
Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

"Kazatelna" pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Amerika v Českém krasu podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/96 fotokopie textu s foto a náčrty z Děčínckých vlastivědných zpráv č.

 2/2000; spojeno drátkem

Annberg historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Arnultovice u Nového BOru podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

Babia hora pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Barcalína jeskyně CSS/ARCH/821/US/8 text s náčrtky; separát z Památky a příroda 1/1984

Barklova jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Bedřichovská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/461 čtyřřádkový výstřižek kopie strojopisu (patrně zprávy o činnosti) 

nalepený na A4; tužkou vpisek "oblast Krkonoš a Jizerských hor"

Bechlejovice historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Beskydské "ďúry" pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/30/ZL/339 poctivě nalepené výstřižky z nejrůznějších novin na volných 

listech

Bezděčínská věž pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Bezděčínské skály pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Bezděz archeologické objekty CSS/ARCH/6/LB/86 fotokopie stránky z neznámého časopisu (snad Echo ?) č. 2; forma 

interview

Bezpráví u Dobré Vody zemní průduchy CSS/ARCH/5/PA/59 průpis sdrátkované zprávy pro Krasovou sekci NM v Praze; text s 

originálními foto a náčrtky; forma dopisů Krasové sekci
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Bílá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Bílá volská štola historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Bílý Kůň historická štola CSS/ARCH/70/XX/654 na pauze tuží provedená kopie původního plánu z roku 1958; bez 

jakéhokoliv dalšího popisku či vysvětlení

Bivaková jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Bloková jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Bludiště pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/481 sdrátkované vytržené stránky z Práce a studie; text s čb foto a 

profily a situačním náčrtem; anglická anotace

Bohuslav prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Branická skála historická štola CSS/ARCH/70/HP/636 fotokopie původního rukopisu pro publikování ve Speleo (viz 

CSS/ARCH/70/HP/617); sesvorkováno; text a jednotlivé mapky; 

ruční vpisky; verze z textového editoru a průpis originální 

strojopisu

Branická štola historická štola CSS/ARCH/70/HP/655 xerokopie textu článku se situačním náčrtem; sesvorkováno; k 

jedné z kopiií připojen i celkový plánek sitace systému za 

kostelem - za valem, který navazuje na samotnou Branickou štolu; 

M500

Bručoun pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/462 "sprovázkovaná" kopie strojopisu textu s dlouhým  seznamem 

krasovách i nekrasovýcjh jevů v Jizerských horách; ručně vpisek 

617/86

Brusnice historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2
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Břevnovský klášter historické odvodňovací 

štoly

CSS/ARCH/72/HP/650 fotokopie stránek ze Zpráv památkové péče LIII; text a čb foto; 

sdrátkováno

historické objekty CSS/ARCH/72/HP/651 komplet technické zprávy, výkresové dokumentace a originální 

fotodokumentace (fota nalepená na čtvrtkách doplněna 

podrobnými popisky); ve vlastních košilových dvojlistech celé v 

chlopňových deskách; odkaz na SPELEO Josef Řehák

historická odvodňovací 

štola

CSS/ARCH/72/HP/649 sdrátkováno; text s mapami a řezy; vloženo v chlopňových 

deskách

břidličná štola "Sintrová" zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

Bučina historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/115 "separát" z Děčínských vlastivědných zpráv roč. VIII; text s foto a 

hojným počtem náčrtů situace, "vlašských značek" a 

archeologických nálezů; sdrátkováno

Buková hora ledová jeskyně CSS/ARCH/57/US/539 řádný separát z Ochrany přírody č. 4/XIV; strojopisně doplněn na 

titulce autor a název článku

Bukové skály historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/114 složka 3 ks fotokopií článků z Českolipského deníku, Děčínského 

deníku, 1 ks textu s náčrtem a 1 ks náčrtu situačního plánu; dva 

listy A3 přeloženy jako desky, uvnitř sdrátkované a sesvorkované 

dokumenty

Cechovní louka historická důlní díla CSS/ARCH/7/KA/133 text zprávy za ZO ČSS 4-01;  sdrátkováno; světlotisková kopie

Cikánská jeskyně pseudokrasový zjev CSS/ARCH/26/KA/328 výstřižek z časopisu Za krásami domova, č. 5; čb foto a plánek 

místa

podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

Cikánská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/431 poznámky k petrografii jeskyní č. 9201, 9212 a 9216 (čísla dopsána 

tužkou)

cisterna hradu Šaunštejna pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Cumberk, šachta Rudolf historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované
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č. 553 propast CSS/ARCH/5/ST/54 textová zpráva v průpisu; náčrtky i v tuží kresleném originále (2 

ks)

č. 562 sklepy CSS/ARCH/5/PA/60 světlotiskové kopie náčrtů bez jakékoliv další lokalizace, bez 

měřítka - pro potřeby archivu ČSS přiřazena lokalizace ad hoc k 

Ústí nad Orlicí

č. 577 pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/5/PA/57 výstřižek z novin Jiskra Orlicka č. 45(12); text s náčrtkem

č. 583 pseudokrasové jevy CSS/ARCH/4/ST/45 fotokopie stránek z časopisu bez dalších podrobností; text s 

náčrtky

Černá hora pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Černá štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Černý důl zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

historické důlní dílo CSS/ARCH/21/MS/251 text s tabulkou a 7ks originálních čb foto; vše jen sesvorkováno

Čertova branka krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Čertova štola historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

Čertův mlýn pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

Čertův odpočinek pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/462 "sprovázkovaná" kopie strojopisu textu s dlouhým  seznamem 

krasovách i nekrasovýcjh jevů v Jizerských horách; ručně vpisek 

617/86
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Červená hora pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/XX/469 průpisová kopie strojopisu s ručním vpiskem "Referát na II. spel. 

škole v Ladek Zdrój (PLR)"; sdrátkováno (poškozené sešití rohu) s 

originálním ručním podpisem autora

českodubský zámek zámek CSS/ARCH/6/LB/68 fotokopie stavebního výkresu půdorysu zámku; cit. "komenda 

johanitů - a - v domě 1-IV"; bez jakýchkoli dalších upřesňujících 

údajů

Dámská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

dědičná štola Antonín Paduánský historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

dědičné štoly na Hackelbergu historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Děravá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Derinkuyu historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/448 xerokopie "řezu" patrně důlního díla v Turecku; otisk z časopisu 

Subterranea britannica č. 25 (ruční popisek)

Die Krimmerflur historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

dílo Liebefrauen historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/91 text; výstřižek ze zprávy o činnosti ZO ČSS 4-04; připojena věta i o 

Hrobském revíru;slepenc dvou papírků

díra "U skalisek" průvanové díry CSS/ARCH/32/PA/349 novinový výstřižek z Lidové demokracie ze dne 30. 10. 1961, 

vylepený na čtvrtce

Divoká Šárka historické objekty CSS/ARCH/70/HP/656 vystřižené stránky ze Speleo č. 12; sdrátkováno; text a sitoační 

náčrt

Dlouhá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/550 originál zprávy s fotokopiemi ručně provedených terénních 

náčrtů půdorysů a řezů objevů; sdrátkováno; některé kresby na 

mm papíře
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dlouhý seznam důlních měr Moravského krasu historická důlní díla CSS/ARCH/16/JM/210 text a náčrtem situace; vystřižené stránky z nenámé publikace; 

sdrátkováno

dlouhý seznam místních názvů historických důlních děl 

Olomučanska

historická důlní díla CSS/ARCH/16/JM/208 text; seznam místních názvů pro historická důlní díla; vystřižené 

stránky z neznámého periodika (?); sdrátkováno

dobývky na Měděném historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/236 text a mapa; sdrátkováno; autorský podpis

Dolní loučky historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Dolní Police historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

doly Čermná Potlachový a Čermná vodní zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

doly Lhotka I a II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

doly Lhotka I a Lhotka II opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

doly Rejvíz I až III pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

doly u Bor historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

doly Zálužná I a II zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

Drábské světničky skalní hrady CSS/ARCH/73/ST/664 tisk internetové stránky; text s čb foto

Dračí jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Drápová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/XX/494 xerokopie souboru výstřižků různých autorů i různé datace; text 

sem tam s čb foto a s jednou parcelní situací
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Druhá sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Dudychova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/5/PA/56 text s foto; vytržená stránky z Ochrany přírody č. 8-9

pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Duchcov historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/80 text s nákresem; "separát" z časopisu Bezděz 11

důl  Kružberk pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

důl Alexandr historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

důl Altenberg historické hornické dílo CSS/ARCH/15/VY/196 vystřižené stránky z časopisu Stavební listy č. 6; sdrátkováno; text, 

foto i náčrtek

důl Anna důlní díla CSS/ARCH/6/US/93 "separát" z časopisu Bezděz č. 10; text s náčrtem

důl Anton historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/81 text s mapkou; fotokopie stránek z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 12, č. 3; spojeno drátkem

důl Anton a Johann důlní díla CSS/ARCH/6/US/93 "separát" z časopisu Bezděz č. 10; text s náčrtem

důl AntonSegen Gottes historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/102 "separát" z časopisu Bezděz č. 9; text s foto a náčrtkem; spojeno 

drátkem

důl Barbora pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/552 text s originálním podpisem; sdrátkováno; chybně v názvu 

vročení - patrně má jít o rok 2000 - nebo špatně vročení; ručně 

vpisek "140", ač uloženo v poddeskách za skupinu 141

důl Berghaus důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků
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důl Boží požehnání historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důl Buchberg historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Cech historické hornické dílo CSS/ARCH/15/VY/196 vystřižené stránky z časopisu Stavební listy č. 6; sdrátkováno; text, 

foto i náčrtek

důl Čermná pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

staré důlní dílo CSS/ARCH/18/MS/221 profily důlního díla bez jakéhokoliv dalšího popisu

historické důlní dílo CSS/ARCH/21/MS/251 text s tabulkou a 7ks originálních čb foto; vše jen sesvorkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

netopýří zimoviště CSS/ARCH/18/MS/257 orignální čb foto nalepené na čtvrtkách; volné listy v deskách 

(nevyužitý rychlovazač)

důl Čermná Dřevěná štola historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

důl Čermná Modrá štola historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

důl Čermná Potlachový netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Čermná Žlutý květ historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

důl Dollinger historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

důl Engelbert historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků
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důl Erhard historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

důl František historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/128 text ve formě dopisu bez ručního podpisu

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Gottes Segen historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/120 fotokopie výstřižku z MF Dnes ze 6. 11. 1997; za pozornost stojí 

následující seznam propadlých lokalit za roky 1992 - 1997

důl Hedvika zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

důl Hermína netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Himmelfürst und Kreuzstollen historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

důl Holštejn historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Horní Sedlo historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Jakartovice pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

důl Jakartovice 2 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

důl Jakartovice I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno
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důl Jakartovice I a II netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Jakartovice I aII pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

důl Jakartovice II opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

důl Jan Nepomucký historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důl Janovice historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Jeskyně historická důlní díla CSS/ARCH/21/OL/248 text (menší část dokumentu) s mapovou přílohou a s obálkou 

originálních čb foto (7 ks); sesvorkováno

důl Johann pseudokrasový zjev CSS/ARCH/6/US/83 text s nákresy a foto; fotokopie z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 11, č. 4; spojeno drátkem s dalším článkem Známá 

neznámá štola v Malé Veleni (autor Chochel Martin)

důl Karel pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

netopýří zimoviště CSS/ARCH/18/MS/257 orignální čb foto nalepené na čtvrtkách; volné listy v deskách 

(nevyužitý rychlovazač)

důl Karolina II důlní díla CSS/ARCH/6/US/77 text; stručně činnost skupiny

důl Klokočov Hlavní lom historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

důl Kružberk opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno
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důl Kružberk pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

důl Kunewald historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Laurenzi historická štola CSS/ARCH/6/ST/113 krátký text a přidrátkovaný náčrt půdorysu a příčných řezů štoly 

dolu Laurenzi

důl Limperk historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Litultovice pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

důl Marie Pomocné historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

důl Marie Pomocné II historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/237 trosky textu patrně ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-10; ruční 

popisek 1993/7-10

důl Marie Pomocné III zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/240 sestříhané proužky textů ze zpráv o činnosti ZO ČSS 7-10 za roky 

1989, 1990 a 1991; nalepeno na listu

důl Martie Pomocná pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

důl Mařenice historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl Matie Pomocná II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek
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důl Matylda historické důlní dílo CSS/ARCH/9/PL/150 dva výstřižky od Pražské informační služby (druhý z r. 1969) ze 

Zemdělských novin a plzeňské Pravdy

důl Mauricius historická důlní díla CSS/ARCH/9/KA/146 tři sesvorkované tužkou provedené rukopisné poznámky a náčrty

důl Měděný pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/236 text a mapa; sdrátkováno; autorský podpis

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

důl Meissengründel historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/130 text s náčrtem situace a anglickou anotací; patrně původní rukopis 

(strojem) pro nějakou - neznámou publikaci; sdrátkováno

důl na Děčínském Sněžníku štola fluoritového dolu CSS/ARCH/6/US/110 text s připojeným (drátek) výstřižkem z Děčínského deníku "Ještě 

jednou k vlašským znamením na Sněžníku"

důl na Rejvízu zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

důl na Schweidrichu, resp. "Švajdrychu" historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/130 text s náčrtem situace a anglickou anotací; patrně původní rukopis 

(strojem) pro nějakou - neznámou publikaci; sdrátkováno

důl na Sněžníku historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků
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důl na Švajdrychu historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl na vinici Košince historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důl na vinici Paradies historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důl na vinici Pečová historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důl na zlato v Těšově historické důlní dílo CSS/ARCH/12/PL/170 dva odstřižky textů zpráv

důl Naděje historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl nová štola opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

důl Nulté patro pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

důl Odry I netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Olověný pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)
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důl Olověný opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

důl Olšovec opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Paulus historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/81 text s mapkou; fotokopie stránek z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 12, č. 3; spojeno drátkem

důl Pluto hlubinný důl CSS/ARCH/6/US/87 fotokopie článku z MF Dnes ze dne 18. 12. 2000; text

důl Pod Jelení cestou historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/240 sestříhané proužky textů ze zpráv o činnosti ZO ČSS 7-10 za roky 

1989, 1990 a 1991; nalepeno na listu

důl Pomocná II a III netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Reichensegengottes historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

důl Rejvíz I - III opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((
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důl Rejvíz I až III pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

důl Richard historické důlní dílo CSS/ARCH/8/US/142 text s náčrty několika průpisů strojopisu s ručními vpisky; 

víceméně pelmel textů na téma Richard; na konci mapka - viz 

CSS/ARCH/8/US/138

CSS/ARCH/8/US/139 nedatovaná druhotná fotokopie "počmárané" mapy štol Richarda; 

vpisky znamenají rozměry průřezů štol a stav chodeb

CSS/ARCH/8/US/138 fotokopie historické mapy ploch ve štolách Richarda - 

"vybarveno" pod vedlejším názvem Plán podzemních chodeb z 

20. 1. 1975

historické důlní dílo a 

vojenský objekt

CSS/ARCH/8/US/140 fotokopie "konečné" mapy štol dolu Richard; plnohodnotná mapa 

v 1. vydání skupiny Krasová deprese

historické důlní dílo CSS/ARCH/8/US/141 text - patrně původní rukopis příspěvku (průpis z ručně 

upravovaného strojopisu) do časopisu Tvorba; sesponkováno 

včetně reakce na recenzní posudek jisté D. Kozlové

CSS/ARCH/8/US/137 kopie na slidu náčrtu mapy štol Richarda; sice z téhož roku jako 

CSS/ARCH/8/US/136, ale zjevně jiný autor a rozsah mapy

CSS/ARCH/8/US/136 světlotisková kopie historického schématu štol v Richardu; 

poskládáno - plachta A0

historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

historické důlní dílo CSS/ARCH/8/US/144 text na linkované stránce ze školního sešitu; patrně připomínky k 

nějakému rukopisu - bohužel bez dalšího určení

CSS/ARCH/8/US/145 originály německých pracovních karet (Werkzeugkarte apod.) a 

dalších formulářů, posbíraných ve štolách Richarda; značně 

poškozené; celkem 9 trosek dokumentů

důlní dílo CSS/ARCH/6/US/88 fotokopie článku z Lidové demokracie+ bez vročení; text a foto

historické důlní dílo CSS/ARCH/8/US/143 originální stránky 4 ks novinových článků o dolu Richard z doby 

před rokem 1989; jedne z nich dvakrát (Než se najde mecenáš)
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důl Richard historické důlní dílo CSS/ARCH/8/US/135 fotokopie mapy továrny Richard na třech listech, které vzájemn 

nenavazují, ale doplňují se: RA, C1 a C2 (RA, Elsabe-R, Starý důl); 

volně složeno

důl Rochus historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/238 text; mapa a situační náčrt; sdrátkováno jako součást zprávy o 

činnosti za rok 1993 ZO ČSS 7-10

důl Rožany historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

důl Rožná I aktivní uranový důl CSS/ARCH/14/VY/187 propagační tisk s. p. Diamo, závod Rožná I; termovazba; text, 

nákresy a barevné foto

důl Ruda pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/394 stránka naprosto nejasného strojopisu (vypadá jako část zprávy o 

činnosti ZO ČSS 7-01); diletantsky vůbec nepopsáno ani nic… :-(((

důl ruda I a II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Sct. Antoni historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

důl Sct. Georgi historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

důl Simon a Juda historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/241 originální čb foto z lokalit v CHKO Jeseníky (viz 

CSS/ARCH/22/OL/235 až 240); vloženo do obálky; ruční popisy na 

rubu foto
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důl Simon a Juda historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/240 sestříhané proužky textů ze zpráv o činnosti ZO ČSS 7-10 za roky 

1989, 1990 a 1991; nalepeno na listu

důl St. Antoni historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

důl St. Augustin pseudokrasový zjev CSS/ARCH/6/US/83 text s nákresy a foto; fotokopie z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 11, č. 4; spojeno drátkem s dalším článkem Známá 

neznámá štola v Malé Veleni (autor Chochel Martin)

důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

důl St. Oldřůvky pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

důl Stará Oldřůvka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

důl Staré Oldřůvky pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

důl Studna smrti v Horním údolí historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/236 text a mapa; sdrátkováno; autorský podpis

důl sv. Anny důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Antonína historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno
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důl sv. Augustina důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Barbory důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Ignáce důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Jana důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Jana Nepomuckého důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Krištofa důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Kryštof - sv. Jan Evangelista historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

důl sv. Markéty důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Prokopa důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. roberta důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl sv. Uršuly historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

důl Svatoňovice - Bezejmenný I a II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

důl Svatoňovice Třetí lom historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

důl Šimon a Juda historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/238 text; mapa a situační náčrt; sdrátkováno jako součást zprávy o 

činnosti za rok 1993 ZO ČSS 7-10
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důl Špirutka starů důlní dílo CSS/ARCH/18/OL/224 dopis ze správy ZAJ na OkÚ v Přerově; obsahuje mapu s 

lokalizací šachty (Martin Šteffan)

důl Tscheoen, resp. Tschepenwiese historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

důl Tschepen důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

důl Tvrdkov netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl u Brzkova historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

důl u Krupky historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

důl u Nové Vsi historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

důl U srnce historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/235 text

důl v Havraníkách historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

důl v Mikulově historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

důl Vidly pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

důl Vidly III pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

důl Vinárna historická důlní díla CSS/ARCH/21/OL/248 text (menší část dokumentu) s mapovou přílohou a s obálkou 

originálních čb foto (7 ks); sesvorkováno
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důl Zálužná historická důlní díla CSS/ARCH/19/MS/226 originální podpis na světlitiskové kopii textu; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

netopýří zimoviště CSS/ARCH/18/MS/257 orignální čb foto nalepené na čtvrtkách; volné listy v deskách 

(nevyužitý rychlovazač)

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

důl Zálužná  a II netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

důl Zur alten Hoffnung důlní díla CSS/ARCH/6/US/93 "separát" z časopisu Bezděz č. 10; text s náčrtem

důlní díla v okolí Suché Rudné historická důlní díla CSS/ARCH/38/MS/401 průpis textu; troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01

důlní dílo Amerika důlní díla CSS/ARCH/66/ST/589 stránka z novin Kahan; bez jakékoliv datace či popisku - jen ruční 

vpisek s názvem novi; složeno na formát A4

důlní dílo Černá ruda štola CSS/ARCH/73/ST/670 fotokopie novinového článku Blesk Magazínu ze dne 10. 2. z 

rubriky Krimi; text a čb foto; ruční vročení na rubu;sdrátkováno

důlní dílo Jeřábek historické podzemí CSS/ARCH/16/JM/206 text; zpráva o činnosti za rok 1993

důlní dílo Na Zámku historické důlní dílo CSS/ARCH/12/PL/170 dva odstřižky textů zpráv

důlní míra Tobiáš historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/237 trosky textu patrně ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-10; ruční 

popisek 1993/7-10

důlní systém Čermná opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

důlní systém Zálužná opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

dutina č. 0 - Bramborový sklep hrad CSS/ARCH/20/OL/231 textová zpráva s 5 mapami a situačními náčrty; text sdrátkován, 

jinak sesvorkováno

dutina č. 1 - Zbrojnice hrad CSS/ARCH/20/OL/231 textová zpráva s 5 mapami a situačními náčrty; text sdrátkován, 

jinak sesvorkováno
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dutina č. 2 - Basa hrad CSS/ARCH/20/OL/231 textová zpráva s 5 mapami a situačními náčrty; text sdrátkován, 

jinak sesvorkováno

dutina č. 3 - Podzemní chodba hrad CSS/ARCH/20/OL/231 textová zpráva s 5 mapami a situačními náčrty; text sdrátkován, 

jinak sesvorkováno

Dutý kámen důlní dílo, 

pseudokrasová jeskyně

CSS/ARCH/6/US/76 text; činnost ZO ČSS v roce

Dvojitá brána nad Rohlinami pseudokrasový zjev CSS/ARCH/44/LB/458 světlotisková kopie profilů a řezu

Džbánovec u D. Sloupnice zemní průduchy CSS/ARCH/5/PA/59 průpis sdrátkované zprávy pro Krasovou sekci NM v Praze; text s 

originálními foto a náčrtky; forma dopisů Krasové sekci

Falkenštejn skalní hrady CSS/ARCH/6/US/70 fotokopie stránek z časopisu bez jakéhokoliv dalšího upřesnění; 

náčrtky stavební situace

Filmová štola pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

Frantova štola historické důlní dílo CSS/ARCH/14/JM/193 chlívek zpráv o činnosti ZO ČSS 6-02; volné listy s krátkými texty 

z let 1977 až 2002; sesvorkováno

Freischurf - Výhradní kutiště historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

Gírová pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Grázlova jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/53/JM/511 vročení jen z rukopisných vpisků; vytržené listy z neznámého 

časopisu (LZ 5/83 - ?); sdrátkováno; pouze text v duchu povídky

Habánské chodby historické chodby CSS/ARCH/16/JM/203 krátký text na ustřiženém hlavičkovém apíře ZO ČSS 6-13; patrně 

zpráva o činnosti za roky 1987 - 1992

Havířský vrch historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

Hejda pseudokrasové tvary CSS/ARCH/46/KH/473 fotokopie stránek z neznámého zdroje (Speleo ?); dvojlist; tatáž 

mapka jako v CSS/ARCH/KH/472; přloženo
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Hejda pseudokrasové tvary CSS/ARCH/46/KH/472 odstřižené stránky z Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis 

vol. 109; sesvorkováno; anglicky s českou anotací na konci; text s 

čb foto a geologickou mapkou

Helenina jeskyně pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

Hinterstück důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

historická studna v Benešově historická studna CSS/ARCH/66/ST/658 fotokopie textu a 6 ks origin čb foto na čtvrtkách s nákresy 

svislých řezů studnou; rychlovazač; razítko ZO s ručním 

Hlaváčkova rokle pseudokrasový zjev CSS/ARCH/6/US/83 text s nákresy a foto; fotokopie z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 11, č. 4; spojeno drátkem s dalším článkem Známá 

neznámá štola v Malé Veleni (autor Chochel Martin)

Hloubětín, pod Zukovem historické sklepy CSS/ARCH/70/HP/614 ručně tužkou provedené terénní náčrt z průzkumu a jeho 

pracovní překreslení; milimetrový papír; značně ůosaháno"; 

přeložené listy na A4; pravděpodobně M 100

hluboká mezerní jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Hluboký důl historická důlní díla CSS/ARCH/21/OL/248 text (menší část dokumentu) s mapovou přílohou a s obálkou 

originálních čb foto (7 ks); sesvorkováno

Hodiny na Červených skalách pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/462 "sprovázkovaná" kopie strojopisu textu s dlouhým  seznamem 

krasovách i nekrasovýcjh jevů v Jizerských horách; ručně vpisek 

617/86

Hodkovické skály pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Horní labyrint pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/481 sdrátkované vytržené stránky z Práce a studie; text s čb foto a 

profily a situačním náčrtem; anglická anotace

Horní sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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Hostěradice městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Hostýnské vrchy pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

hotel Díra historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2

hrad Děvín pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

hrad Lemberk historická štola CSS/ARCH/6/LB/116 fotokopie článku z Jizerské a Lužické hory; sdrátkováno s dalším 

textem a náčrty situace; později nalezena další fotokopie téhož 

článku ovšem bez dalších příloh

hrad Trosky podzemní chodby CSS/ARCH/6/LB/89 text a foto; nedatovaný výstřižek z neznámých novin - 

pravděpodobně AZ magazín

hrad Valečov hrad CSS/ARCH/73/ST/663 fotokopie stránky patrně přípravy sazby textu článku; část textu v 

rámečcích a hrubý situační náčrt hradu a budov v podhradí; 

naprosto neidentifikovatelné

hrad Velhartice historické dobývky CSS/ARCH/9/PL/151 tužkou provedené poznámky a nákres (stejný rukopis jako 

CSS/ARCH/KA/9/146)

Hradčanská jeskyně geologické objekty CSS/ARCH/4/LB/30 separát z journal of the Czech Republic Geological Society, roč. 38; 

text a foto

Hradčanské stěny archeologické objekty CSS/ARCH/6/LB/86 fotokopie stránky z neznámého časopisu (snad Echo ?) č. 2; forma 

interview

skalní stěna CSS/ARCH/6/LB/85 fotokopie historické německé mapy pravděpodobně v M40; 

tužkou poznamenáno jméno Matoušek; jedna z kopií prosvětlena 

kvůli čitelnosti
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Hrádek u Dobré Vody zemní průduchy CSS/ARCH/5/PA/59 průpis sdrátkované zprávy pro Krasovou sekci NM v Praze; text s 

originálními foto a náčrtky; forma dopisů Krasové sekci

Hradisko skalní objekty CSS/ARCH/4/PA/36 text a foto; vytrženo z Památky a přírody č. 5

hradní studna na Pernštejně hradní studna CSS/ARCH/64/JM/579 průpis hospodářské smlouvy o preovedení inženýrsko-

geologických prací při průzkumu hradní studny; sdrátkováno; 

originální podpisy stran

CSS/ARCH/64/JM/582 fotokopie formuláře o rozboru vody v hradní studni

CSS/ARCH/64/JM/583 světlotisková kopie řezů v M50; poskládáno na A4

CSS/ARCH/63/JM/577 světlotisková kopie řezů v M50/50

CSS/ARCH/63/JM/573 světlotisková kopie řezů v M50/50

CSS/ARCH/64/JM/580 průpis fakturace prací; originál razítko ZO ČSS a podpisy

CSS/ARCH/63/JM/574 světlotisková kopie řezů v M50/50

CSS/ARCH/63/JM/575 světlotisková kopie řezů v M50/50

CSS/ARCH/63/JM/576 světlotisková kopie řezů v M50

CSS/ARCH/64/JM/584 soubor 10 originálních čb foto; z kontextu jde o hradní studnu na 

Pernštejně; nalepeny na bílých listech

CSS/ARCH/63/JM/572 průpis strojopisného textu; sdrátkováno; baz jakékoliv datace či 

popisku; originální razítko ZO ČSS

hradní věž Karlštejna věž hradu CSS/ARCH/68/ST/598 xerokopie textu včetně čb foto a půdorysu, náhledu a řezu věže; 

sdrátkováno a zalepeno ve hřbetě do desek

CSS/ARCH/68/ST/599 kopie originálních podkladových výkresů pro 

CSS/ARCH/68/ST/598; poskládány na A4; celkem 3 ks; velký 

výkres na pevném kartonu a barvné kótování; chlopňové desky

hradní věž na Karlštejně věž hradu CSS/ARCH/68/ST/600 soubor 6 ks světlotiskových "map" doprovozených technickou 

zprávou a souborem ekonomických tabulek; zpráva světlotisk 3 

str. A4; tabulka orig formuláře v rychlovazači se světlotiskovými 

kopemi rozpisů celkem 30 str.; celé vlastní mašličkové desky
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Hrachovce historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Hraniční rybník historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/115 "separát" z Děčínských vlastivědných zpráv roč. VIII; text s foto a 

hojným počtem náčrtů situace, "vlašských značek" a 

archeologických nálezů; sdrátkováno

Hřebenová věž pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Hutní kout historická důlní díla CSS/ARCH/7/KA/133 text zprávy za ZO ČSS 4-01;  sdrátkováno; světlotisková kopie

chodba č. 207 - Studna historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/91 text; výstřižek ze zprávy o činnosti ZO ČSS 4-04; připojena věta i o 

Hrobském revíru;slepenc dvou papírků

chodba č. 224 - Onanie historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/91 text; výstřižek ze zprávy o činnosti ZO ČSS 4-04; připojena věta i o 

Hrobském revíru;slepenc dvou papírků

chodba č. 300 - dílo Allerheiligen historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/91 text; výstřižek ze zprávy o činnosti ZO ČSS 4-04; připojena věta i o 

Hrobském revíru;slepenc dvou papírků

chodba na hradě Kámen hradní chodba CSS/ARCH/66/VY/585 leč bez podpisu; text na dvojlistě á la "košilka; vložena "růžová" 

kopie půdorysu a řezu chodbou

chodba na hradě Sovinec hradní chodba CSS/ARCH/66/MS/594 průpis textu s měřeními a svetlotiskovou kopií půdorysu chodby; 

doplněno 5 originálními čb foto nalepenými na čtvrtkách; text 

sdrátkován; původní odkaz (chlopňové desky) na již zaniklou 

ZO - dnes v působnosti ZO ČSS 7-08 Sovinec

Chrustenická šachta důlní vlak CSS/ARCH/73/ST/662 originální barevné foto bez dalších údajů kromě "archiv CMA" a 

ručního vpisku "č. 14"; ve vlastní obálce

Chýnovská jeskyně jeskyně CSS/ARCH/14/JM/189 fotokopie textu bez sazby, ale s odkazem na OF Dnes (asi spíše 

MF Dnes) z 9. 2. 2001

jáma Kirschbaum historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/118 text s originálními foto a nčrtem situace; součást projektu "Krušné 

hory - východ, stará důlní díla v okolí Telnice"; sdrátkováno; 

odkaz na dnes neexistující ZO ČSS 4-02

jáma Měkký cech u Glutolaz historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno
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Jandova štola historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

Jánská podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/100 nákresy stavební situace a průběhu štol; sesvorkováno; fotokopie 

náčrtů bez další dokumentace

Javoříčské jeskyně jeskyně CSS/ARCH/18/OL/647 článek v Hanáckém dnu z 16. 10.; text a bar.foto; kompletní výtisk 

novin

Jedlová historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/114 složka 3 ks fotokopií článků z Českolipského deníku, Děčínského 

deníku, 1 ks textu s náčrtem a 1 ks náčrtu situačního plánu; dva 

listy A3 přeloženy jako desky, uvnitř sdrátkované a sesvorkované 

dokumenty

jeskyně "A" pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

jeskyně "B" pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

jeskyně "C" pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

jeskyně "Jelínkův most" jeskyně CSS/ARCH/27/ST/298 v referátníkovém dvojlistě dopis o zaslání pomůcek pro zajištění 

přírodní památky, avšak příloha veškerá žádná; celkem tři 

dvojlisty historických referátníků č. 1497, 722 a 723; titulka 

referátníků rukopisně perem; všechny tři ve vlastním dvojlistě

jeskyně "Na Šachovci" pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/463 krátký text s originálním podpisem; přilepovací noticka s číslem a 

přiblížením lokace

jeskyně "V Císařském lomu" jeskyně CSS/ARCH/27/ST/298 v referátníkovém dvojlistě dopis o zaslání pomůcek pro zajištění 

přírodní památky, avšak příloha veškerá žádná; celkem tři 

dvojlisty historických referátníků č. 1497, 722 a 723; titulka 

referátníků rukopisně perem; všechny tři ve vlastním dvojlistě

jeskyně "Ve Vratech" jeskyně CSS/ARCH/27/ST/298 v referátníkovém dvojlistě dopis o zaslání pomůcek pro zajištění 

přírodní památky, avšak příloha veškerá žádná; celkem tři 

dvojlisty historických referátníků č. 1497, 722 a 723; titulka 

referátníků rukopisně perem; všechny tři ve vlastním dvojlistě
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jeskyně 7101 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně 7201 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně 7202 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně A pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně B pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně Babí pec pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

jeskyně Babí pec pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/455 světlotisková kopie řezů jeskyní "Jislova" a "Babí pec"

jeskyně Balcarka krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

jeskyně Bartošova pec pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/457 fotokopie vystřižených stránek z Ochrany přírody č. 47; 

sdrátkováno; text se situační mapkou a čb foto

jeskyně Bartošova pec vyvěračka CSS/ARCH/5/LB/55 na jednom listu z obou stran obdobný text - jednou jako povídka, 

jednou jako článek; originál foto od Stárky, tužkou kreslený náčrt 

a světlotisková kopie jiného nákresu téhož objektu; fotokopie 

nového náčrtu z r. 2000

jeskyně Bartošova pec pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/43 výstřižek, Ochrana přírody č. 7; text s náčrtkem

jeskyně Bartošovy pece krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné
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jeskyně Beretnice krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně Bětník pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně Bětník jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně Bílý kůň pískovcová jeskyně CSS/ARCH/70/HP/615 sdrátkované listy kopie strojopisu a obálka se třemi orig. bar. foto; 

anglický abstrakt

důlní díla CSS/ARCH/70/HP/632 kopie vybraných stránek neidentifikovatelného strojopisu pro 

ONV Praha 9; ruční vpisek titulu; sdrátkováno

jeskyně Biskupovka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Blacarka propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

jeskyně Blanická pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/51/JC/503 nedatováno; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně Braniborská 7701 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Brýle pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně Bunkr pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Býčí skála krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno
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jeskyně C pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně Cedník pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Cedník pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Ciabattino jeskyně CSS/ARCH/71/XX/630 stránky z Lidé a Země č. 2; sdrátkováno; spojeno s 

ARCH/70/HP/629; text c čb foto a náčrtem

jeskyně Cikánka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/40/KA/427 světlotisková kopie náčrtu jeskyně; chybí zde vyznačené řezy 

apod.

jeskyně Cikánka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/40/KA/425 text o jeskyni pro časopis Ochrana přírody; průpis doplněný 

tužkou provedeným vpiskem

jeskyně Cikánka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/435 rukopis rpovedený zeleným perem na stránkách běžného školního

 sešitu; sdrátkováno; doplněno opisem na stroji (průpis) téhož 

textu; tužkou rpovedené ruční vpisky

jeskyně Cikánka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/40/KA/428 plánek jeskyně provedený tuší (snad původní podklad pro 

CSS/ARCH/40/KA/427); dvojlist A3 slepený s listem A4; tužkou 

provedený popisek "Kuz" možná vede k autorovi Kuzmiakovi 

Jiřímu (CAA/ARCH/40/KA/426)

CSS/ARCH/40/KA/426 dopis Geologicko - paleontologickému ústavu UK; ručně červenou

 tužkou doplněno číslo 9201

jeskyně Cikánská pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/40/KA/430 světlotisková kopie mapy jeskyně; přeložený dvojlist

jeskyně Cikánská pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/433 průpisová kopie textu a 1 ks světlotiskové kopie náčrtu profilu; 

oba výtisky svázány v rychlovazači

jeskyně Cyrilka netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/419 dvě stránky ze Sedmičky pionýrů č.23; titulní foto a text s dalšímo 

bar foto; sdrátkováno
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jeskyně Cyrilka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/404 fotokopie textu návrhu ochrany; volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu

CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu
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jeskyně Cyrilka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/417 originální tuší na pauze provedené  plánky jeskyně s fotokopií 

výřezu listu SMO s ručními červenými vpisky; volné přeložené 

listy; obě pauzy i ve fotokopiích

Jeskyně č. 002 pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/42/JM/447 xerokopie ze Spelea č. 30; sesvorkováno; text s mapkami řezy

jeskyně č. 1 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/HP/499 průpis a fotokopie řezů; rukou provedené vpisky; sdrátkováno

jeskyně č. 10 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

jeskyně č. 13 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně č. 2 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/HP/499 průpis a fotokopie řezů; rukou provedené vpisky; sdrátkováno

jeskyně č. 2 Ve stěně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/57/US/541 fotokopie dvojstránek z Děčínských vlastivědných zpráv č. 1; text 

s připojenými nákresy profilů jeskyní; dvojlisty sdrátkovány; 

strojopisně doplněn autora a název; ručně vespáno číslo "141"

jeskyně č. 3 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/HP/499 průpis a fotokopie řezů; rukou provedené vpisky; sdrátkováno

jeskyně č. 4 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/HP/499 průpis a fotokopie řezů; rukou provedené vpisky; sdrátkováno

jeskyně č. 5 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/HP/499 průpis a fotokopie řezů; rukou provedené vpisky; sdrátkováno

Jeskyně č. 6 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/431 poznámky k petrografii jeskyní č. 9201, 9212 a 9216 (čísla dopsána 

tužkou)

jeskyně č. 9 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně č. 9201 až 9219 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/433 průpisová kopie textu a 1 ks světlotiskové kopie náčrtu profilu; 

oba výtisky svázány v rychlovazači

jeskyně č. I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

jeskyně č. I až III pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)
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jeskyně č. I. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/418 textová zpráva se světlotiskovými kopiemi náčrtů jeskyní; volné 

listy s ručními vpisky

jeskyně č. II pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

jeskyně č. II. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/418 textová zpráva se světlotiskovými kopiemi náčrtů jeskyní; volné 

listy s ručními vpisky

jeskyně č. III - Studená pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

jeskyně Čertova díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače

CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu

CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti
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jeskyně Čertovy díry pseudokrasové jevy CSS/ARCH/4/ST/45 fotokopie stránek z časopisu bez dalších podrobností; text s 

náčrtky

jeskyně Čertovy díry pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/4/PA/49 zpráva z úkolu č. 0160-01, ovšem neuveden zadavatel ani další 

souvislosti; text s náčrtky a foto; volně vloženo do desek s 

rychlovazačem

jeskyně Čertovy díry jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně Čertův mlýn zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

jeskyně Ďáblova díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Dámská historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně Děravá pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Dolní galerie pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Dračí pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Drápová jeskyně CSS/ARCH/32/ST/348 řádně vylepené výstřižky z novin na čtvrtce

jeskyně Drápová pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/50/HP/500 původní strojopisný "originál" pro následnou publikaci v 

Krasovém  sborníku 2 i následný separát z něj; rukou provedené 

tužkou či červenou tužkou opravné vpisky, reflektované v 

separátu; text a řezy; německá anotace; slepené "hřbítky; separát v 

A5
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jeskyně E. T. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Falkenhorst 7801 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Funící díra pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

jeskyně Hadí pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Hejda pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/47/KH/487 text s přehledkami; sesvorkované volné listy; ruční tužkou 

provedený vpisek "skupina 827 Česká křída"; průpisová kopie

jeskyně Hladomorna historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně Hnízdo jeskyně CSS/ARCH/38/ZL/412 vystřižené stránky z časopisu Zpravodaj OVM Vsetín; text s foto a 

náčrty; sdrátkováno

jeskyně Horní galerie pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Horní chodba pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Horní sluj pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

CSS/ARCH/47/KH/488 sesvorkované volné listy dvěma svorkami; text s přehledkami; 

průpisová kopie

CSS/ARCH/47/KH/487 text s přehledkami; sesvorkované volné listy; ruční tužkou 

provedený vpisek "skupina 827 Česká křída"; průpisová kopie
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jeskyně Horní sluj pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/478 řezy (světlotiskové kopie) a čb foto (original) s popisem; 

sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; příloha zprávy o 

dokumentaci a výzkumu kořenových stalagmitů v letech 1979 - 

1986 (viz CSS/ARCH/46/KH/480)

CSS/ARCH/46/KH/489 v rychlovazači prodírkované originální tabulky tuší na 

milimetrovém papíře s výsledky měření - celkem 3 ks; ruční slabý 

tužkou provedený vpisek "SÚPPOP"

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Husův kostel 7601 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Hynkova I. a II. pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Javorová jeskyně CSS/ARCH/38/ZL/412 vystřižené stránky z časopisu Zpravodaj OVM Vsetín; text s foto a 

náčrty; sdrátkováno

jeskyně Jelení pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/383 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Jenovefa pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/5/PA/61 světlotisková kopie náčrtu jeskyně bez další lokalizace - pro 

potřeby archivu ČSS přiřazena lokalizace ad hoc k Ústí nad Orlicí

jeskyně Jezevčí díra historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku
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jeskyně Jezevčí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/418 textová zpráva se světlotiskovými kopiemi náčrtů jeskyní; volné 

listy s ručními vpisky

jeskyně Jezevčí I. a II. pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Jílové peklo pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně Jílovité peklo pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

jeskyně Jílovité peklo (Lehmhölle) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/565 uhlíkový průpis; zpráva o činnosti již zaniklé ZO; texty k 

jednotlivým jeskyním; sesvorkováno; originální podpis autora; 

zmínka o historické jeskyňářské skupině místních mimo ČSS 

(dávno před) z Labské Stráně

jeskyně Kaninská 7902 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Kaple pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Kasička pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně Kazatelna pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Kněhyně zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

jeskyně Kobka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/542 fotokopie dvojstránky zřejmě z Děčínských vlastivědných zpráv; 

nedatováno; text a profil s půdorysem jeskyně; sdrátkováno s 

polovinou druhého dvojlistu; ručně vpisek "141"

jeskyně Kočičí hrad pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Stránka 36 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

jeskyně Kolonie pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Kolonie pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Kolonie (Sopouch) zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

jeskyně Kolonie (Sopouch) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Komínka pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně Komínovec pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně Komora pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

jeskyně Komora pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Konírna hrad CSS/ARCH/7/LB/131 text s dvěma světlotiskovými kopiemi situačních náčrtů; náčrty 

přisvorkovány ke sdrátkovanému textu

jeskyně Koňská díra slínovcové skalní útvary CSS/ARCH/5/PA/53 text s foto a náčrtky; separát z Acta Musei Reginahradecensis S. 

A.: Scientiae Naturales XV.

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu
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jeskyně Kořenka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/489 v rychlovazači prodírkované originální tabulky tuší na 

milimetrovém papíře s výsledky měření - celkem 3 ks; ruční slabý 

tužkou provedený vpisek "SÚPPOP"

CSS/ARCH/47/KH/488 sesvorkované volné listy dvěma svorkami; text s přehledkami; 

průpisová kopie

CSS/ARCH/47/KH/487 text s přehledkami; sesvorkované volné listy; ruční tužkou 

provedený vpisek "skupina 827 Česká křída"; průpisová kopie

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/474 xerokopie strojopisu; sdrátkováno; text patrně zprávy o činnosti; 

tužkou ruční vpisek "5-03 / 1992"

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

CSS/ARCH/46/KH/477 řezy (světlotiskové kopie) a čb foto (original) s popisem; 

sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; příloha zprávy o 

dokumentaci a výzkumu kořenových stalagmitů v letech 1979 - 

1986 (viz CSS/ARCH/46/KH/480)

jeskyně Kořenka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Kostel pseudokrasové jevy CSS/ARCH/5/LB/51 dva listy světlotiskových kopií ("růžových") s náčrtky; bez 

měřítka, bez další lokalizace

jeskyně Kostel 8001 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Kostnice pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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jeskyně Kovárna pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Krabice pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Krabice pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Královka historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

jeskyně Krápníková pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

Jeskyně Krápníková (Krápníkový sen) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Krátká pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Krtola pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

jeskyně Krtola či Sklep na Chodové krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně Kudrnáčova pec pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/454 světlotisková kopie řezů jeskyně
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jeskyně Kůlna pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Kyklop pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně Labyrint pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Lada pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Ledová pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

jeskyně Ledová pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Ledová u Bezdězu jeskyně, resp. ledová 

jeskyně

CSS/ARCH/4/LB/26 nedatováno; doplněno fotokopiemi výstrižků z novin na dvou 

listech
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jeskyně Lesní díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně Listopadová jeskyně CSS/ARCH/821/ST/20 náčrtky s textovým popisem; posléze publikováno ve sborníku 

Speleofóra 1998

jeskyně Liščí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Liščí díra pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Liščí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Liščí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Liščí I. a II. pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Liščí síňka slínovcové skalní útvary CSS/ARCH/5/PA/53 text s foto a náčrtky; separát z Acta Musei Reginahradecensis S. 

A.: Scientiae Naturales XV.

jeskyně Liščí síňka jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně Ludmila pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno
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jeskyně Malá pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Malá Ondrášova pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

jeskyně Malá sluj pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Malý bivak pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Malý Kyklop pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Mariánka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

jeskyně Marjánka netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

jeskyně Máslová díra pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně Máslová díra pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno
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jeskyně Máslová díra (Butterloch) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/565 uhlíkový průpis; zpráva o činnosti již zaniklé ZO; texty k 

jednotlivým jeskyním; sesvorkováno; originální podpis autora; 

zmínka o historické jeskyňářské skupině místních mimo ČSS 

(dávno před) z Labské Stráně

jeskyně Matiánka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Medvědí doupě pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/KH/464 zjevně výstřižek z tiskové rpodukce s ručně tužkou provedenými 

vpisky a přilepovací notickou s číslem a přiblížením lokace

jeskyně Mechová historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně Milštejn historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně Mločí kaple historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

jeskyně Močidlo prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

jeskyně Morava jeskyně CSS/ARCH/71/XX/630 stránky z Lidé a Země č. 2; sdrátkováno; spojeno s 

ARCH/70/HP/629; text c čb foto a náčrtem

jeskyně Mordloch pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Myší díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně Myší díry pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/5/PA/56 text s foto; vytržená stránky z Ochrany přírody č. 8-9

Stránka 43 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

jeskyně na Babce pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/49/ST/498 vytržená stránky z Památky a příroda č. 6; text s čb foto a mapkou 

(originál jako CSS/ARCH/49/ST/497)

jeskyně na Babce pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/49/ST/496 rukou, zeleným plnicím perem psaný rukopis a originální podpis, 

doprovozený jinak tužkou provedenými situačními náčrty a 

řezem; text na přeloženém dvojlist ze školního sešitu

CSS/ARCH/49/ST/497 tuží na pauze provedená mapa jeskyně s katalogovým číslem (?) 

1352901; ruční tužkou provedené vpisky; propisovací tužkou 

odkaz na název jeskyně a originální podpis autora

jeskyně na Čertově mlýně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně na Gírové pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně na Gírové I a II a Nová Gírová č. V pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/392 průpis textové zprávy se světlotiskovými kopiemi nákresů zjevů; 

"určeno komisi pro dokumentaci ČSS"; sdrátkováno

jeskyně na Joberbergu pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/552 text s originálním podpisem; sdrátkováno; chybně v názvu 

vročení - patrně má jít o rok 2000 - nebo špatně vročení; ručně 

vpisek "140", ač uloženo v poddeskách za skupinu 141

jeskyně na Kamenci pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/39/KA/432 opis zápisu; skutečný autor neuveden

jeskyně na Kněhyni pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně Na Křižovatce pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně na Lukšinci pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

jeskyně na Mazáku pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně na Petříně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/50/HP/501 výstřižek ze Zemědělských novin ze dne 25. 5. 1961; text; každý 

výstřižek na jinak veliké čtvrtce - jedna A5 do kroužkového bloku, 

druhý na zelené A4; sesvorkováno
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jeskyně Na Pomezí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně na Pustém vrchu pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

jeskyně na Pustevnách pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně na Schieferbergu ve Valkeřicích pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/552 text s originálním podpisem; sdrátkováno; chybně v názvu 

vročení - patrně má jít o rok 2000 - nebo špatně vročení; ručně 

vpisek "140", ač uloženo v poddeskách za skupinu 141

jeskyně Na Špičáku pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně na Špičáku 7102 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně na vrcholu Kopce pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti

jeskyně na vrchu Sokol 8002 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Na výhledu pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/60/US/556 uhlíková kopie strojopisu; připojena světlotisková kopie 

schematického půdorysu; sdrátkováno á la "separát"

jeskyně na Záryjích pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně na Zlatém ranci, resp. jeskyně Na terase pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

jeskyně nad Čertovou skálou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně nad Jezevčí dírou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně nad Lochovem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno
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jeskyně nad Řeznickou sekerou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně nad Stříbrným pramenem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně nad Teplickým údolím pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Naděje pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Naděje ledová jeskyně CSS/ARCH/56/LB/531 text s tabulkami a teplotními 4 diagramy na mm papíře; zpráva 

obvodního konzervátora státní ochrany přírody; datace jen 

odhadem z textu; sesvorkováno

CSS/ARCH/56/LB/528 výstřižek z časopisu Za krásami domova č. 5; text a čb foto; 

tužkou provedené ruční vpisky s pochybností o identitě objektu; 

vročení strojopisně; přeloženo na formát a5; jednou nalepeno na 

kartonu

CSS/ARCH/56/LB/529 sdrátkované útržky ze zprávy o činnosti ZO za roky 1994 až 1997; 

pouze krátké texty

CSS/ARCH/56/LB/530 podrobný popis s originálním podpisem autora; text s tabulkami, 

grafy a s řádně provedeným půdorysem s řezy; sdrátkováno

CSS/ARCH/56/LB/532 světlotisková kopie půdorysu a řezů; přeloženo

CSS/ARCH/56/LB/533 strojopis byť bez orig. podpisu; zřejmě rukopisná verze článku - 

ruční tužkou provedené opravné vpisky - do Krasového sborníku 

č. 2; sdrátkováno jako "separát"; odkazovaná skizza na konci ale 

nenalezena; německá anotace a titulky; jedno už jako separát A5

CSS/ARCH/56/LB/534 výstřižek PIS z časopisu Květy; text s čb foto; poskládáno na A4

CSS/ARCH/56/LB/535 výstřižek z Lidové demokracie ze dne 22. 7. 1960; nalepeno na 

kartonku; kátký text s čb foto
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jeskyně Naděje ledová jeskyně CSS/ARCH/56/LB/538 výstřižek PIS z novin Průboj ze dne 3. 11. 1963; text; nalepeno na 

A4; ruční popisek "Ledová jeskyně u Cvikova"

CSS/ARCH/56/LB/536 výstřižek z Lidové demokracie ze dne 15. 8. 1957; krátký text s čb 

foto; nalepeno na kartonku s ručním popiskem perem "52."

CSS/ARCH/56/LB/537 dopis na KSSPOP Ústí nad Labem se zprávou k udělené výjimce 

ze zákona; ručně posunuto na SÚPPOP pro RNDr. Kučeru; text na 

hlavičkovém dopise ČSS s čj. 019/1986

jeskyně Naděje - Překvapení pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

jeskyně Naděje (Překvapení) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Naděje (Překvapení) zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

jeskyně Naděje (Překvapení) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Nadějí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně nděje pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně -nepojmenovaná- pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Nora pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Nová pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Nová Gírová č. V. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/418 textová zpráva se světlotiskovými kopiemi náčrtů jeskyní; volné 

listy s ručními vpisky
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jeskyně Nová prostora (Loupežák) pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/60/LB/549 světlotiskové kopie map a řezů; poskládáno (bez formátu) na A4; 

sesvorkováno; tužkou provedené ruční vpisky

jeskyně Obraznice jeskyně a skalní obydlí, 

kaple

CSS/ARCH/821/ST/16 11 ks foto a 4 ks náčrtů na pauze; nedatováno; patrně souvisí s 

CSS/ARCH/821/ST/4, kde jsou text a originál náčrt na pauze

jeskyně CSS/ARCH/821/ST/4 nedatováno; volný text; připojen originální náčrt na pauze; patrně 

souvisí s CSS/ARCH/821/ST/16, kde foto a náčrty na pauze

jeskyně Okno jeskyně, jeskynní skrýše CSS/ARCH/821/ST/18 soupis jeskyní s popisem a náčrtky ručně svázaných do 

papírových desek; v podstatě reprodukce autorského rukopisu

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/554 kopie dopisů správám CHKO Labské pískovce, Lužické hory a 

NP České Švýcarsko (?) s kopií zprávy o činnosti k udělené 

výjimce; noticka s kódy skupina 141 26 a 141 31; sesvorkováno

jeskyně CSS/ARCH/821/ST/6 text s náčrtky; separát z Památky a příroda 2/1984

jeskyně Okno pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/58/LB/545 fotokopie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 10; sesvorkováno; text s čb

 foto a náčrtem prostoru jeskyně (špatně zorientovaná fotokopie); 

ruční vpisek s číselným označením

jeskyně Olga pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Ondrášovy díry pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti

pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/404 fotokopie textu návrhu ochrany; volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače
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jeskyně Ondrášovy díry pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/398 průpisová kopie patrně zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; 

sdrátkováno; text s tabulkami a náčrtem (světlotisková kopie)

CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

jeskyně Ondrášovy díry ledová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/414 průpis textu protokolu účastníků řízení ze SÚPPOP, SCHKO 

Beskydy a ZO ČSS 7-01; sdrátkováno

jeskyně Partyzánská jeskynní úkryty a skalní 

obydlí

CSS/ARCH/821/ST/11 vytržené stránky Příroda a památky; text a náčrtky

jeskyně Pařezská pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně Patrová pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Pavoučí pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Pavoučí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Pavoučí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)
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jeskyně Pec pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pecková jeskyně CSS/ARCH/821/ST/20 náčrtky s textovým popisem; posléze publikováno ve sborníku 

Speleofóra 1998

jeskyně Pifka pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Pifka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Písečná pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

CSS/ARCH/46/KH/489 v rychlovazači prodírkované originální tabulky tuší na 

milimetrovém papíře s výsledky měření - celkem 3 ks; ruční slabý 

tužkou provedený vpisek "SÚPPOP"

CSS/ARCH/47/KH/488 sesvorkované volné listy dvěma svorkami; text s přehledkami; 

průpisová kopie

CSS/ARCH/46/KH/479 řezy (světlotiskové kopie) a čb foto (original) s popisem; 

sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; příloha zprávy o 

dokumentaci a výzkumu kořenových stalagmitů v letech 1979 - 

1986 (viz CSS/ARCH/46/KH/480)

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Písečné díry podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

jeskyně Pískovna pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Stránka 50 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

jeskyně Pisolitová pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Plazivka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pod Balvanem I. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pod balvanem II. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně pod Bezdězem puklinová jeskyně CSS/ARCH/32/LB/351 novinový článek z Průboje ze dne 13. 11. 1966; přisvorkováno na 

čtvrtce; text s čb foto; přeloženo

jeskyně pod hradem Milštejn pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

jeskyně pod Hradskem jeskyně CSS/ARCH/821/ST/12 nedatováno; vytržený list z časopisu Příroda

jeskyně Pod Hradskem 7901 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně pod Hvězdou pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pod Chcebuzí pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Pod kazatelnou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření
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jeskyně Pod kazatelnou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

jeskyně Pod Kazatelsnou I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

jeskyně pod Kazínem pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/49/ST/495 xerokopie dvou článků ze Spelea; sdrátkované volné listy; text

jeskyně pod Kočičím hradem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pod Korunou I. II. a III. pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně pod Luciferem pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/474 xerokopie strojopisu; sdrátkováno; text patrně zprávy o činnosti; 

tužkou ruční vpisek "5-03 / 1992"

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/48/KH/491 průpisová kopie strojopisu; volné listy s přiloženou poskládanou 

světlotiskovou kopií mapy; odkaz na 7 foto, avšak v 

CSS/ARCH/KH/48/490 jen 5 ks

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně pod Luciferem pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně pod Máchovou skálou, resp. Poustevna jeskyně, jeskynní skrýše CSS/ARCH/821/ST/18 soupis jeskyní s popisem a náčrtky ručně svázaných do 

papírových desek; v podstatě reprodukce autorského rukopisu

jeskyně Pod Marušou pseudokrasové tvary CSS/ARCH/44/PA/453 separát z Práce a studie - příroda, str. 7-12; jakohřbet z lepicí 

pásky; foto, text, řezy

jeskyně pod Mnichem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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jeskyně Pod Nekořem jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně pod převisem I. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně pod převisem II. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně pod Smrkem pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně pod Smrkem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně pod Velkým vodopádem pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně Pod věží Zdeňky pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně Pod vodopádem pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/542 fotokopie dvojstránky zřejmě z Děčínských vlastivědných zpráv; 

nedatováno; text a profil s půdorysem jeskyně; sdrátkováno s 

polovinou druhého dvojlistu; ručně vpisek "141"

jeskyně pod Volskou studánkou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pokladnice jeskyně CSS/ARCH/38/ZL/412 vystřižené stránky z časopisu Zpravodaj OVM Vsetín; text s foto a 

náčrty; sdrátkováno

jeskyně Popovec jeskyně CSS/ARCH/4/PA/25 text s dvěma světlotiskovými kopiemi náčrtů a výstřižek ze Spelea 

č. 6
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jeskyně Portál archeologické objekty CSS/ARCH/6/LB/86 fotokopie stránky z neznámého časopisu (snad Echo ?) č. 2; forma 

interview

jeskyně Postojna pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/5/LB/50 čtyři listy světlotiskových kopií ("růžových") s náčrtky; bez 

měřítka, bez další lokalizace

jeskyně Postojna krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně Poštolka pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Poštolka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Poustevná pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/51/JC/503 nedatováno; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně Prolezené pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Propast (Kopce č. 4) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Propast (Kopce č. 4) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně proti Jezevčí díře pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Pruský tábor pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let
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jeskyně Prysk historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

Jeskyně přátel přírody pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Jeskyně přátel přírody pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Jeskyně přátelství pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně Přední kostel pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

jeskyně Překvapení pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

jeskyně při Martinské uličce pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně Psí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Psí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Psí kostel, resp. Husův kostel pískovcové útvary CSS/ARCH/6/LB/71 fotokopie náčrtů bez jakéhopkoliv dalšího určení; severka a 

náznak měřítka

jeskyně Pustý kostel č. 1 - Lindavské komory podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

jeskyně Pustý kostel č. 2 podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty
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jeskyně Pustý kostel č. 3 - Velenice podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

jeskyně Radegast pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Reichova díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Rozsedlinová pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Řeřichová pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Řeřichová pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně Řezník (Puklina) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Řezník (Puklina) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Salka ledová jeskyně CSS/ARCH/32/ST/347 řádně provedené novinové výstřižky dílem nalepené, dílem 

přisvorkované na čtvrtce

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/XX/494 xerokopie souboru výstřižků různých autorů i různé datace; text 

sem tam s čb foto a s jednou parcelní situací

jeskyně Sedlo I. a II. pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

Stránka 56 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

jeskyně Sesuri (Rumunsko) jeskyně CSS/ARCH/61/XX/569 soubor světlotiskových kopií půdorysů a profilů jeskyně Sesuri á 

5 dílů; výstup Expedice ROMANIA z r. 1971; zpracováno pro 

Institut speologie in Cluj; realizace pod hlavičkou TIS - Svaz pro 

ochranu přírody krajiny, krasová sekce; zavazovací desky vlastní

jeskyně Sirkárna pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Sirkárna pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Sklep jeskyně, jeskynní skrýše CSS/ARCH/821/ST/18 soupis jeskyní s popisem a náčrtky ručně svázaných do 

papírových desek; v podstatě reprodukce autorského rukopisu

jeskyně CSS/ARCH/821/ST/6 text s náčrtky; separát z Památky a příroda 2/1984

jeskyně Sklep (nesprávně Krtola) archeologické objekty CSS/ARCH/6/LB/86 fotokopie stránky z neznámého časopisu (snad Echo ?) č. 2; forma 

interview

jeskyně Sklep v Troskách krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně Slimrovka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra) zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

jeskyně Slimrovka (Ďáblova díra) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Sloup pískovcové útvary CSS/ARCH/6/LB/71 fotokopie náčrtů bez jakéhopkoliv dalšího určení; severka a 

náznak měřítka
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jeskyně Sluj pod balvanem pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Sněžná pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Sněžná pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Studánka jeskyně CSS/ARCH/38/ZL/412 vystřižené stránky z časopisu Zpravodaj OVM Vsetín; text s foto a 

náčrty; sdrátkováno

jeskyně Studená pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/30/ZL/339 poctivě nalepené výstřižky z nejrůznějších novin na volných 

listech

jeskyně Studna pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně sv. Prokopa historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/32/ST/345 stránka z Katolických novin ze dne 13. 1. 1980; text s dvěma čb 

foto; později nalezena i xerokopie stránky

jeskyně Šampionka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

jeskyně Šavle pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Ševcovská díra geologické objekty CSS/ARCH/4/LB/30 separát z journal of the Czech Republic Geological Society, roč. 38; 

text a foto

jeskyně Štěrbinka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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jeskyně Tausendstückstein 7803 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Teplická pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Tropfstein 7802 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně Trychterhöhle pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

jeskyně Třetí sluj pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/46/KH/480 text; sdrátkováno s lepenkovým "hřbítkem"; přílohy viz 

CSS/ARCH/46/KH/477 až 479

jeskyně Tři P pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Tři vstupy pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Tunel pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Tvrz pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Tvrz pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně u Bechlejovic historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků
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jeskyně U Dolních Libchav jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně u Dolních Věstonic pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/JM/446 xerokopie ze Spelea č. 31; text s mapkami a řezy; sdrátkováno; 

připojen sesvorkovaný otisk původních obrázků k článku

jeskyně u Dolních Věstonic pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/42/JM/447 xerokopie ze Spelea č. 30; sesvorkováno; text s mapkami řezy

jeskyně U Faraóna pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně u Helfenburku pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/51/JC/503 nedatováno; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně u Homole cukru pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně u Junácké vyhlídky pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně u Kácova pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/49/ST/495 xerokopie dvou článků ze Spelea; sdrátkované volné listy; text

jeskyně U Kalicha vchod do podzemí CSS/ARCH/7/LB/119 fotokopie jakési fotrografie cedulí nad vchodem (kam ?); pouze 

popisek "U Kalicha, Turnov 1923"; bez lokalizace ani čehokoliv 

dalšího

jeskyně u Klokočí, jeskyně Amerika pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

jeskyně u koupaliště pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně u Králova Poříčí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/39/KA/431 poznámky k petrografii jeskyní č. 9201, 9212 a 9216 (čísla dopsána 

tužkou)

jeskyně u Kroužku jeskyně CSS/ARCH/821/ST/10 text s náčrtky; separát z Památky a příroda 5/1986; připojeno 5 

originálních náčrtů obou jeskyní na pauze
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jeskyně U Lanšperka slínovcové skalní útvary CSS/ARCH/5/PA/53 text s foto a náčrtky; separát z Acta Musei Reginahradecensis S. 

A.: Scientiae Naturales XV.

jeskyně U Lanšperka jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně U Luhu slínovcové skalní útvary CSS/ARCH/5/PA/53 text s foto a náčrtky; separát z Acta Musei Reginahradecensis S. 

A.: Scientiae Naturales XV.

jeskyně U Micky jeskyně CSS/ARCH/821/ST/20 náčrtky s textovým popisem; posléze publikováno ve sborníku 

Speleofóra 1998

jeskyně u Mojžíře pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/552 text s originálním podpisem; sdrátkováno; chybně v názvu 

vročení - patrně má jít o rok 2000 - nebo špatně vročení; ručně 

vpisek "140", ač uloženo v poddeskách za skupinu 141

jeskyně u Mokropes pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/49/ST/495 xerokopie dvou článků ze Spelea; sdrátkované volné listy; text

jeskyně U Mordlochu pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně u Náměště nad Oslavou pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/53/VY/520 kopie strojopisu; text; doporovdoné foto zjevně na 

CSS/ARCH/53/VY/521

CSS/ARCH/53/VY/521 dvě čb foto nalepené na čtvrtce, doprovázející text k 

CSS/ARCH/53/VY/520; odvozeno i vročení; patrně foto autora 

textu

CSS/ARCH/53/VY/522 světlotiskové kopie situačního plánku a řezů jeskyně; k textu a 

foto CSS/ARCH/53/VY/520 a 821; přeloženo; M 25

jeskyně U Pařezu pseudokrasové tvary CSS/ARCH/4/KH/29 separát z Československého krasu 1979 (31)

jeskyně U poustevníka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/51/JC/503 nedatováno; průpis textu; sdrátkováno

jeskyně u Radomyšle geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

jeskyně u Rohové věže pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let
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jeskyně U Rozhraní nekrasová puklinová 

ejskyně

CSS/ARCH/4/PA/47 slepené výstřižky z Československého krasu r. 13; text s foto a 

autorský tuží provedený náčrtek

jeskyně U Rozhraní jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně u Stálek pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/53/JM/512 sice průpis, ovšem s originálním podpisem textu; doplněný 

uhlíkovou kopií průpisu se zjevnými zkusmými tahy redisper s 

černou tuží, později užitých při kresbě přiloženého originálního 

situačního náčrtu na pauze; sdrátkováno do jakéhosi sešitku

jeskyně u Sudslavic geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

jeskyně u Širokého vrchu historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

jeskyně U věže pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně U Výří skály pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně U Žďárské vyhlídky pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně V Babí skále jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

Jeskyně v Babí skále - Partyzánská pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně v Bariéře pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Jeskyně v Bezpráví pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto
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jeskyně V Borovém 7903 pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/821/LB/21 seznam jeskyní v kvádrových pískovcích České tabule křídové; 

nedatováno

jeskyně v Goethově skalce pseudokrasový zjev CSS/ARCH/55/KA/526 katastrofální výdobytek fotokopírovací mánie: text s jakýmsi 

náčrtem popsaným "fotodokumentace", cosi jako fotokopie čb foto 

a otisk mapy z M10 se zažlucením CHPV Goethovů vrch; parcelní 

situace na A3; sdrátkováno; lokalizace jen odhadem dle názvu z 

mapy

jeskyně v Horním Újezdě pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně v Jiříčkově skále u Malenic geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

jeskyně V kapradí pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně V kapradí jeskyně CSS/ARCH/38/ZL/412 vystřižené stránky z časopisu Zpravodaj OVM Vsetín; text s foto a 

náčrty; sdrátkováno

jeskyně V kapradí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Jeskyně v Karálkách pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně V Klokočských skalách krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně v Ledříčkově skále pseudokrasové tvary CSS/ARCH/44/PA/453 separát z Práce a studie - příroda, str. 7-12; jakohřbet z lepicí 

pásky; foto, text, řezy

jeskyně V Mýtkovských skalách slínovcové skalní útvary CSS/ARCH/5/PA/53 text s foto a náčrtky; separát z Acta Musei Reginahradecensis S. 

A.: Scientiae Naturales XV.
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jeskyně v Mýtníkách pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně v Nekonečné pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně v Pasecké skále pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/53/VY/525 stránka z časopisu Památky a příroda č. 7; text s čb foto a 

situačními náčrty s řezy; ruční popisek

jeskyně v Pašerácké skále pseudokrasové tvary CSS/ARCH/44/PA/453 separát z Práce a studie - příroda, str. 7-12; jakohřbet z lepicí 

pásky; foto, text, řezy

Jeskyně v Pivnicích pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

jeskyně v Řeřichové rokli pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

jeskyně v Suché rokli pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně V Šebetově pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/41/JM/441 text s 1 ks original čb foto a original na pauze tuší provedený 

plánek a řezy; zasešitováno v košilce Krasové sekce NM v Praze

jeskyně V Trpasličí skále I. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně v Trpasličí skále II. pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně V tufech u Šahů (č. 584 ?) nekrasová puklinová 

ejskyně

CSS/ARCH/4/PA/47 slepené výstřižky z Československého krasu r. 13; text s foto a 

autorský tuží provedený náčrtek

Jeskyně v zatáčce pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto
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jeskyně V zatáčce u Hrádku jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

jeskyně Vasko pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

jeskyně Vasko na Čertově mlýně netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

jeskyně Vasova kaple krasové zjevy CSS/ARCH/4/LB/42 ručně psaný dokument (zelené plnicí pero) s originálními náčrty 

tuží (Krasové zjevy na Turnovsku); názvy díky rukopisu místy 

nečitelné

jeskyně Ve spadu pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

jeskyně Ve spadu pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/565 uhlíkový průpis; zpráva o činnosti již zaniklé ZO; texty k 

jednotlivým jeskyním; sesvorkováno; originální podpis autora; 

zmínka o historické jeskyňářské skupině místních mimo ČSS 

(dávno před) z Labské Stráně

jeskyně Ve spadu pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/60/LB/549 světlotiskové kopie map a řezů; poskládáno (bez formátu) na A4; 

sesvorkováno; tužkou provedené ruční vpisky

jeskyně ve Strahovské zahradě pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/32/HP/350 výstřižek vylepený na čtvrtce; nedatováno a bez dalšího určení

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/XX/494 xerokopie souboru výstřižků různých autorů i různé datace; text 

sem tam s čb foto a s jednou parcelní situací

jeskyně ve studni hradu Děvín hradní studna CSS/ARCH/66/LB/586 originál textu s ručními vpisky; vnitřní komunikace úřadu

jeskyně Ve žlebu pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/397 expertní studie pro KrÚ Zlínského kraje; ve spirále; text s bar foto, 

náčrty situace a geologickými profily; pod hlavičkou ČSOP ze 

Vsetína
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jeskyně Ve žlebu pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/ZL/393 fotokopie stránek ze sborníku SPF 2000; sesvorkováno; text a 

náčrty; přiloženy tři fotokopie zákresu v mapách M10, bez 

měřítka (lesnická) a bez měřítka (SMO5)

jeskyně Velký bivak pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Velryba pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Velryba zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

jeskyně Větrná pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

Jeskyně víl pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

jeskyně Vinný sklep u Kyjova pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

jeskyně Volařka pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

jeskyně za Hladkou pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Zadní kostel pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

jeskyně Zánova díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu
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jeskyně Západní pseudokrasové objekty CSS/ARCH/821/ST/19 výzkumná zpráva - výzkum, dokumentace a registrace 

pseudokrasových objektů; ZO ČSS 4-03, pracovní skupina 

Archeos Štětí

jeskyně Zbojnická pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Zbojnická zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

jeskyně Zwergwnloch pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

jeskyně Žánova díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

jeskyně Železná pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Železná pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyně Žíznivá pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/486 pravděpodobně řádná zpráva o činnosti ZO; strojopis míchanice 

originálních, xerokopií i cyklostylovaných stránek; text s 

tabulkami a přehledkami; něco v malé svorce, něco sdrátkováno, 

něco volné listy - vše ve velké svorce v jediném balíku

jeskyně Žíznivá pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

jeskyňka u Helfenburku pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/51/JC/504 fotokopie řezů jeskyňky
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jeskyňka v tufech u Šahů pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/30/XX/340 originální mapky tuší na pauze, jedna z nich světlotisková kopie; 

patrně podklady pro Československý kras; místy tužkou vpisky a 

citace jmen Vladimíra Stárky a Vladimíra Vojíře

jesyně č. 1 Liščí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/57/US/541 fotokopie dvojstránek z Děčínských vlastivědných zpráv č. 1; text 

s připojenými nákresy profilů jeskyní; dvojlisty sdrátkovány; 

strojopisně doplněn autora a název; ručně vespáno číslo "141"

Jezevčí díra pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/481 sdrátkované vytržené stránky z Práce a studie; text s čb foto a 

profily a situačním náčrtem; anglická anotace

jezuitský kostel P. Marie v Brně historické podzemí CSS/ARCH/16/JM/206 text; zpráva o činnosti za rok 1993

Jihlava historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Jihlava - Rančířov historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

jímka a štola v Růžové historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/129 text s náčrty situací a parcelní mapou; sesvorkováno; trochu 

chlívek z více lokalit - záhadou, proč takto sesvorkováno

Jírovic šachta historická šachta CSS/ARCH/9/PL/152 text a dvě světlotiskové kopie náčrtů šachty; sdrátkováno

Jiřetín pod Jedlovou důlní dílo, 

pseudokrasová jeskyně

CSS/ARCH/6/US/76 text; činnost ZO ČSS v roce

Jislova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/455 světlotisková kopie řezů jeskyní "Jislova" a "Babí pec"

Jistlova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

K (nečitelné) historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

K 380 historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem
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K 408 historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

K 425 historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

K 428 historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

K 438 historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

k Šildbochu historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

kaolinové doly v Hosíně historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Kapsa I. historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

Kapsa II. historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

Kateřinská jeskyně krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

Kellerberg historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/450 světlotisková kopie plánu patrně dolu; poskládáno na formát A5 - 

původní "hnědý" světlotisk na A4

Klíšský potok podzemní štola CSS/ARCH/6/US/104 za ZO ČSS 4-03; text, original foto nalepených na 1 čtvrtce A4 a 

světlotiskové kopie 2 ks technických výkresů; vlastní desky A4 s 

chlopněmi

Kněhyňská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti

CSS/ARCH/38/MS/402 text zprávy o činnosti s tabulkou; doplněna originální čb fota  

poctivě vylepená na čtvrtkách 3 ks; spojeno zbytkem rychlovazače
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Kněhyňská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/30/ZL/339 poctivě nalepené výstřižky z nejrůznějších novin na volných 

listech

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

CSS/ARCH/37/MS/395 vytržené stránky z časopisu Naší přírodou č. 2; text s foto; 

sdrátkováno

CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/404 fotokopie textu návrhu ochrany; volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

CSS/ARCH/37/MS/422 text, 8 ks original čb foto nalepených na čtvrtkách, náčrty vrstev i 

situačních plánů; rychlovazač; průpisová kopie textu

CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/MS/233 text s tabulkou; sdrátkováno; kopie ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

01

Kněhyňská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/415 průpis textu protokolu účastníků řízení ze SÚPPOP, SCHKO 

Beskydy a ZO ČSS 7-01; sdrátkováno

Kněhyňská jeskyně (propast na Kněhyni) pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/408 odtržená titulní strana čaopsiu Ochrana přírody č. 9 (roč. 49); 

ruční vpisek k titulní foto - B. Kučera; nedatováno

Kněhyňswká jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

Knödl historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991
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Kočičí hrad pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/481 sdrátkované vytržené stránky z Práce a studie; text s čb foto a 

profily a situačním náčrtem; anglická anotace

Kočičí skály pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/470 sdrátkovaná fotokopie vybraných stránek strojopisu (patrně z 

původní zprávy o činnosti ZO ČSS); text a seznam literatury

Kolben historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/81 text s mapkou; fotokopie stránek z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 12, č. 3; spojeno drátkem

Kolowratova štola historické důlní dílo CSS/ARCH/13/PL/174 text; fotokopie stránky ze Sborníku prací z historie a dějin umění 

bez vročení; zmínka o ČSS a o Pavlu Bosákovi se Stanislavem 

Tůmou

krasové zjevy CSS/ARCH/62/PL/571 vytržené stránky A5 a slepené do dvojlistů A4 ze Zpravodaje 

Muzea západočeského kraje; text s půdorysy, řezy a situačním 

plánkem; přisvorkována světlotisková kopie geologické mapy 

návrhu vyhlášení chráněného území Loreta poskládaná na A4

historická štola CSS/ARCH/13/PL/181 nákresy krasových zjevů; světlotiskové kopie většího množství 

mapek i po několika na jednom listu

Komínová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/6/US/82 text  s foto a nákresy; fotokopie stránek z Děčínských 

vlastivědných zpráv, roč. 12, č. 2

Koněpruské jeskyně zpřístupněné jeskyně CSS/ARCH/27/ST/289 referátníkem vypravená žádost z Poděbradského muzea o 

finanční spoluúčast  na ONV Beroun; zamítnuto; sesvorkováno

CSS/ARCH/27/ST/288 referátníkový dopis Státní památkové správy na radu ONV 

Beroun; pouze referátníkový dvojlist

CSS/ARCH/27/ST/284 průspisová kopie zápisu; originální podpisy dvou účastníků; 

sdrátkováno

CSS/ARCH/27/ST/285 referátníkem podávaný dopis GÚ ČSAV na Ministerstvo kultury; 

perem provedené rukopisné vpisky; sesvorkováno

CSS/ARCH/27/ST/287 referátníkem vypravené dopisy n. p. Turista na Státní 

památkovou péči; pláč o peníze; dopsána odpověď na Ústřední 

komisi turistiky; sesvorkováno

CSS/ARCH/27/ST/286 referátníkem vypravený dopis n. p.  Turista o převzetí operativní 

správy jeskyně a okolí; na referátníku stanovisko Státní 

památkové správy; sesvorkováno

Stránka 71 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

Koněpruské jeskyně zpřístupněné jeskyně CSS/ARCH/27/ST/290 referátníkem zaslaný dopis s 2 ks opisů z Rady KNV v Praze na 

MK Státní památková péče; perem provedený rukopis konceptu 

odpovědi; sesvorkováno

Koňská díra pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Koňský spád krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Korálový závrt krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Kořenový dóm pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/JM/446 xerokopie ze Spelea č. 31; text s mapkami a řezy; sdrátkováno; 

připojen sesvorkovaný otisk původních obrázků k článku

kostel P. Marie v eKřtinách historické podzemí CSS/ARCH/16/JM/206 text; zpráva o činnosti za rok 1993

kostel P. Marie ve Křtinách historické církevní 

podzemí

CSS/ARCH/16/JM/205 chlívek textů; patrně zpráva o činnosti pracovní skupiny ze ZO 

ČSS 6-12 v letech 1989 - 1992; sdrátkováno a sesvorkováno

kostel ve Štemberku pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

Košíře historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2

Kozel u Stupavy pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Kozí hřbet historická šachta CSS/ARCH/6/US/99 nákres tvaru šachty; fotokopie originálu; rukou dopsáno CHKO 

Lužické hory; bez další lokalizace

Krakonošova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Krasonice - Knínice historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované
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krasové dutiny v údolí Chvalšinského potoka u Dobrkovic geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

krasové komory u Studnic historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Kraví potok historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991

Krčkovice prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Kružberk zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

krypta doksanského kostela kostelním krypta CSS/ARCH/6/US/67 fotokopie stavebního výkresu půdorysu doksanského kostela a 

krypty; nedatováno, nepodepsáno, jen měřítko

krypta sázavského kostela historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/32/ST/345 stránka z Katolických novin ze dne 13. 1. 1980; text s dvěma čb 

foto; později nalezena i xerokopie stránky

krypta v Mikulově historické chodby CSS/ARCH/16/JM/203 krátký text na ustřiženém hlavičkovém apíře ZO ČSS 6-13; patrně 

zpráva o činnosti za roky 1987 - 1992

Křížová hora historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

Kudlovská dolina pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

kutiště na vinici Ráj historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

Kvočny pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Kytlice historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/114 složka 3 ks fotokopií článků z Českolipského deníku, Děčínského 

deníku, 1 ks textu s náčrtem a 1 ks náčrtu situačního plánu; dva 

listy A3 přeloženy jako desky, uvnitř sdrátkované a sesvorkované 

dokumenty
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Láhovoý důl historická důlní díla CSS/ARCH/21/OL/248 text (menší část dokumentu) s mapovou přílohou a s obálkou 

originálních čb foto (7 ks); sesvorkováno

Lavinová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Lažany pod Vyskeří prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Leciánova jeskyně netopýří zimoviště CSS/ARCH/21/OL/245 profi výstřižek z časopisu Nová Svoboda; nalepeno na listu

Ledeč nad Sázavou, resp. Zámecká štola historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Ledová jeskyně historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

ledová jeskyně na Blatenském vrchu ledová jeskyně CSS/ARCH/32/XX/346 dva drobné výstřižky vylepené na čtvrtce

ledová jeskyně u Naděje ledová jeskyně CSS/ARCH/32/ST/347 řádně provedené novinové výstřižky dílem nalepené, dílem 

přisvorkované na čtvrtce

ledová jeskyně u Naděje u Cvikova ledová jeskyně CSS/ARCH/32/XX/346 dva drobné výstřižky vylepené na čtvrtce

ledové jeskyně pseudokrasový zjev CSS/ARCH/26/KA/328 výstřižek z časopisu Za krásami domova, č. 5; čb foto a plánek 

místa

Ledové sluje ledová jeskyně CSS/ARCH/54/JM/517 vytržené stránky z časopisu bez vročení a dalšího popisku; 

sdrátkováno; přilepená noticka napevno nedostranitelná bez 

poškození textu; text a čb foto

CSS/ARCH/54/JM/518 průpisová kopie textu patrně podkladu pro článek do Sborníku 

Českoslovnenské společnosti zeměpisné; společně sdrátkovány 2 

ks průpisu

CSS/ARCH/54/JM/519 vytržené stránky z časopisu Geologický průzkum č. 3; 

sdrátkováno; text a čb foto
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Ledové sluje ledová jeskyně CSS/ARCH/54/JM/514 původní stránka (zvláštní otisk) z Časopisu Vlasteneckého spolku 

musejního v Olomouci XLVII, č. 3-4; text bez dalšího

CSS/ARCH/54/JM/516 ruční vpisek Památky a příroda 4/87; tofokopie stránek z časpoisu; 

text a čb foto; sdrátkováno

Ledové sluje ledová jeskyně CSS/ARCH/54/JM/513 sdrátkované kopie stránek ze sborníku Příroda, svazek 3; vydáno 

AOP ČR, ISBN 80-901855-5-X; text bez dalšího

Ledové sluje v NP Podyjí pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/470 sdrátkovaná fotokopie vybraných stránek strojopisu (patrně z 

původní zprávy o činnosti ZO ČSS); text a seznam literatury

Ledříkova skála pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/XX/469 průpisová kopie strojopisu s ručním vpiskem "Referát na II. spel. 

škole v Ladek Zdrój (PLR)"; sdrátkováno (poškozené sešití rohu) s 

originálním ručním podpisem autora

Lehnschafter důlní dílo CSS/ARCH/6/US/65 výstřižek ze zprávy o činnosti skupiny

Lemberk historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

Leština historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

Lindava podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

Lindavské komory hospodářský areál CSS/ARCH/6/LB/105 průpis textu - spojen drátkem; světlotiskové kopie náčertů a 

technických výkresu v počtu 4 ks; samostatné desky

Liptálské štoly pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

Liptálské štoly zimoviště netopýrů CSS/ARCH/38/ZL/411 vystřižené stránky ze Zpravodaje OVSM Vsetín; text a foto, 

náčrtky a tabulky; sdrátkováno

Liščí díra pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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Liščí síňka pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Lochy historické podzemí CSS/ARCH/16/OL/214 text rubrika Drobnosti v Časopise vlastivědného spolku xxx 

olomouckého, č. 21-52; připojen drátekm i článek od Čapka V. 

Lochy v Padochově s náčrtem půdorysu z téhož plátku č. 46; 

fotokopie stránek

lom "Na vápence" historické štoly CSS/ARCH/12/PL/167 strojopis krátké zprávy s datem ale bez vročení; tužkou 

provedený orientační náčrt řezů štolami; sdrátkováno

lom Bergwerkloch důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

lom Indiánka podzemní lom CSS/ARCH/70/HP/616 dva ks poskládaných kopií mapy a řezů podzemním lomem; 

měřítko M100; řádně provedeno se všemi náležitostmi

lom Malá Amerika štola CSS/ARCH/73/ST/667 vystřižené stránky z Lidových novin ze dně 12. 9.; sdrátkováno; 

text a čb foto

lom CSS/ARCH/73/ST/666 fotokopie náčrtů půdorysné situace 2. a 3. patra - západu a 

vystrojení čtyř cest Čanda, Mazácká, Krystalová a Píšťalka; 

poznámky k vystrojení cest

lom na Čertově pláni důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

lom na Mlýnském vrchu pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/475 zpráva za rok 1995; sdrátkovaný kopírovaný strojopis ovšem s 

originálním podpisem; pouze text

lom na Povrchnici historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

lom u Hostíkovic podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

lom v Prysku podzemní lom CSS/ARCH/7/US/124 krátký text s náčrtem; přezdívka autora Kazatel; spojeno svorkou; 

posléze nalezena stránka A4 s tímtéž textem už z PC editoru, ale o 

rok mladší (?!)

lom ve Skalickém vrchu podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty
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Lomená jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/6/US/82 text  s foto a nákresy; fotokopie stránek z Děčínských 

vlastivědných zpráv, roč. 12, č. 2

Loreta u Klatov krasové zjevy CSS/ARCH/62/PL/571 vytržené stránky A5 a slepené do dvojlistů A4 ze Zpravodaje 

Muzea západočeského kraje; text s půdorysy, řezy a situačním 

plánkem; přisvorkována světlotisková kopie geologické mapy 

návrhu vyhlášení chráněného území Loreta poskládaná na A4

loucký klášter historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Loupežnická jeskyně puklinová jeskyně CSS/ARCH/60/US/568 fotokopie dopisu a přiložené vyhlášky pro PP Loupežnická 

jeskyně; dopis ze Správy CHKO České středohoří na AOPK ČR a 

další dva dotčené účastníky; sdrátkováno

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/60/US/567 xerokopie zprávy a zaměřených polygonů; zpráva sdrátkována; 

mapy poskládány na formát A4; celé sesvorkováno

kořenové stalagmity CSS/ARCH/60/US/551 průpis s originálním podpisem; text a světlotisková kopie 

půdorysu s řezem; sdrátkováno; později nalezena klasická kopie 

podrobnjěšího textu i s originálním čb foto

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/554 kopie dopisů správám CHKO Labské pískovce, Lužické hory a 

NP České Švýcarsko (?) s kopií zprávy o činnosti k udělené 

výjimce; noticka s kódy skupina 141 26 a 141 31; sesvorkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/563 koncept poznámek či dopisu - neznámo; původní hlavičkový 

papír Společnosti NM v Praze s "předvročením" 195x; mohlo jít o 

podklad k hlášení nálezu

CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/60/US/564 světlotisková kopie půdorysu s řezy; bez datace či podpisu; perem 

rukou v šabloně provedený název dokumentu

CSS/ARCH/44/LB/462 "sprovázkovaná" kopie strojopisu textu s dlouhým  seznamem 

krasovách i nekrasovýcjh jevů v Jizerských horách; ručně vpisek 

617/86
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Loupežnická jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/540 text s originálním podpisem autora; doplněna literatura a půdorys 

s příčným řezem; sdrátkováno

Loupežnická jeskyně pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

ložisko Jeroným historické důlní dílo CSS/ARCH/9/KA/147 desky s celkem třemi sdrátkovanými texty a třemi volnými listy s 

nákresy situace; zřejmě původní rukopisy pro publikaci, volné 

listy již fotokopie z neznámé publikace

Luční potok důlní dílo, 

pseudokrasová jeskyně

CSS/ARCH/6/US/76 text; činnost ZO ČSS v roce

Ludvíkovická ejskyně pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Ludvíkovická jeskyně historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Lužická porucha důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

Malá Cikánská jeskyně podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

Malá Javorská historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Malá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Malá Kněhyňská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

Malá kvočna pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Malá Morávka - Javorový vrch historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/237 trosky textu patrně ze zprávy o činnosti ZO ČSS 7-10; ruční 

popisek 1993/7-10
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Malá sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Malochyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/32/XX/353 patrně část zprávy o činnosti; text s ručním vročením; 

nelokalizovatelné

Mariánská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Marie Pomocná I a II historické důlní dílo CSS/ARCH/18/OL/253 v rychlovazači text a mapa

Marie Pomocná III historické důlní dílo CSS/ARCH/18/OL/252 v rychlovazači průpis textu, originál čb foto 9 ks nalepených na 

čtvrtkách a 1 ks světlotiskové kopie situačního náčrtu; etapová 

zpráva

CSS/ARCH/24/OL/254 text s 1 ks světlotiskové mapy; volné listy v papírové lepicí pásce

CSS/ARCH/18/OL/253 v rychlovazači text a mapa

Marjanín historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Maršov - Heroltice - Lažánky historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Maršovská štola (Maršovský žleb) kaolinová štola CSS/ARCH/16/JM/420 tisk skenu článku z časoposu Veronica č. 4; text a čb foto

Masaříkova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

Měděná štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Měděný důl historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Medvědí dóm pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/540 text s originálním podpisem autora; doplněna literatura a půdorys 

s příčným řezem; sdrátkováno
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Mechová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Mechová jeskyně (Mooshöhle) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/565 uhlíkový průpis; zpráva o činnosti již zaniklé ZO; texty k 

jednotlivým jeskyním; sesvorkováno; originální podpis autora; 

zmínka o historické jeskyňářské skupině místních mimo ČSS 

(dávno před) z Labské Stráně

město Štramberk sklepení a studna CSS/ARCH/66/MS/593 průpsi textu s ručním vpiskem; připojena špatně čitelná fotokopie 

parcelace města Štramberk a nákres průčelí a půdorysů 

historických domů, jakož i soubor 10 originálů čb foto nalepených 

na čtvrtkách s ručními popisky; sesvorkováno

Mezerní jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Mezerní jeskyně (Klufthöhle am Golden Ranzen) pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/565 uhlíkový průpis; zpráva o činnosti již zaniklé ZO; texty k 

jednotlivým jeskyním; sesvorkováno; originální podpis autora; 

zmínka o historické jeskyňářské skupině místních mimo ČSS 

(dávno před) z Labské Stráně

Milířka historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

Mirabelle historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Mladostov prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Mlýnský příkop pseudokrasový zjev CSS/ARCH/6/US/83 text s nákresy a foto; fotokopie z časopisu Děčínské vlastivědné 

zprávy, roč. 11, č. 4; spojeno drátkem s dalším článkem Známá 

neznámá štola v Malé Veleni (autor Chochel Martin)

Močálka podzemní lom CSS/ARCH/70/HP/652 sesvorkováno; text (foto kopie stránky ze Speleo č. 12) a 2xsituační 

nákres M500

Modrá štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno
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Myší díra pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Mýtkovské jeskyně povrchové tvary CSS/ARCH/4/PA/40 kopie stránek z časopisu Ochrana přírody, 1/54; text, foto a náčrtky

na Bukové hoře pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

Na černé rudě historická důlní díla CSS/ARCH/73/ST/674 vytržené stránky z Památky a příroda č. 2; sdrátkováno; vloženo 

do dvojlistu fotokopie situačního plánku; připojen originální 

výkres plánku 1. patra provedený tuží na pauze - archivní razítko 

č. 8352902 a tužkou ruční vpisky; text a čb foto

Na Houpavci prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Na Koutech prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

Na Mužském propast CSS/ARCH/5/ST/54 textová zpráva v průpisu; náčrtky i v tuží kresleném originále (2 

ks)

Na Valentovsku prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text

návrší Čížovka pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/41/JM/439 text a čb foto; vytržená stránky z časopisu Památky a přírody č. 

3/1983

nekrasová jeskyňka v údolí Třebonínského potoka a 

Kamenného Újezda

geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

Netopýří jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Netopýří jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/JM/446 xerokopie ze Spelea č. 31; text s mapkami a řezy; sdrátkováno; 

připojen sesvorkovaný otisk původních obrázků k článku

Netopýří jeskyně č. 001 pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/42/JM/447 xerokopie ze Spelea č. 30; sesvorkováno; text s mapkami řezy
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Netopýří propast pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

Northern historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/449 bez popisku, bez ničeho; přeložený list xerokopie situačního 

plánku chodeb Northern a Zonnenberg systems

Nová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Nový Bernštejn u Dubé podzemí zámku, resp. 

podzemní skladiště

CSS/ARCH/6/LB/74 e-mailová informace o dvou akcích CMA - společnosti pro 

výzkum historického podzemí

odovodňovací systém zámku Buchlovice odvodňovací systém 

zámku

CSS/ARCH/66/ZL/591 průpis textu; vloženo do rychlovazače s titulní stránkou za ZO; 

chybí odkazované výkresy !

odvaly Vlčí jámy historická důlní díla CSS/ARCH/9/KA/146 tři sesvorkované tužkou provedené rukopisné poznámky a náčrty

Olšovec zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

Ondráškovy jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/399 zjevně část zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; fotokopie části textu

Ondrášova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/400 troska zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01; průpis textu; sdrátkováno

CSS/ARCH/37/MS/423 průpis textu, originál čb foto nalepené na čtvrtkách, tabulky; 

spojeno v rychlovazači, volně vloženy světlotiskékopie náčrtů 

jeskyní

Ondrášovy ďúry pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Ondrášovy jeskyně zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/403 ve vlastních deskách průpis textu s tabulkami a s dvěma 

fotokopiemi map dvou jeskyní

CSS/ARCH/38/MS/407 ústřižek textu ze zprávy o činnosti
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Ostaš pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/470 sdrátkovaná fotokopie vybraných stránek strojopisu (patrně z 

původní zprávy o činnosti ZO ČSS); text a seznam literatury

Paledové sluje pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/474 xerokopie strojopisu; sdrátkováno; text patrně zprávy o činnosti; 

tužkou ruční vpisek "5-03 / 1992"

Paprskářova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

Partyzánky - Čamrdova jeskyně jeskynní úkryty a skalní 

obydlí

CSS/ARCH/821/ST/11 vytržené stránky Příroda a památky; text a náčrtky

Partyzánky - Krysličkova jeskyně jeskynní úkryty a skalní 

obydlí

CSS/ARCH/821/ST/11 vytržené stránky Příroda a památky; text a náčrtky

Partyzánská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/5/PA/56 text s foto; vytržená stránky z Ochrany přírody č. 8-9

pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Patrová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Pavlicova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/445 sdrátkovaná kopie separátu ze Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky

Pavoučí jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/381 fotokopie rukopisného seznamu pseudokrasových jeskyní v 

Adršpašských skalách; dva slepené dvojlisty; tužkou provedené 

rukopisné poznámky

Pekelská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/52/PA/505 ústřižek textu patrně ze zprávy o činnosti

Pekelská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/52/PA/507 ve dvojlistě založené fotokopie situační mapy i mapy a řezů 

jeskyně; řádná razítka autora

Pekelská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/52/PA/506 fotokopie textu; sdrátkováno

Pekelská jeskyně (zřejmě - jen z kontextu) pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/52/PA/508 nedatováno - patrně k CSS/ARCH/52/PA/507; 11 ks origin čb foto, 

nalepených po dvou na čtvrtkách s popisky
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Pekelská štola historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Penig historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/450 světlotisková kopie plánu patrně dolu; poskládáno na formát A5 - 

původní "hnědý" světlotisk na A4

Petrovy kameny pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/XX/469 průpisová kopie strojopisu s ručním vpiskem "Referát na II. spel. 

škole v Ladek Zdrój (PLR)"; sdrátkováno (poškozené sešití rohu) s 

originálním ručním podpisem autora

Písčná jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

pískovcové lomy u Bohdašína pseudokrasové objekty CSS/ARCH/46/KH/476 text; fotokopie strojopisu tentokrát (viz 

CSS/ARCH/46/KH/475)bez odkazu na ZO ČSS 5-02; sdrátkováno s 

lepenkovým "hřbítkem"

pískovcový lom v Novém Boru, resp. Novoborská jeskyně pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

pískovcový lom ve Skalickém vrchu pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

Pískové návrší historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

Pisolitová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Pivnická jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/5/PA/56 text s foto; vytržená stránky z Ochrany přírody č. 8-9

pivovar v Řečkovicích historické podzemí CSS/ARCH/16/JM/207 text a nákres situace; průpis a fotokopie; sdrátkováno

Plandry městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

Plesnivá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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Plešivec ledová jeskyně CSS/ARCH/57/US/539 řádný separát z Ochrany přírody č. 4/XIV; strojopisně doplněn na 

titulce autor a název článku

pod Spáleným kopcem historické chodby CSS/ARCH/16/JM/204 text; chlívek nastříhaných listů pravděpodobně se zprávami o 

činnosti ZO ČSS 6-13 za roky 1994 až 1995; dílem sdrátkováno

Podskalská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/563 koncept poznámek či dopisu - neznámo; původní hlavičkový 

papír Společnosti NM v Praze s "předvročením" 195x; mohlo jít o 

podklad k hlášení nálezu

podzemí Mikulova historické chodby CSS/ARCH/16/JM/204 text; chlívek nastříhaných listů pravděpodobně se zprávami o 

činnosti ZO ČSS 6-13 za roky 1994 až 1995; dílem sdrátkováno

podzemí Strahovského kláštera historická štola CSS/ARCH/70/HP/641 originální časopisový dvojlist z Květů č. 43; text a čb foto; hlavní 

konzultant dr. Hromas v mladisvém vydání

podzemí v Lazarské historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2

podzemní pevnost Josefov historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

podzemní továrna Dora historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/451 mapa podzemní továrny - xerokopie; doplněny řezy; odkaz na 

Krasovou depresi

Polná historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Porfyroidová štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Poštovní štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

poustevna v Sedlmínské skále pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/51/JC/503 nedatováno; průpis textu; sdrátkováno

Prachovské skály prohlubně podobné 

krasovým závrtům

CSS/ARCH/5/LB/62 průpis autorského rukopisu článku pro časopis Od Ještědu k 

Troskám č. 9-12 (16); čistý text
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Pražské Jezulátko historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2

Prokopská jeskyně jeskyně CSS/ARCH/2/HP/492 stránka z MF Dnes ze dne 3. 9. 2015; text a bar foto; přeloženo; 

odkaz na knihu, kde spoluautorem i Martin Majer (ZO ČSS 1-02)

Prolezovačky jeskyně CSS/ARCH/821/ST/4 nedatováno; volný text; připojen originální náčrt na pauze; patrně 

souvisí s CSS/ARCH/821/ST/16, kde foto a náčrty na pauze

jeskyně a skalní obydlí, 

kaple

CSS/ARCH/821/ST/16 11 ks foto a 4 ks náčrtů na pauze; nedatováno; patrně souvisí s 

CSS/ARCH/821/ST/4, kde jsou text a originál náčrt na pauze

propadlina Zpívající díra historické důlní dílo CSS/ARCH/9/PL/150 dva výstřižky od Pražské informační služby (druhý z r. 1969) ze 

Zemdělských novin a plzeňské Pravdy

propady v Hloubětíně propad CSS/ARCH/70/HP/605 profily a mapky propadů v ulici Za Černým mostem v Hloubětíně 

v Praze; xerokopie; odkaz na Krasovou depresi; list objektu A 

přeložen a užit jako "desky" pro objekt B

propast Macocha krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

propast pod Korunou I. pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

propast pod Korunou II. pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

propast pod Korunou III. pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty
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propast u Hladové zdi propast CSS/ARCH/50/HP/502 text popisu propasti (v jedné verzi s ručními vpisky), 

doprovázený jak výstřižky z novin (ty též pod dvou ks - Večerní 

Praha, Lidová demokracie, Práce), tak světlotiskovou kopií řezu (t 

celkem 6x); sdrátkováno v "košilce"; katalogové "číslo" M-33-65-D

propast v Teplickém údolí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Propasťovitá jeskyně v Horním Újezdě pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Průlezná jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Průvanová jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/5/PA/57 výstřižek z novin Jiskra Orlicka č. 45(12); text s náčrtkem

Průvanová jeskyně u Hrádku pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Průvanová jeskyně u Hrádku jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

Průvodcovská jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

První sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

převis pod Pradědem pseudokrasový zjev CSS/ARCH/37/MS/390 světlotisková kopie profilu a řezů zjevu

Příčná štola historické důlní dílo CSS/ARCH/24/MS/255 text s 2 ks světlotiskových map a 7 ks originálních čb foto; volné 

listy v papírové leipcí pásce

přírodní rezervace Zbytka pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/470 sdrátkovaná fotokopie vybraných stránek strojopisu (patrně z 

původní zprávy o činnosti ZO ČSS); text a seznam literatury
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přírodní úkaz u Batína - Leštiny krápníkový jeskynní 

útvar

CSS/ARCH/32/KH/363 dopis ONV Jičín na KSPPOP v Hradci Králové; strojopis

pseudokrasové dutiny u Lysic pseudokrasové formy a 

umělé jeskyně

CSS/ARCH/14/JM/184 fotokopie dvojstránek článku bůhvíodkud; připojen propgační 

leták umělé jeskyně Rudka, jíž se týká i navazující článek; 

sesvorkováno; text s foto a náčrtem

Puklina č. 1 historické důlní dílo CSS/ARCH/23/OL/242 text; klasický průpis; sdrátkováno

historická důlní díla CSS/ARCH/23/OL/244 4 ks originálních čb foto, anelepných na čtvrtkách; ruční popisky

puklinová jeskyně A pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/444 sdrátkované kopie separátu článku Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky; abstrakt i rusky, 

anglicky, německy

puklinová jeskyně B pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/444 sdrátkované kopie separátu článku Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky; abstrakt i rusky, 

anglicky, německy

puklinová jeskyně C pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/42/MS/444 sdrátkované kopie separátu článku Sborníku vědeckých prací VŠB 

Ostrava, roč. XIV, č. 2; text, čb foto a plánky; abstrakt i rusky, 

anglicky, německy

puklinové jeskyně na Radhošti puklinová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/416 "separát" z Československého krasu č. 6; text a mapka (ta i v 

kopii); v pásce

Pulkov městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

Punkevní jeskyně krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

jeskyně CSS/ARCH/14/JM/189 fotokopie textu bez sazby, ale s odkazem na OF Dnes (asi spíše 

MF Dnes) z 9. 2. 2001

Purkmistrova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/5/PA/56 text s foto; vytržená stránky z Ochrany přírody č. 8-9
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Purkmistrova jeskyně pseudokrasové tvary CSS/ARCH/45/PA/466 sdrátkovaný "jakoseparát" z Československého krasu; řezy a čb 

foto

Pustý (Husův) kostel pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Pustý kostel u Svitavy pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

Pustý žleb krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Pytlácká jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

CSS/ARCH/60/US/563 koncept poznámek či dopisu - neznámo; původní hlavičkový 

papír Společnosti NM v Praze s "předvročením" 195x; mohlo jít o 

podklad k hlášení nálezu

Pytlácká jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/540 text s originálním podpisem autora; doplněna literatura a půdorys 

s příčným řezem; sdrátkováno

Rabštejn podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/100 nákresy stavební situace a průběhu štol; sesvorkováno; fotokopie 

náčrtů bez další dokumentace

Rabštejn u Janské podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/96 fotokopie textu s foto a náčrty z Děčínckých vlastivědných zpráv č.

 2/2000; spojeno drátkem

Radochova studně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/38/MS/419 dvě stránky ze Sedmičky pionýrů č.23; titulní foto a text s dalšímo 

bar foto; sdrátkováno

Riedelova jeskyně podzemní doly CSS/ARCH/6/LB/66 samodomo separát z časopisu Bezděz č. 13; text s náčrty

Richard u Litoměřic podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/96 fotokopie textu s foto a náčrty z Děčínckých vlastivědných zpráv č.

 2/2000; spojeno drátkem

Rohozná městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

Romanovská jeskyně jeskyně a skalní obydlí, 

kaple

CSS/ARCH/821/ST/16 11 ks foto a 4 ks náčrtů na pauze; nedatováno; patrně souvisí s 

CSS/ARCH/821/ST/4, kde jsou text a originál náčrt na pauze
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Romanovská jeskyně jeskyně CSS/ARCH/821/ST/4 nedatováno; volný text; připojen originální náčrt na pauze; patrně 

souvisí s CSS/ARCH/821/ST/16, kde foto a náčrty na pauze

Rošického stadion podzemní lom CSS/ARCH/70/HP/623 originální plánek v tuži s tiskovým popisek "dle rukopisného 

plánu B. Altmana"; sesvorkováno; otisk razítka katalogového čísla 

1352907 nějakého archivu; tužkou provedené drobné vpisky

Rote Grube historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě historické podzemí CSS/ARCH/16/JM/206 text; zpráva o činnosti za rok 1993

Rozsedlinová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Rožmitálské lomy pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/475 zpráva za rok 1995; sdrátkovaný kopírovaný strojopis ovšem s 

originálním podpisem; pouze text

Rudické propadání krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Rudný u Jihlavy městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

Rudolfova štola štola CSS/ARCH/70/HP/625 text; sdrátkováno; dílko z katedry speciální geodézie FSv ČVUT o 

mape z r. 1593; publikováno ve sborníku Důlní mapy - historie a 

současnost - Kutná Hora 1992; věnování a ruční odkaz na archiv 

ČSS

historické štoly CSS/ARCH/70/HP/638 vystřižený novinový článek z únorivých Haló sobota; rubrika 

Zdepozitářů Technického muzea; text a čb foto; ruční vročení a 

popisek

historická štola CSS/ARCH/70/HP/622 fotokopie článku z Večerníku Praha ze dne 4. 10.; text s čb foto

CSS/ARCH/70/HP/621 vystřižené stránky z Journal of the Czech Geological Society; text s 

čb foto a náčrtem; anglická anotace; sdrátkováno

CSS/ARCH/70/HP/610 stránky z MF DNES z 20. 6.; na str. 1 čb foto a na str. 2 samotný 

článek; přeloženo na A4
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Růženina štola historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Růženina štola - Stříbrné Hory městské podzemí a 

důlní díla

CSS/ARCH/6/JM/79 text; spojeno svorkou - pravděpodobně kopie řádné zprávy o 

činnosti ZO ČSS 6-18 za rok 2003

s ohledem na charaklter dokumentu nevypisováno pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/31/XX/343 průpisové listy v rychlovazači; tužkami provedené ruční vpisky

Salesiova výšina v Oseku u Duchcova geologické výtvory CSS/ARCH/26/KA/329 sesvorkovaný referátník s obsáhlým návrhem ochrany PR, 

vloženy 3 ks originál čb foto a tuší na pauze provedený situační 

náčrtek; sdrátkovaný dopis  Státní památkové péči z 

Pedagogického inst. v UL; dotaz Krajského NV na stav věci; návrh 

ochrany u os.Rokle

Serpst u Srbska podzemní továrna CSS/ARCH/6/US/96 fotokopie textu s foto a náčrty z Děčínckých vlastivědných zpráv č.

 2/2000; spojeno drátkem

Sestroňovická věž pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto

Schweidrich historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

sídliště Na Dolině historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Silbergruben historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/98 fotokopie stránek z časopisu Bezděz č. 8; text s připojenými 

nákresy (důlních ?) značek; spojeno drátkem

Sintrová štola pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

Sittovo kutiště historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

Skalka na Ondřejníku pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto
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Skalné diery pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/418 textová zpráva se světlotiskovými kopiemi náčrtů jeskyní; volné 

listy s ručními vpisky

skalní hrad Šaunštejn hradní studna CSS/ARCH/60/US/558 světlotisková kopie půdorysu a řezů hradní cisterny; sdrátkováno; 

text v CSS/ARCH/60/US/561

Skalní komora pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/44/LB/462 "sprovázkovaná" kopie strojopisu textu s dlouhým  seznamem 

krasovách i nekrasovýcjh jevů v Jizerských horách; ručně vpisek 

617/86

skalní rokle Debř jeskyně a skalní obydlí, 

kaple

CSS/ARCH/821/ST/16 11 ks foto a 4 ks náčrtů na pauze; nedatováno; patrně souvisí s 

CSS/ARCH/821/ST/4, kde jsou text a originál náčrt na pauze

jeskyně CSS/ARCH/821/ST/4 nedatováno; volný text; připojen originální náčrt na pauze; patrně 

souvisí s CSS/ARCH/821/ST/16, kde foto a náčrty na pauze

skladiště po sovětské armádě u Ralska podzemí zámku, resp. 

podzemní skladiště

CSS/ARCH/6/LB/74 e-mailová informace o dvou akcích CMA - společnosti pro 

výzkum historického podzemí

sklepení v Doksech historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/129 text s náčrty situací a parcelní mapou; sesvorkováno; trochu 

chlívek z více lokalit - záhadou, proč takto sesvorkováno

sklepení v Nerudově ulici sklepy CSS/ARCH/70/HP/626 dvojlist fotokopie ze Spelea č. 1; text; přeloženo na A5; tužkou 

vpisek a vlepená anglická anotace

sklepy pod zámkem Lemberk pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

sklepy zámku Zákupy pseudokrasové jevy CSS/ARCH/58/LB/544 fotokpie dvojlistů z časopisu Bezděz č. 9; sesvorkováno; 

půdprysy, řezy i tabulky

skrýše u Bílé Třemešné pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/31/KH/344 volné listy s neuspořádanými tisky doplněné fotokopií M50 okolí 

Dvora Králové a článku v časopisu Příroda téhož názvu

Skrytá jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Slavante historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/449 bez popisku, bez ničeho; přeložený list xerokopie situačního 

plánku chodeb Northern a Zonnenberg systems
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Sloupsko-Šošůvské jeskyně propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Sluj českých bratří pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/481 sdrátkované vytržené stránky z Práce a studie; text s čb foto a 

profily a situačním náčrtem; anglická anotace

Sluj českých bratří pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

sluj Hlavatá skála pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj Honzova skála pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj Kudrnáčova pec pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj pod Luciferem pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/KH/482 xerokopie formuláře z laboratoře spaktrální analýzy (VŠCHT 

Pardubice) s nečitelným podpisem; připojeny dva kusy strojopisu 

(proužky stránek A4) s textem; sesvorkováno

sluj Proskalí pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

Stránka 93 z 109



Seznam lokalit s odkazem na katalogové číslo archivní dokumentace ČSS
7. září 2017

sluj Thnikova skála pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj u Štěpanovic pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj U Vesce pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

sluj Zemanova pec pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/44/LB/456 originální strojopis doplněný originálním čb foto kostěného hrotu 

od autora; prakticky seznam objektů a drobné drby (zřejmě 

podklad pro nějakou recenzi či co); ruční vpisek kódů tužkou; 

sesvorkováno

Smrček historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Soví jeskyně pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

Sovinec č. 13 puklinová jeskyně CSS/ARCH/41/OL/440 sdrátkovaná xerokopie textu s mapkami a řezy

Sovinec č. 14 puklinová jeskyně CSS/ARCH/41/OL/440 sdrátkovaná xerokopie textu s mapkami a řezy

Spodní štola ve Svárově štola CSS/ARCH/73/ST/671 propletený fotokopie textu článku (ruční vpisek "vyšlo v ČK") se 

dvěma výročními zprávami ZO ČSS 1-12 a otisku mapy místa s 

červeně provedenými ručními vpisky; mapa použita jako vlastní 

košilka s popiskem "Svárov"; v textu další mapka a situační náčrt

Srdcová jeskyně jeskyně CSS/ARCH/4/ST/33 kopie stránek ze Spelea č. 29; text - přesah do dalšího dokumentu 

(CSS/ARCH/4/ST/34) z téhož Spelea
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Stanová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Stará huť u Adamova krasová krajina CSS/ARCH/16/JM/421 propagační materiál o pěších túrách v Moravském krasu 

(Krajinou krasových kaňonů); text s bar foto a mapovými náčrty 

tras kolem jeskyní aj.; sdrátkováno

Starý Šachov historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Strašínská jeskyně geologické lokality CSS/ARCH/28/JC/378 vytržené a sdrátkované stránky ze sborníku Krajského 

vlastivědného muzea v Českých Budějovicích; text s foto a náčrtem

historická štola a 

nedaleká jeskyně

CSS/ARCH/13/PL/176 text; sdrátkováno; něco jako zpráva o činnosti od ZO ČSS 3-02 

Jeskyňáři Plezň

Strážný kopec historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

Střešovické skály pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/49/XX/494 xerokopie souboru výstřižků různých autorů i různé datace; text 

sem tam s čb foto a s jednou parcelní situací

Stříbrná štola pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Stříbrná štola důlní štola CSS/ARCH/60/US/559 světlotisková kopie půdorysu a řezů štoly; přeloženo na A4

Stříbrné doly historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/115 "separát" z Děčínských vlastivědných zpráv roč. VIII; text s foto a 

hojným počtem náčrtů situace, "vlašských značek" a 

archeologických nálezů; sdrátkováno

Stříbrné Hory historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Stříbrné stěny u Hřenska historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/115 "separát" z Děčínských vlastivědných zpráv roč. VIII; text s foto a 

hojným počtem náčrtů situace, "vlašských značek" a 

archeologických nálezů; sdrátkováno

Střívrné stěny pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let
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Studená jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/385 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

studna hradu Falkenštejna pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

studna na zámku Český Krumlov zámecká studna CSS/ARCH/67/JC/597 strojopis doplněný 8 originálními čb foto na čtvrtkách a původním 

výkresem řezu studnou (viz CSS/ARCH/67/JC/596) na mm papíře 

s barevnou úpravou celé v tužce; vloženo v rychlovazači; originál 

a 1 průpisová kopie s druhými originály příloh

CSS/ARCH/67/JC/596 originál výkres tuží k CSS/ARCH/67/JC/595; pauza - poskládaná 

an A4; ručně tužkou hodnoty na rámu; z rubu katalogové číslo 

1380303/39

CSS/ARCH/67/JC/595 skoroseparát z Krasového sborníku č. IV; sdrátkováno; text s 

řezem zámeckou studnou

studna na zámku Letovice zámecká studna CSS/ARCH/66/JM/590 průpis textu s originálním razítkem; doplněnou světlotiskovou 

kopií rozvinutého řezu stěnami zámecké studny; sdrátkováno a 

řez poskládán na A4

studna na zámku ve Velkém Meziříčí zámecká studna CSS/ARCH/66/VY/592 průpis textu a tři světlotiskové kopie půdorysů a řezů ručně 

dobravovaných; vloženo do rychlovazače s titulkou (hlavička ZO)

studna u Vitína historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/129 text s náčrty situací a parcelní mapou; sesvorkováno; trochu 

chlívek z více lokalit - záhadou, proč takto sesvorkováno

Suchá štola historické štoly CSS/ARCH/7/ST/121 text s kopií foto; odkaz na pracovní skupinu Archeos u ZO ČSA 4-

03

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

Suťová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

suťová jeskyně na Pogányváru u Hajnáčky pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/30/XX/340 originální mapky tuší na pauze, jedna z nich světlotisková kopie; 

patrně podklady pro Československý kras; místy tužkou vpisky a 

citace jmen Vladimíra Stárky a Vladimíra Vojíře
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suťová sluj na Pohanském vrchu geologické lokality CSS/ARCH/30/XX/342 vyjmutý dvojlist z neznámého časopisu; bez dalšího upřesnění či 

vročení; text a čb i bar foto

svah Kopců pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Světlá nad Sázavou historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Sviňské skály historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

Šachetní hora historická důlní díla CSS/ARCH/7/KA/133 text zprávy za ZO ČSS 4-01;  sdrátkováno; světlotisková kopie

šachta na Kozím hřbetu důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

šachta Sct. Georgi důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

šachta Smolné pece historická důlní díla CSS/ARCH/9/KA/146 tři sesvorkované tužkou provedené rukopisné poznámky a náčrty

šachta Studna historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

Šachta u věže historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

šachtice Gross Geschrei Zug historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991

šachtice u Újezda u Radnic historické důlní dílo CSS/ARCH/12/PL/166 světlotisková kopie textové zprávy s nákresem vrstev podloží; 

sdrátkováno

Šárecké údolí historická štola CSS/ARCH/70/HP/653 v rychlovazači pouze příloha zkopírované fotodokumentace a 

stránka obsahu původní zprávy, která zde není; čb foto kopie s 

popisky

Šaunštejn skalní hrady CSS/ARCH/6/US/70 fotokopie stránek z časopisu bez jakéhokoliv dalšího upřesnění; 

náčrtky stavební situace
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šotly Kryštof historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Štelejgova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/563 koncept poznámek či dopisu - neznámo; původní hlavičkový 

papír Společnosti NM v Praze s "předvročením" 195x; mohlo jít o 

podklad k hlášení nálezu

Štelzigova jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

štola  Rejvíz II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

štola  Ruda I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

štola  Ruda II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

štola "U stoupy" (Pochbuch) - Suchá Rudná historické důlní dílo CSS/ARCH/24/MS/255 text s 2 ks světlotiskových map a 7 ks originálních čb foto; volné 

listy v papírové leipcí pásce

štola 14 pomocníků důlní díla CSS/ARCH/6/US/77 text; stručně činnost skupiny

štola Anna historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991

štola Antoni historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

štola Barbora historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

štola Beránek Boží historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/128 text ve formě dopisu bez ručního podpisu

štola Boží požehnání pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Štola č. 2 (prohlubeň) historické důlní dílo CSS/ARCH/23/OL/242 text; klasický průpis; sdrátkováno
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Štola č. 3 historické důlní dílo CSS/ARCH/23/OL/242 text; klasický průpis; sdrátkováno

historická důlní díla CSS/ARCH/23/OL/244 4 ks originálních čb foto, anelepných na čtvrtkách; ruční popisky

štola Červená historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola G. Pfluga - Horní Slavkov historická štola CSS/ARCH/66/KA/624 xerokopie záznamu jednání; připojeno ručně psané rpo domo; 

sdrátkováno

štola Gottfried důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

štola Jeřábek u Lesoňovic historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola Johann důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

štola Johanni historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

štola Joseph historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/103 "separát" z časopisu Zprávy a stuie Regionálního muzea v 

Teplicích č. 236; text s foto; spojeno drátkem

důlní díla CSS/ARCH/6/US/94 text s náčrtem; fotokopie stránek z časolpisu Zprávy a studie 

Regionálního muzea v Teplicích č. 23

Štola Krista Všemohoucího historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/91 text; výstřižek ze zprávy o činnosti ZO ČSS 4-04; připojena věta i o 

Hrobském revíru;slepenc dvou papírků

štola Lehnschaffer historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

štola Lehnschafter důlní díla CSS/ARCH/6/US/77 text; stručně činnost skupiny

štola Liptálská I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů
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štola Liptálská Malá pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/406 tabulka sčítání netopýrů

štola Maria historické důlní dílo CSS/ARCH/7/US/125 chlívek dvou textů, fotokopie náčrtu, loga ZO ČSS 4-04, 2 kopií 

foto a obálky s 6 originálními foto; jak původně shrnuto, tak 

ponecháno

štola Michaeli historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991

štola Milířka důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

štola mír historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola Mundloch důlní díla CSS/ARCH/6/US/77 text; stručně činnost skupiny

štola na Goldbergu historické důlní dílo CSS/ARCH/12/KA/173 vybrané stránky ze Spelea č. 7 i s nákresem půdorysu a řezu; 

sdrátkováno

štola na Loretě historická štola, ZCHÚ 

přírodní památka

CSS/ARCH/13/PL/180 světlotisková "růžová" kopie mapy polygonu štoly v M1

historická štola CSS/ARCH/13/PL/175 text; zpráva  od TIS - Svaz pro ochranu přírody a krajiny, Krasové 

sekce Praha, pracovní skupiny "Český kras" (ú vzmiku ČSS zřejmě 

ZO ČSS 1-01); ruční opravy a titulek " Loreta u Klatov - štoly"

CSS/ARCH/13/PL/181 nákresy krasových zjevů; světlotiskové kopie většího množství 

mapek i po několika na jednom listu

CSS/ARCH/13/PL/178 text a a světlotiskové kopie dvou map, dále sdělení od Lesního 

závoda v Nýrsku a návrh Dotazníku A pro Ústřední seznam 

ochrany přírody; samotný text se čtyřmi fotokopiemi, ostatní 1x; 

sesvorkováno; podklad pro dokument CSS/ARCH/13/PL/179

CSS/ARCH/13/PL/177 textová zpráva o činnosti ZO ČSS 3-02; kopie sdrátkovány a 

spojeny svorkou
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štola na Loretě historická štola a 

nedaleká jeskyně

CSS/ARCH/13/PL/176 text; sdrátkováno; něco jako zpráva o činnosti od ZO ČSS 3-02 

Jeskyňáři Plezň

historická štola a ZCHÚ 

přírodní památka

CSS/ARCH/13/PL/179 samotný návrh na ochranu dle zákona; podladem dokument 

CSS/ARCH/13/PL/178; chráněná přírodní památka; světlotisková 

kopie 2 map ručně dobarvených; výsledky výzkumu netopýrů 

Jaroslava Červeného; historie těžby vápence na Loretě u Klatov 

bez autora; svorka

štola Pod farou historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola pod Slánskou ulicí v Kladně štola CSS/ARCH/66/ST/588 stránka z novin Kahan č. 3; chybí úvodní část článku - zde jen 

"dokončení"; text s čb foto a přetištěným půdorysem a řezy štoly; 

poskldáno na formát A4

štola Rejvíz I pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

štola Rejvíz II opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

štola Rejvíz III opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/413 text s tabulkami a světlotiskovými kopiemi tří náčrtů; dílem 

sdrátkováno, mapky volně

štola Rjevíz I opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

štola Ruda I opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

štola Ruda II opuštěná důlní díla CSS/ARCH/37/MS/391 stropjopisný text; sdrátkováno

štola Sarkander historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

štola Simon Juda historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/132 slepenec tří dostavců na jediném listě; text "zpráv o činnosti" ZO 

ČSS 4-02 za roky 1990 a 1991

štola Sluj historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/112 fotokopie slepence výstřižků z Děčínského deníku 17. -. 18. 3. 

1998; text
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štola sv. Anna historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola sv. Jiří historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola sv. Josefa štola CSS/ARCH/73/ST/665 fotokopie půdorysného náčrtu štoly; polito patrně čajem; 

kompletně ruční kresba řádně popsaná; připojen původní výkres 

tuží na pauze s ručními vpisky tužkou pro sazbu do tisku

štola sv. Trojice historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

štola sv. Vojtěcha štola CSS/ARCH/73/ST/671 propletený fotokopie textu článku (ruční vpisek "vyšlo v ČK") se 

dvěma výročními zprávami ZO ČSS 1-12 a otisku mapy místa s 

červeně provedenými ručními vpisky; mapa použita jako vlastní 

košilka s popiskem "Svárov"; v textu další mapka a situační náčrt

CSS/ARCH/73/ST/673 fotokopie návrhu na projekt; sdrátkováno; řádné předložení 

"…turistiky a pobytu v přírodě" - není jasný adresát projektu ani 

nic dalšího; ruční vpisky a fax na autora

štola Světlana historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/128 text ve formě dopisu bez ručního podpisu

štola U knížencí studánky důlní díla CSS/ARCH/6/US/73 skládaný propagační leták s vloženým dalším (Jiřetín pod 

Jedlovou) a pohlednicí z Jiřetína

štola u Valdštejnské skály historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/115 "separát" z Děčínských vlastivědných zpráv roč. VIII; text s foto a 

hojným počtem náčrtů situace, "vlašských značek" a 

archeologických nálezů; sdrátkováno

štola v Bílé Skále historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola v Branné historické důlní dílo CSS/ARCH/21/OL/234 proužek textu patrně se zprávou o činnosti ZO ČSS 7-06 za rok 

1988; ruční popisek Východní Sudety

štola v Brtníkách pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno
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štola v Havlíčkově Brodě historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

štola v Jiříkově historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

štola v Krásné Lípě historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

štola v lomu Holý Vrch štola CSS/ARCH/73/ST/659 fotokopie textu s čb foto sestavenými na jediném listu; otvory po 

dírkovače pro rychlovazač; odkaz na "Hagen" Mořina

štola v Rožanech pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

štola v Ústí nad Labem - Bukové pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

štola ve Filipově pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

štola ve Sněmovní ulici historická štola CSS/ARCH/70/HP/657 textsituační plánky v rychlovazači; plánky ručně doplněny 

barevnými zvýrazňovači; forma dopisu paní Čihákové z PÚPP; 

signováno za firmu Speleo

štola ve Šluknově historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

štoly na Nebozízku historické městské 

podzemí

CSS/ARCH/70/HP/613 dvojlist neidentifikovatelkných nedatovatelných pražských novin; 

text a čb foto; hojné odkazy na publikaci Podzemní Praha K. L. 

Kukly; též odkazy na klub Nautilus a Speleologický klub Praha 2

štoly na Švajdrychu pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

štoly pod ulicí Ke Klíčovu štola CSS/ARCH/69/HP/602 světlotiskové kopie 5 výkresů k zaměření objektů; doprovozeno 

strojopisnu tabulkou v 1str. průpisu; poskládáno na A4

CSS/ARCH/69/HP/601 průpis textu; sdrátkováno; přílohy v CSS/ARC/69/HP/602

štoly v Kryštofově údolí historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků
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štoly v Povrlech - Roztokách historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

štoly v trati Vostrý historické důlní dílo CSS/ARCH/14/JM/201 text s nákresy a 11 ks originálních foto nalepených na kartonech; v 

šroubkách; světlotiskové kopie map; práýce již zaniklé ZO ČSS 5-

04 Osiris

štoly v tratích Kešůvka historické důlní dílo CSS/ARCH/14/JM/201 text s nákresy a 11 ks originálních foto nalepených na kartonech; v 

šroubkách; světlotiskové kopie map; práýce již zaniklé ZO ČSS 5-

04 Osiris

štoly v tratích Kozy historické důlní dílo CSS/ARCH/14/JM/201 text s nákresy a 11 ks originálních foto nalepených na kartonech; v 

šroubkách; světlotiskové kopie map; práýce již zaniklé ZO ČSS 5-

04 Osiris

Šustovo kutiště historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

tajná chodba na hradě Frýdštejně podzemní chodba CSS/ARCH/66/LB/587 výstřižek ze Zemědělských novin ze dne 17. 9.; nalepeno na 

čtvrtce; ruční popisek se "spisovným" přepisem jména hradu

Těchanovický důl zimoviště netopýrů CSS/ARCH/18/MS/223 rozstříhané zprávy o činnosti ZO ČSS 7-01 za roky 1997 - 2001; 

volné listy

Teplická jeskyně pseudokrasové jevy CSS/ARCH/46/KH/474 xerokopie strojopisu; sdrátkováno; text patrně zprávy o činnosti; 

tužkou ruční vpisek "5-03 / 1992"

Teplická jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Teplická propast pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/382 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Teplické skály kořenové stalagmity CSS/ARCH/46/KH/471 sdrátkované vytržené stránky z "LZ 1/83"; text s čb foto

Terasová jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/386 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

těžba písku u Havraník pískovna CSS/ARCH/14/JM/192 text a dvě mapy s profily a průběhem štol; fotokopie; volné listy
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Trampská jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Trapsličí jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/566 uhlíkový průpis; originální podpis autora; zpráva o činnosti ZO; 

sdrátkováno

Trpasličí jeskyně pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/60/US/562 kopie textu; nedatováno, podpis pouze odhadem z parafy; troska 

zprávy o činnosti ZO ČSS; sdrátkováno

Třetí sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Tulácká jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

ůld Ruda na Moravě I a II pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/405 světlotisková kopie seznamu a tabulek

umělá jeskyně Rudka pseudokrasové formy a 

umělé jeskyně

CSS/ARCH/14/JM/184 fotokopie dvojstránek článku bůhvíodkud; připojen propgační 

leták umělé jeskyně Rudka, jíž se týká i navazující článek; 

sesvorkováno; text s foto a náčrtem

jeskyně CSS/ARCH/14/JM/189 fotokopie textu bez sazby, ale s odkazem na OF Dnes (asi spíše 

MF Dnes) z 9. 2. 2001

umělá jeskyně u Pašinky umělá jeskyně CSS/ARCH/73/ST/660 sdrátkované stránky z časopisu Příroda č. 4; text s čb foto a řezy 

jeskyní; ručně poznamenáno číslo "123"; později nalezen průpis 

textu článku - patrně původní rukopis

V dolech jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

V Horním Újezdě jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

V Jarošci historická důlní díla CSS/ARCH/73/ST/674 vytržené stránky z Památky a příroda č. 2; sdrátkováno; vloženo 

do dvojlistu fotokopie situačního plánku; připojen originální 

výkres plánku 1. patra provedený tuží na pauze - archivní razítko 

č. 8352902 a tužkou ruční vpisky; text a čb foto
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V Novém Městě nad Metují jeskynní formy CSS/ARCH/4/PA/48 separát ze sborníku České společnosti zeměpisné č. 4;  text s 

náčrtky a s foto

V rokli historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/112 fotokopie slepence výstřižků z Děčínského deníku 17. -. 18. 3. 

1998; text

V rudě historická důlní díla CSS/ARCH/73/ST/674 vytržené stránky z Památky a příroda č. 2; sdrátkováno; vloženo 

do dvojlistu fotokopie situačního plánku; připojen originální 

výkres plánku 1. patra provedený tuží na pauze - archivní razítko 

č. 8352902 a tužkou ruční vpisky; text a čb foto

Vackovic jáma historické důlní dílo CSS/ARCH/12/PL/170 dva odstřižky textů zpráv

Válečný úkryt jeskyně CSS/ARCH/821/US/8 text s náčrtky; separát z Památky a příroda 1/1984

Valhala pseudokrasový zjev CSS/ARCH/44/LB/460 xerokopie stránky nějaké přílohy č. 5 bůhvíodkud; text s čb foto a 

situačním nákresem

Valkeřická jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/57/US/543 fotokopie textu s čb foto; sdrátkováno s titlkou Děčínských 

vlastivědných novin č. 3; ručně vpisek "141"

Vápenka historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/123 text s tabulkami, plány a ručními vpisky; rukou zapsána 

"Agentura ochrany přírody"; sesvorkováno; fotokopie publikace

Vápenka u Doubice historická důlní díla CSS/ARCH/7/US/126 kusy zpráv o činnosti ZO za roky 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 a 

1997; texty s náčrty situace; sdrátkována podle ročníků

pseudokrasové objekty CSS/ARCH/7/US/117 text; sesponkované zprávy o činnosti ZO ČSS 4-03 i z 

předcházejících dvou let

vápenka u Lorety historické důlní dílo CSS/ARCH/13/PL/174 text; fotokopie stránky ze Sborníku prací z historie a dějin umění 

bez vročení; zmínka o ČSS a o Pavlu Bosákovi se Stanislavem 

Tůmou

Velká Javorská historické důlní dílo CSS/ARCH/6/US/97 fotokopie textu s náčrty z Děčínykých vlastivědných zpráv č. 

4/2000; spojeno drátkem

Velká kvočna alias Biskup pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/44/LB/459 vytržená stránky z Památky a příroda č. 9/86; ručně tužkou 

popisek; text a čb foto
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Velká sluj pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/36/KH/387 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Venušin vrch chráněné přírodní 

výtvory

CSS/ARCH/41/OL/442 novinový výstřižek z magazínu Pochodně; čb foto a text

Venušiny misky chráněné přírodní 

výtvory

CSS/ARCH/41/OL/442 novinový výstřižek z magazínu Pochodně; čb foto a text

Větrná jeskyně pseudokrasová jeskyně CSS/ARCH/36/KH/384 další (viz CSS/ARCH/36/KH/380) seznam jeskyní; fotokopie 

rukopisné tabulky s tužkou provedenými poznámkami; opět 

slepené dvojlisty

Vlaštovčí kameny pseudokrasové zjevy CSS/ARCH/46/XX/469 průpisová kopie strojopisu s ručním vpiskem "Referát na II. spel. 

škole v Ladek Zdrój (PLR)"; sdrátkováno (poškozené sešití rohu) s 

originálním ručním podpisem autora

vodárenská štola na Špičáku historická důlní díla CSS/ARCH/6/US/109 "separát" článku; rukou poznamenán "Almanach ke 130. výročí 

povýšení Varnsdorfu na město" Klubu přátel Muzea Varnsdorf; 

text s náčrtem; spojeno drátkem

Vodní jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/60/US/550 originál zprávy s fotokopiemi ručně provedených terénních 

náčrtů půdorysů a řezů objevů; sdrátkováno; některé kresby na 

mm papíře

vodopád Kolné jeskyně, sklepy CSS/ARCH/6/LB/92 "separát" z časopisu Bezděz č. 10; text, náčrtky a foto

Volařka pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Výpustek propast CSS/ARCH/2/JM/570 stránka z novin MF Dnes ze dne 21. 7..; text s bar foto; prakticky 

odkaz na SJ ČR - Punkevní jeskyně

VYrilka pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Vyšehrad historické podzemí měst CSS/ARCH/70/HP/608 otisk www stránek Praha-Vysehrad.cz; sdrátkováno; text s bar. 

obrázky a mapkou; připojen propagační leták
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za janovickou hájenkou historické důlní dílo CSS/ARCH/6/LB/95 fotokopie textu bez vročení (pravděpodobně 1998 ?); autor možná 

Havránek; spojeno drátkem

Záhorovy štoly historické důlní dílo CSS/ARCH/70/HP/631 fotokopie článku v časopise Uhlí 34, č. 3; sesvorkováno, text s 

náčrty lokalit

Zámeček u Budislavi skalní objekty CSS/ARCH/4/PA/36 text a foto; vytrženo z Památky a přírody č. 5

zámek v Telči historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Záryje pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Zbojnická jeskyně pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/37/MS/389 fotokopie článku ze sborníku SPF 2003; text a náčrty; 

přisvorkovány trosky zpráv o činnosti ZO ČSS 7-01 za 2002 a 2003 

s tabulkou chiropterologických šetření

pseudokrasové jevy CSS/ARCH/38/MS/410 "jakoseparát" z ČS. krasu roč. 31; sdrátkováno a přepáskováno; 

text a foto

Zbojnické ďůry pseudokrasové jeskyně CSS/ARCH/38/MS/409 fotokopie části zprávy o činnosti; text s dvěma mapami a 

tabulkou; volné listy

Zelená štola historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/239 text se situačním náčrtem; též součást zprávy o činnosti ZO ČSS 7-

10 za rok 1993; sdrátkováno

Zelený důl historická důlní díla CSS/ARCH/22/OL/236 text a mapa; sdrátkováno; autorský podpis

Zlaté Hory historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

zlatý důl u Předína historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Znojmo historické podzemí 

obecně

CSS/ARCH/14/VY/191 chlívek vystříhaných částí zpráv o činnosti ZO ČS 6-18; volné listy 

různě poslepované

Zonneberg historická důlní díla CSS/ARCH/43/XX/449 bez popisku, bez ničeho; přeložený list xerokopie situačního 

plánku chodeb Northern a Zonnenberg systems
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železnorudná štola ve Vráži u Berouna štola CSS/ARCH/73/ST/672 fotokopie situačního náčrtu s řezem a čb fotos; sdrátkováno; 

připojena stránka s nečitelnou fotokopií krátkého popisu
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