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I. Personální podmínky archivu
Druh pracovní činnosti
1. Řízení (vedoucí oddělení)
2. Ekonomika, administrativa
3. Archivní evidence a metodika
4. Péče o archiválie, spisovna
5. Správa budov (údržba, manipulace, úklid)

Počet pracovníků
1
1
1
4
2
1

Z celkového počtu 9 pracovníků mají 4 zaměstnanci vysokoškolské vzdělání. Dva
pracovníci absolvovali semestrální kurs pro archiváře se závěrečnou zkouškou a získali
osvědčení pro výkon spisové a archivní činnosti, tři pracovníci v roce 2012 absolvovali
závěrečnou zkouškou čtyřsemestrální kurz pro archiváře na FF UK v Praze, jedna pracovnice
v roce 2018 skončí studium archivnictví.

II. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů a sbírek: 50
Počet běžných metrů uložených dokumentů: 2 441,64 bm
Počet archivních pomůcek: 21

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
1. Výběr archiválií:
Archiv DIAMO prováděl v organizačních jednotkách státního podniku DIAMO v roce
2017 skartační řízení a vystavil 16 skartačních protokolů.

2. Zpracování archiválií:
V průběhu roku zaměstnanci archivu pokračovali v pořádání archivních fondů:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Název archivního souboru
Jáchymovské doly, n. p., Jáchymov
Československý uranový průmysl, GŘ Příbram
Uranové doly Dolní Rožínka
Uranové doly Západní Čechy
Uranové doly Příbram
Uranový průzkum Liberec
Chemické úpravny Mydlovary
Uranové doly Hamr
Správa uranových ložisek Příbram
DIAMO ředitelství
Projektový ústav uranového průmyslu Ostrov
nad Ohří
Vývojová základna uranového průmyslu
Kamenná
Ústav jaderných paliv Zbraslav
Rudné doly Příbram
Ústřední správa výzkumu a těžby
radioaktivních surovin
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Časový rozsah
(1778) 1946-1965 (1981)
(1931) 1967-1992 (1994)
(1952) 1956-2009
(1951) 1962-1991 (1997)
(1952) 1956-1991 (1999)
(1949) 1958-1992 (1994)
1960-1998 (2000)
(1965) 1966-1991 (1992)
(1960) 1991-2012
(1979) 1991-2001
(1958) 1959-1993

Metráž (bm)
66,75
249,78
170,74
148,32
226,97
210,14
119,91
81,82
108,94
18,37
182,98

(1960) 1967-1991 (1998)

54,29

(1973) 1990-1996
(1771) 1886-2001 (2002)
1955-1965

21,63
467,26
34,79

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

Ústřední správa uranového průmyslu
Moravské tuhové a rudné doly, n. p.,
Šumperk
Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Medlov
Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Vápenná
Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Velké Tresné
Rudné doly Jeseník, s. p., podnikové
ředitelství Jeseník
Rudné doly Jeseník, s. p., závod Zlaté Hory
Rudné doly Jeseník, s. p., závod Bruntál
Rudné doly Jeseník, s. p., Horní Benešov
Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Horní
Vernéřovice
Podzemní inženýrské stavby, národní podnik
Výstavba dolů uranového průmyslu,
koncernový podnik
ROH při Pozemních inženýrských stavbách n.
p. a při Výstavbě dolů uranového
průmyslu k. p
Svaz československo-sovětského přátelství –
Uranové doly Dolní Rožínka
Socialistický svaz mládeže – Uranové doly
Dolní Rožínka
Závodní odborová organizace při Uranových
dolech Dolní Rožínka
Československá vědecko-technická
společnost Uranové doly Dolní Rožínka
KSČ – celozávodní výbor Uranové doly, k. p.,
Dolní Rožínka
ROH – závodní výbor Chemické úpravny
uranového průmyslu, k. p., Mydlovary
SSM Uranové doly Hamr
ROH – podnikový výbor UD Hamr, k. p., Stráž
pod Ralskem
Chemická úpravna uranového průmyslu Stráž
pod Ralskem, k. p.
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba
a úprava uranu
Revoluční odborové hnutí – základní
organizace Československý uranový průmysl
generální ředitelství
Revoluční odborové hnutí – základní
organizace Uranové doly Příbram
Revoluční odborové hnutí – základní
organizace Vývojová základně uranového
průmyslu Kamenná
Jáchymovské doly, n. p., Mariánské Lázně
Revoluční odborové hnutí – základní
organizace Uranové doly Západní Čechy
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1965-1967
(1953) 1954-1958

0,36
0,40

(1939) 1954-1966
(1947) 1960-1990
(1939) 1958-1982 (2000)
(1953) 1958-2000

1,80
1,68
3,36
71,60

(1955) 1958-2006
1984-1989
(1954) 1958-1992 (2006)
(1951) 1954-1961

41,76
0,12
16,56
3,48

1964-1976
(1967) 1976-1990

13,04
34,53

1965-1990

3,56

1977-1989

0,12

1973-1989

0,85

1957-1989

1,58

1960-1994

0,44

1961-1983

0,24

1962-1996

3,20

1972-1984
1980-1985

0,44
1,80

1972-1991

16,80

(1973) 1991-2009

6,11

1967-1992

2,08

1972-1989

0,70

1967-1991

0,39

(1951) 1956-1967 (1958)
1974-1985

0,94
0,35

44
45
46
47
48
49

50

Svaz socialistické mládeže – Československý
uranový průmysl, generální ředitelství
KSČ – základní organizace Vývojová základna
uranového průmyslu
Bratři Weilové a spol., továrna na poutní a
kovové zboží, Příbram
JD Bytíz, n. p., Dubenec
Báňské ředitelství Příbram
Odborové sdružení OS pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu DIAMO
Správa uranových ložisek, o. z., Příbram
TOP EKO, spol. s r. o.

1972-1989

0,52

1977-1984

0,12

1913-1948 (1960)

4,20

1960-1965
(1216) 1771-1945 (1952)
(1988) 1991-2000

6,90
38,22
0,82

1990-1998

0,60

V evidenci archivu přibylo celkem 12 fondů, z toho 11 vyčleněním ze stávajících fondů
(převážně se jedná o fondy společenských organizací při podnicích – ROH, KSČ, SSM), jeden
fond vznikl výběrem ve skartačním řízení.
3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V roce 2017 navštívilo Archiv DIAMO 71 badatelů. Podle požadavků odborných útvarů
s. p. DIAMO bylo vyřízeno 470 zápůjček, v tom bylo z oblasti geologicko-měřičské 400, z oblasti
personální 36 a z oblasti provozní dokumentace 34, provedeno bylo 29 informativních rešerší.
Vyřízené podklady pro důchodové účely:
Archiv vyřídil v průběhu roku 249 žádostí doručených ČSSZ, Slovenskou pojišťovnou a
bývalými zaměstnanci s. p. DIAMO, týkajících se evidenčních listů pro důchodové zabezpečení,
zápočtů pracovních dob a kvalifikace.
Technická knihovna:
Technická knihovna archivu spravuje 8 763 knižních jednotek specializovaných na
odvětví uranu a 17 089 knižních jednotek knihovny bývalých Rudných dolů. V roce 2017 bylo
pořízeno 22 knižních jednotek, vypůjčeno 37 titulů. Počet čtenářů byl po kontrole aktuálnosti
upraven na 54 aktivních.
Do databáze technických informací AUTIS uranu se v roce 2017 záznamy prakticky
neukládaly, celkový stav báze činí 17 498 záznamů. Z dalších databází vědeckotechnických
informací bylo celkem provedeno 12 průběžných rešerší.
V souvislosti se sledováním ceny uranu na světovém trhu bylo vydáno 8 titulů
informačních materiálů (IMO).
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IV. Stav archiválií
Archivní fondy Archivu DIAMO jsou uloženy v archivních depotech, které splňují
požadavky pro uložení archiválií, jejich fyzický stav je dobrý a nedochází k jejich poškozování.
V depozitářích se pravidelně se kontroluje a zaznamenává teplota a vlhkost.
Počítačové databáze a evidence spisovny i archivu byly průběžně doplňovány.
V roce 2017 probíhaly převozy archiválií k trvalému uložení v Archivu DIAMO, a sice z
pracoviště o. z. SUL v Kutné Hoře a z územního pracoviště na o. z. GEAM Dolní Rožínka, kde je
nutno uvolnit prostor spisům přicházejícím z pracovišť po ukončení těžby uranu.

V. Konzervace a restaurování archiválií
Archiv DIAMO nemá vlastní konzervátorskou dílnu. Případné požadavky na restaurování
dokumentů budou řešeny ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze.

VI. Technické zajištění a vybavení archivu
V roce 2017 byla převzata novostavba vzorkovny, kam byly posléze přestěhovány
horninové vzorky podniku Rudných dolů Příbram z nevyhovujících prostor. V rámci investičních
akcí byla nahrazena zastaralá ústředna požární signalizace novou a bylo zahájeno vyklízení
bývalé trafostanice v areálu š. 15 s cílem přeměnit ji na depozitář horninových vzorků.
Průběžně probíhala údržba objektu, provádění nutných revizí, dokupování obalového
materiálu na archiválie, třídění radioaktivních horninových vzorků. Průběžně, dle potřeby, se
opravují omítky a podlahy, maluje se, opravené prostory se vybavují regály, udržují se venkovní
plochy v areálu archivu.

Příbram, dne 25. 1. 2018

Mgr. Pavla Doležalová v. r.
vedoucí Archivu DIAMO
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