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Sídlo archivu: 
 
Poštovní adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184 
261 13  Příbram 
 
Sídlo archivu a badatelny: 
Areál šachty 15, Příbram-Brod 
tel.: 318 644 415, 318 644 414, fax: 318 628 835  
 
Zřizovatel archivu: 
 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201 
471 27  Stráž pod Ralskem 
 
Archiv je organizačně začleněn jako samostatné oddělení v úseku ředitele odštěpného závodu 
Správa uranových ložisek Příbram a metodicky řídí územní pracoviště situovaná ve Stráži pod 
Ralskem, Dolní Rožínce a Ostravě, která jsou organizačně začleněná pod ředitelstvím státního 
podniku, o. z. GEAM a o. z. ODRA. 
 
Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: 
 
Rozhodnutí odboru Archivní správy MV ČR o akreditaci archivu čj. AS-872/1-2005 ze dne 
22. 11. 2005. 
 
I. Personální podmínky archivu 
 

Druh pracovní činnosti Počet pracovníků 
1. Řízení (vedoucí oddělení), knihovna 1 
2. Administrativa, podklady pro zpracování důchodů 1 
3. Evidence archivu, badatelská služba 3 
4. Evidence spisovny 1 
5. Digitalizační pracoviště 1 
6. Správa budov (údržba, manipulace, úklid) 4 

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

 

Výroční zpráva Archivu DIAMO za rok 2020 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII 
261 01  Příbram 
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II. Celkové množství uložených archiválií 
 
Počet fondů: 56 
Počet běžných metrů uložených dokumentů: 4 813,36 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 2020 
skartační řízení a vystavil 6 skartačních protokolů. Tímto přibylo v evidenci archivu 352,22 bm 
archiválií, z nichž 70,07 bm bylo převezeno do Archivu DIAMO v Příbrami, ostatní zůstaly na 
územních pracovištích.  
 
Na základě výběru v mimoskartačním řízení byl vytvořen fond Odborové sdružení OSPHGN 
o. z. TÚU pod číslem 57. 
 
Všechny změny jsou podchyceny v Programu evidence archivu PEvA. Níže je uvedena 
aktuální metráž fondů: 

 
Číslo 
NAD Název archivního souboru Časový rozsah Metráž (bm) 

1 Jáchymovské doly, n. p., Jáchymov (1778) 1946-1965 
(1981) 185,38 

2 Československý uranový průmysl, GŘ 
Příbram 

(1931) 1967-1992 
(1996) 462,45 

3 Uranové doly Dolní Rožínka (1952) 1956-2012 208,84 

4 Uranové doly Západní Čechy (1951) 1962-1991 
(1997) 572,67 

5 Uranové doly Příbram 1948-1991 (1999) 876,21 

6 Uranový průzkum Liberec (1949) 1958-1992 
(1994) 339,27 

7 Chemické úpravny Mydlovary 1960-1998 (2000) 141,51 

8 Uranové doly Hamr (1965) 1966-1991 
(1992) 150,34 

9 Správa uranových ložisek Příbram (1960) 1991-2012 108,94 
10 DIAMO ředitelství (1979) 1991-2013 65,50 

11 Projektový ústav uranového průmyslu 
Ostrov nad Ohří (1958) 1959-1993 182,98 

12 Vývojová základna uranového průmyslu 
Kamenná 

(1960) 1967-1991 
(1998) 87,03 

13 Ústav jaderných paliv Zbraslav (1973) 1990-1996 21,63 

14 Rudné doly Příbram (1771) 1886-2001 
(2002) 697,87 

15 Ústřední správa výzkumu a těžby 
radioaktivních surovin 

(1945) 1955-1967 
(1975) 64,68 

17 Moravské tuhové a rudné doly, n. p., 
Šumperk (1953) 1954-1958 0,40 

18 Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Medlov (1939) 1954-1966 1,80 
19 Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Vápenná (1947) 1960-1990 1,68 

20 Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Velké 
Tresné 

(1939) 1958-1982 
(2000) 3,36 
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21 Rudné doly Jeseník, s. p., podnikové 
ředitelství Jeseník 

(1953) 1958-2000 
(2007) 58,89 

22 Rudné doly Jeseník, s. p., závod Zlaté 
Hory (1955) 1958-2006 32,99 

23 Rudné doly Jeseník, s. p., závod Bruntál 1984-1989 0,12 

24 Rudné doly Jeseník, s. p., Horní Benešov (1954) 1958-1992 
(2006) 16,80 

25 Rudné doly, n. p., Jeseník, závod Horní 
Vernéřovice (1951) 1954-1961 3,48 

26 Podzemní inženýrské stavby, národní 
podnik (1964) 1969-1976 13,04 

27 Výstavba dolů uranového průmyslu, 
koncernový podnik (1967) 1976-1991 100,72 

28 
ROH při Pozemních inženýrských 
stavbách n. p. a při Výstavbě dolů 
uranového průmyslu k. p 

1965-1990 3,56 

29 Svaz československo-sovětského 
přátelství – Uranové doly Dolní Rožínka 1977-1989 0,12 

30 Socialistický svaz mládeže – Uranové doly 
Dolní Rožínka 1973-1989 0,85 

31 Revoluční odborové hnutí – závodní výbor 
Uranové doly Dolní Rožínka 1957-1989 1,58 

32 Československá vědecko-technická 
společnost – Uranové doly Dolní Rožínka 1960-1994 0,44 

33 KSČ – celozávodní výbor Uranové doly, k. 
p., Dolní Rožínka 1961-1983 0,24 

34 
Revoluční odborové hnutí – závodní výbor 
Chemické úpravny uranového průmyslu, k. 
p., Mydlovary 

1962-1996 3,20 

35 Socialistický svaz mládeže – celozávodní 
výbor Uranové doly Hamr 1972-1984 0,44 

36 
Revoluční odborové hnutí – podnikový 
výbor Uranové doly Hamr, k. p., Stráž pod 
Ralskem 

1980-1985 1,09 

37 Chemická úpravna uranového průmyslu 
Stráž pod Ralskem, k. p. 1972-1991 16,80 

38 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 
Těžba a úprava uranu (1973) 1991-2014 230,56 

39 

Revoluční odborové hnutí – závodní výbor 
Odborového svazu pracovníků v hornictví 
a energetice, Československý uranový 
průmysl, generální ředitelství Příbram 

1967-1992 2,08 

40 Revoluční odborové hnutí – závodní výbor 
a podnikový výbor Uranové doly Příbram 1972-1990 15,00 

41 
Revoluční odborové hnutí – závodní výbor 
Vývojová základna uranového průmyslu 
Kamenná 

1967-1991 0,39 

42 Jáchymovské doly, n. p., Mariánské Lázně (1951) 1956-1957 
(1958) 0,94 

43 Revoluční odborové hnutí – základní 
organizace Uranové doly Západní Čechy 1974-1985 0,35 

44 
Socialistický svaz mládeže – základní 
organizace Československý uranový 
průmysl, generální ředitelství Příbram 

1972-1989 0,52 
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45 
KSČ – základní organizace Vývojová 
základna uranového průmyslu, k. p., 
Kamenná 

1977-1984 0,12 

46 Bratři Weilové a spol., továrna na poutní a 
kovové zboží, Příbram 1913-1948 (1960) 4,20 

47 JD Bytíz, n. p., Dubenec 1960-1965 6,90 

48 Báňské ředitelství Příbram (1700) 1814-1945 
(1952) 38,22 

49 

Odborové sdružení Odborového svazu 
pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu DIAMO Správa uranových 
ložisek, o. z., Příbram 

(1988) 1991-2000 0,82 

50 TOP EKO, spol. s r. o. 1990-1998 0,60 
51 Základna rozvoje uranového průmyslu 1976-1990 (1994) 74,13 
52 Montáže Příbram 1990-2010 3,00 
53 RD Jeseník, s. p., závod Ocelové stavby 1967-1990 2,05 

54 KSČ – základní organizace při závodě 
Velké Tresné, n. p., RD Jeseník 1965-1970 0,12 

55 Tuhové závody, n. p., Netolice (1948) 1950-1958 6,23 

56 Výzkumný a vývojový ústav Stráž pod 
Ralskem 1989 0,11 

57 

Odborové sdružení Odborového svazu 
pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu DIAMO, o. z. Těžba a úpravu 
uranu 

(1991-1992) 0,12 

 Celkem  4 813,36 
 

2. Zpracování archiválií: 
 
Evidence uložené dokumentace probíhá v programu Excel a Archiv IV, nicméně postupně se 
při pořádání archiválií přechází na program ProArchiv, který umožní vytváření archivních 
pomůcek v souladu s legislativou a platnými metodikami. Během druhého pololetí roku 2020 
se pracovníci archivu věnovali jeho nastavení a specifikacím. Nadále probíhá příprava 
přechodu na novou verzi Programu pro evidenci archiválií (PEvA) podle pokynů Odboru 
archivní správy a spisové služby MV ČR, kterým vykazujeme objem a název archivních 
souborů do celostátní evidence Národního archivního dědictví (NAD). 
 
V oblasti geologické dokumentace se uskutečnila revize části (52 bm) archivního souboru 
Uranový průzkum Liberec s cílem dopřesnit popis jednotlivých geologických zpráv. 
  
Ve spolupráci s o. z. GEAM, o. z. SUL a ŘSP byla v průběhu roku revidována evidence 
uložené hmotné dokumentace a doplňován popis jednotlivých položek.  
 
Pokračuje se v systematickém zpracování včetně skenování důlních map oddělení 
geologicko-měřičského z fondu 15 Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin 
(jáchymovská oblast). 
 
3. Využívání archiválií: 
 
Badatelská agenda: 
V roce 2020 navštívilo Archiv DIAMO 57 badatelů. Zápůjček pro odborné útvary s. p. DIAMO 
se uskutečnilo 83, v tom bylo z oblasti geologicko-měřičské 38, z oblasti personální 30 
a z oblasti provozní dokumentace 15. Provedeno bylo 108 informativních rešerší.  
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Vyřízené podklady pro důchodové účely: 
Archiv vyřídil v průběhu roku 111 žádostí doručených ČSSZ, slovenskou Sociálnou poisťovňou 
a bývalými zaměstnanci s. p. DIAMO, týkajících se evidenčních listů pro důchodové 
zabezpečení, zápočtů pracovních dob a kvalifikace. 

 
IV. Technická knihovna: 

 
V knihovním softwaru KP-SYS zpracováváme a na intranetu s. p. DIAMO zpřístupňujeme 
databáze knih i anotací technických informací AUTIS s tématikou hornictví. Stav databáze 
AUTIS činí 17 513 záznamů. Zaevidováno bylo 22 knižních jednotek, vypůjčeno bylo 40 titulů, 
čtenářů je v evidenci  64. Knihovna spravuje 25 550 knižních jednotek. 
 
V souvislosti se sledováním okamžité ceny uranu na světovém trhu bylo vydáno 8 titulů 
informačních materiálů. 
 
V. Stav archiválií 
 
Archivní fondy Archivu DIAMO jsou uloženy v depozitářích, které splňují požadavky pro 
uložení archiválií, jejich fyzický stav je dobrý a nedochází k poškozování. V depozitářích se 
pravidelně kontrolují a zaznamenávají hodnoty teploty a vlhkosti.  
 
VI. Konzervace a restaurování archiválií 
 
Restaurována byla mapa z jáchymovské báňské oblasti Grund und Saiger Riess Uber Das 
Schonerster Gebaude z roku 1777, která byla velmi deformována a poničena. Restaurování 
provedl dodavatelsky odborný restaurátor. 
 
VII. Digitalizace 
 
Na velkoformátovém stolním skeneru úspěšně pokračují systematické práce na digitalizaci 
nejžádanějších důlních map. Ke konci roku 2020 máme digitalizováno a popsáno 2696 těchto 
map. Kromě toho se skenuje dokumentace podle požadavků badatelů z řad pracovníků s. p. 
DIAMO i veřejnosti. 
 
VIII. Technické zajištění a vybavení archivu 
 
Průběžně během celého roku probíhala údržba objektu, provádění nutných revizí, dokupování 
obalového materiálu na archiválie apod. Dle potřeby se opravují omítky a podlahy, maluje se, 
opravené prostory se vybavují regály, udržují se venkovní plochy v areálu archivu. V hlavní 
budově archivu úspěšně proběhla formou podvrtů a nuceného odvětrávání opatření proti 
vysokému výskytu radonu. 

 
 

 
 
V Příbrami, dne 23. 2. 2021     Mgr. Pavla Doležalová 

vedoucí Archivu DIAMO 
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