
 
 
Na dole Hlubina se opět rozjede provoz: Sdružení Dolní oblast Vítkovice získalo na jeho 
revitalizaci 192 miliónovou dotaci z Integrovaného operačního programu. 
 
Dotaci ve výši 192 miliónů korun získalo sdružení Dolní oblast Vítkovice ve spolupráci 
se sdružením Hlásím se k továrně v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti 
podpory, která spadá do kompetence Ministerstva kultury. Projekt s názvem 
„Zp řístupnění a nové využití NKP (Národní kulturní památky) Hlubina“ počítá 
s rekonstrukcí budov bývalého černouhelného dolu Hlubina na kreativní čtvr ť pro 
primárn ě výchovně-vzdělávací a doplňkově kulturn ě společenské aktivity neziskového 
charakteru. První návštěvníky přivítá důl Hlubina v novém kabátě zkraje roku 2015. 
 
„V tomto projektu navazujeme na dlouhodobě velice úspěšnou spolupráci s Ministerstvem 
kultury, které nás podpořilo již při reaktivaci Vysoké pece č. 1, plynojemu a VI. energetické 
ústředny. Jsme moc rádi, že výborně nastavená spolupráce se všemi pracovníky ministerstva 
v čele s paní ministryní Hanákovou bude pokračovat,“ pochvaluje si národní podporu 
potenciálu kulturního dědictví Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast Vítkovice, který chválí 
i spolupráci se členy sdružení – s Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava, 
Vysokou školou Báňskou-Technickou univerzitou Ostrava a společností Vítkovice.   
 
Cílem projektu je poskytnout lidem prostor pro jejich seberealizaci a rozvoj. Revitalizace 
někdejšího dolu Hlubina proto promění stávající budovy v netradiční vzdělávací ateliéry, 
klubovny, zkušebny, místnosti pro výuku, prezentační prostory nebo sály. Ty se stanou 
součástí městské a regionální vzdělávací infrastruktury fungující symbolicky jako kdysi 
v nepřetržitém třísměnném provozu. „Konkrétně se jedná o budovu starých koupelen, 
kompresorovnu, těžní věž, trafostanici, průběžnou jídelnu a sklad materiálně-technického 
zabezpečení. Všechny památkově chráněné objekty zrekonstruujeme, připojíme na technické 
sítě i dopravní infrastrukturu a zrevitalizujeme také okolní plochy, aby z nich vznikla zcela 
přirozená veřejná prostranství. Finálním cílem je samozřejmě propojit areál dolu Hlubina se 
sousedním dolnovítkovickým areálem a vytvořit prostor pro výuku technických a 
humanitních oborů netradičním způsobem v neobvyklém prostředí,“ popisuje Rodan 
Broskevič, člen předsednictva sdružení Dolní oblast Vítkovice. V současnosti se začíná 
s přípravou stavby, vybírá se její zhotovitel a technický dozor. Samotná stavba pak odstartuje 
s největší pravděpodobností v dubnu tohoto roku. 
 
Programové linie projektu jsou celkem tři, přičemž tou hlavní a stěžejní je oblast výchovně-
vzdělávací. Organizátoři plánují  pořádání vzdělávacích kurzů, workshopů, seminářů a 
přednášek či soutěží pro školy, dětské domovy, seniory, zdravotně postižené, děti i dospělé. 
Ale také pro nezaměstnané. Další oblastí jsou kulturně-společenské aktivity, kam lze zahrnout 
organizaci a spolupořádání festivalů, přehlídek, koncertů, výstav, performancí, filmových, 
divadelních, tanečních a pohybových představení nebo literárních čtení. „Celková 
dramaturgie bude zaměřena na neziskové a progresivní aktivity rozvíjející místní nezávislou 
kulturu. Důležitým prvkem jejího rozvoje je reflexe pomocí mezinárodních projektů a 
zkušeností ze zahraničí,“ vysvětluje Karel Malík, projektový specialista ze sdružení Dolní 
oblast Vítkovice. Poslední linie je pak zaměřena na podporu kvalitního a kreativního trávení 
volného času. 



 
 
K tématu: 
 
Historie areálu kamenouhelného dolu Hlubina spadá až do první poloviny 19. stolení, kdy 
byla ve Vítkovicích založena Rudolfova huť (1828). V následujících letech dochází 
k prudkému rozvoji hutí, výroby železa a rovněž rozvoji těžby uhlí. V roce 1852 byl na 
pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic založen důl Hlubina, který následně zásoboval 
koksárenské provozy pro Vítkovické železárny. Vznikl tak ojedinělý komplex od těžby uhlí, 
přes úpravnu, výrobu koksu až k výrobě surového železa. Poslední vozík s uhlím vyjel na 
povrch dne 30. 6. 1992. Za dobu svého provozu bylo na dole Hlubina vytěženo přes 47 mil. 
tun uhlí. 
 
 
 
Ostrava, 14. 1. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


