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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
5
3

Z celkového počtu 11 pracovníků mají 3 zaměstnanci vysokoškolské vzdělání. Tři
pracovníci absolvovali semestrální kurs pro archiváře se závěrečnou zkouškou a získali
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osvědčení pro výkon spisové a archivní činnosti, tři pracovníci v roce 2012 absolvovali
závěrečnou zkouškou čtyřsemestrální kurz pro archiváře na FF UK v Praze.

II. Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů a sbírek: 32
Počet běžných metrů uložených dokumentů: 2 354,01 bm
Počet archivních pomůcek: 21

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
1. Výběr archiválií:
Archiv DIAMO provedl v roce 2015 skartační řízení a vystavil 20 skartačních
protokolů pro organizační jednotky státního podniku DIAMO.
2. Zpracování archiválií:
V průběhu roku zaměstnanci archivu pokračovali v pořádání archivních fondů:
1. Jáchymovské doly, n. p. Jáchymov {(1778) 1946-1965 (1981)} – 67,69 bm
2. Československý uranový průmysl, GŘ Příbram {(1931) 1967-1992 (1994)} –
252,38 bm
3. Uranové doly Dolní Rožínka {(1952) 1956-2008} – 153,82 bm
4. Uranové doly Západní Čechy {(1951) 1962-1991 (1997)} – 117,19 bm
5. Uranové doly Příbram {(1952) 1956-1991 (1999)} – 151,50 bm
6. Uranový průzkum Liberec {(1949) 1958-1992 (1994)} – 203,53 bm
7. Chemické úpravny Mydlovary {1960-1998 (2000)} – 123,11 bm
8. Uranové doly Hamr {(1965) 1966-1991 (1997)} – 91,15 bm
9. Správa uranových ložisek Příbram {(1960) 1991-2007} – 71,68 bm
10. DIAMO ředitelství {1992-2001} – 1,08 bm
11. Projektový ústav uranového průmyslu Ostrov {(1958) 1959-1993} – 182,98 bm
12. Vývojová základna uranového průmyslu Kamenná {(1960) 1967-1991 (1998)}
- 54,80 bm
13. Ústav jaderných paliv Zbraslav {(1973) 1990-1996} – 21,63 bm
14. Rudné doly Příbram {(1771) 1886-2001 (2002)} – 510,28 bm
15. Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin {1955-1965} – 34,79 bm
16. Ústřední správa uranového průmyslu {1965-1967} – 0,36 bm
17. Moravské tuhové a rudné doly, n. p. Šumperk {(1953) 1954-1958} – 0,00 bm
18. Rudné doly, n. p. Jeseník, závod Medlov {(1939) 1954-1966} – 0,00 bm
19. Rudné doly, n. p. Jeseník, závod Vápenná {(1947) 1960-1990} – 0,00 bm
20. Rudné doly, n. p. Jeseník, závod Velké Tresné {(1939) 1958-1982 (2000)} –
0,00 bm
21. RD Jeseník s. p., podnikové ředitelství Jeseník {(1953) 1958-2000} – 71,60 bm
22. RD Jeseník, s. p., závod Zlaté Hory {(1955) 1958-2006} – 41,76 bm
23. Rudné doly Jeseník, s. p. závod Bruntál {1984-1989} – 0,00 bm
24. Rudné doly Jeseník, s. p. Horní Benešov {(1954) 1958-1992 (2006)} – 0,00 bm
25. Rudné doly, n. p. Jeseník, závod Horní Vernéřovice {(1951) 1954-1961} –
0,00 bm
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26. Podzemní inženýrské stavby, národní podnik {1964-1976} – 13,04 bm
27. Výstavba dolů uranového průmyslu, koncernový podnik {(1967) 1976-1990} –
34,53 bm
28. ROH při Pozemních inženýrských stavbách n. p. a při Výstavbě dolů uranového
průmyslu k. p {1965-1990}. – 3,56 bm
29. Svaz československo-sovětského přátelství – Uranové doly Dolní Rožínka
{1977-1989} – 0,12 bm
30. Socialistický svaz mládeže – Uranové doly Dolní Rožínka {1973-1989} – 0,85 bm
31. Závodní odborová organizace při Uranových dolech Dolní Rožínka {1957-1989} –
1,58 bm
32. Československá vědecko-technická společnost Uranové doly Dolní Rožínka
{1960-1994} – 0,44 bm

3. Využívání archiválií:
Badatelská agenda:
V roce 2015 se uskutečnilo v Archivu DIAMO 125 návštěv, z toho 50
badatelských. Podle požadavků odborných útvarů s. p. DIAMO bylo vyřízeno 482
zápůjček, z oblasti geologicko-měřičské 323, z oblasti personální 72 a z oblasti provozní
dokumentace 87, provedeno bylo 44 informativních rešerší.
Vyřízená korespondence:
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.
Technické informace:
Do báze AUTIS uranu bylo v roce 2015 zpracováno a uloženo celkem 101
záznamů. Celkový stav báze činí 17 455 záznamů. Z této a dalších databází
vědeckotechnických informací bylo celkem provedeno 15 průběžných rešerší a 7
retrospektivních rešerší.
V souvislosti se sledováním ceny uranu na světovém trhu bylo vydáno 6 titulů
informačních materiálů (IMO).
Knihovnické služby:
Technická knihovna archivu spravuje 8 731 knižních jednotek specializovaných
na odvětví uranu a 17 089 knižních jednotek bývalých Rudných dolů. V roce 2015 bylo
pořízeno 22 knižních jednotek, vypůjčeno 56 titulů, kopírováno 34 odborných článků
se 173 stránkami. Bylo evidováno 175 čtenářů.

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.
Počítačové databáze archivu byly průběžně doplňovány. Databáze vědeckotechnických informací byly doplněny o 133 nových dokumentačních záznamů. Archiv
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měřičské dokumentace je postupně digitalizován a ke konci roku 2015 je v databázi
13 314 skenů měřických map a odpovídající počet údajů o nich.

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
I v roce 2015 pokračovaly stavební úpravy v areálu archivu. Byla zahájena
výstavba „vzorkovny“ – depozitáře hmotné dokumentace (geologických vzorků), který
bude využit pro přemístění vzorků z nevyhovujících prostor. Okolí budov bylo vyčištěno
od náletových dřevin, proběhly opravy komunikací v areálu, opravy vodovodních a
kanalizačních přípojek.
V hlavní budově archivu došlo k dílčím opravám omítek a podlah, malování,
vybavení opravených prostor regály. Byla přijata opatření ke snížení vlhkosti
v prostorách suterénu.
Velký pokrok byl učiněn ve stávajícím depozitáři hmotné dokumentace, kdy
s pomocí brigádníků se navázalo na dřívější pořádání a třídění.

Příbram, dne 28. 1. 2016

Mgr. Pavla Doležalová
vedoucí Archivu DIAMO
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