. 11. 2022

Šimečková Barbora ed.

Zpřístupněné jeskyně 2021

Správa jeskyní ČR, Praha

Ročenka Správy jeskyní ČR, sv. 14

ČSS / pub / řada / 02253

jeskyně, péče o jeskyně, zpřístupněné jeskyně

domácí

ročenka

CZ

území větší

všeobecné

brožované

speleo



datum poslední ak tua lizace záznamu: 16. 9. 2013

ISBN:

Autor: Kučera Bohumil
Název:

Zpřístupněné jeskyně v Belgii

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Český ústav ochrany přírody, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Ochrana přírody

Žánr/forma: text

Rok vydání:1994

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:8

ČSS / SEP / A4 / 01740Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): jeskyně, Belgie, zpřístupnění, péče, ochrana

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



16. 9. 2013

Kučera Bohumil

Zpřístupněné jeskyně v Belgii

separát

Český ústav ochrany přírody, Praha

Ochrana přírody

ČSS / SEP / A4 / 01740

jeskyně, Belgie, zpřístupnění, péče, ochrana

domácí

textová publikace

CZ

území větší

všeobecné

volné listy

ochrana jeskyní, péče o jesk



datum poslední ak tua lizace záznamu: 30. 9. 2010

ISBN: 978-80-86011-40-0

Autor: Beneš Jaroslav, Lakosil Jan, Nič Martin, Škoda Jan
Název:

Zvláštní zařízení na komunikacích v letech 1936 - 1938

Údaje o vydání: Architectura Militaris

Nakladatelské údaje: Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Pevnosti, sv. 31

Žánr/forma: text

Rok vydání:2009

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:231

ČSS / pub / řada / 01481Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): pevnosti, military

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



30. 9. 2010

Beneš Jaroslav, Lakosil Jan, Nič Martin, Škoda Jan

Zvláštní zařízení na komunikacích v letech 1936 - 1938

Architectura Militaris

Ing. Jan Škoda - FORTprint, Dvůr Králové nad Labem

Pevnosti, sv. 31

ČSS / pub / řada / 01481

pevnosti, military

domácí

textová publikace

CZ

jiné

monotematické

brožované

army



datum poslední ak tua lizace záznamu: 12. 9. 2011

ISBN: 80-902052-5-9

Autor: Vodička Jindřich
Název:

Železné hory očima geologa

Údaje o vydání: pro Společnost přátel Železných hor

Nakladatelské údaje: Invence, Litomyšl

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Železné hory, sborník prací č. 5

Žánr/forma: text

Rok vydání:1997

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:66

ČSS / pub / A5 / 01138Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): krasové jevy, topomastika, hornictví, geologie, těžba

vypůjčitelné

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



12. 9. 2011

Vodička Jindřich

Železné hory očima geologa

pro Společnost přátel Železných hor

Invence, Litomyšl

Železné hory, sborník prací č. 5

ČSS / pub / A5 / 01138

krasové jevy, topomastika, hornictví, geologie, těžba

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

brožované

geologie



datum poslední ak tua lizace záznamu: 6. 12. 2010

ISBN:

Autor: Daneš Zdeněk a kol.
Název:

Život a práce prof. dr. J. V. Daneše 1880 - 1928

Údaje o vydání: zvláštní otisk

Nakladatelské údaje: Čsl. společnost zeměpisná, Praha

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: Sborník Čsl. společnosti zeměpisné, sv. 12

Žánr/forma:sborník

Rok vydání:1928

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:228

ČSS / SEP / A4 / 01139Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): mládí a studentská léta, cesty, krasové studie, geomorfolog, zalednění, jihoslovanské 

země, anthropogeograf

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



6. 12. 2010

Daneš Zdeněk a kol.

Život a práce prof. dr. J. V. Daneše 1880 - 1928

zvláštní otisk

Čsl. společnost zeměpisná, Praha

Sborník Čsl. společnosti zeměpisné, sv. 12

ČSS / SEP / A4 / 01139

mládí a studentská léta, cesty, krasové studie, geomorfolog, zalednění, jihoslovanské 

země, anthropogeograf

domácí

textová publikace

CZ

jiné

sborník

brožované

jiné



datum poslední ak tua lizace záznamu: 18. 11. 2022

ISBN:

Autor: různí
Název:

Životné prostredie '84

Údaje o vydání:

Nakladatelské údaje: Slovenská akademie vied, Bratislava

Fyzický popis:

Údaje o edici - vedlejší název: číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 1

Žánr/forma: text

Rok vydání:1984

Lokace:SK

Údaje pevné délky:56

ČSS / pub / A4 / 02255Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): ochrana krasu, přírody a životního prostředí

vypůjčitelné

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



18. 11. 2022

různí

Životné prostredie '84

Slovenská akademie vied, Bratislava

číslo desek v archivu: 504, název složky: KRAS - ochrana jeskyní: obecné 

články, sv. 1

ČSS / pub / A4 / 02255

ochrana krasu, přírody a životního prostředí

zahraniční

textová publikace

SK

jiné

sborník

sešit

ochrana přírody



datum poslední ak tua lizace záznamu: 9. 10. 2015

ISBN:

Autor: Kettner Radim
Název:

Žulové balvany u Žihle a Tisu

Údaje o vydání: separát

Nakladatelské údaje: Časopis Věda přírodní

Fyzický popis: razítka RNDr. Karel Hlávka (Hlávkova nadace ?)

Údaje o edici - vedlejší název: roč. 17, číslo 6-8, sv. 17

Žánr/forma: text

Rok vydání:1936

Lokace:CZ

Údaje pevné délky:4

ČSS / SEP / A4 / 01942Knihovna ČSS

Klíčová slova (ad hoc): žula, odkryv, balvan

Nelze půjčovat !!!!

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie

editor:

charakter:

jazyk:

objekt:

obsah:

vazba:

zaměření:



9. 10. 2015

Kettner Radim

Žulové balvany u Žihle a Tisu

separát

Časopis Věda přírodní

razítka RNDr. Karel Hlávka (Hlávkova nadace ?)

roč. 17, číslo 6-8, sv. 17

ČSS / SEP / A4 / 01942

žula, odkryv, balvan

domácí

textová publikace

CZ

území menší

monotematické

jiné

geologie


