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Anotace 

V této práci je rozebrána historie ostravského městského obvodu Poruba, která 

popisuje vznik, historický vývoj a současnost. V první kapitole je popsána obecná historie 

Poruby. Dále následuje podrobné porovnání minulosti a současnosti. V předposlední kapitole 

je hodnocen vývoj povahy životního prostředí, školství a kultury. Poslední kapitola se 

zaměřuje na vytvoření turistické trasy. Tato trasa je zaměřena na starou část městského 

obvodu Poruba-ves, kde můžeme vidět nejstarší památky. Konec trasy je spojen s návštěvou 

rekreačního zařízení. Závěr této bakalářské práce shrnuje splněné cíle. 

Klíčová slova: Poruba, historie, porubské památky, sorela, turistická trasa 

 

Summary 

In this dissertation the history of the Ostrava city district Poruba is discussed, which 

describes its origin, historical development and the present. The first chapter describes the 

general history of Poruba. This is followed by a detailed comparison of the past and the 

present. In the penultimate chapter the evolving nature of the environment, education and 

culture is reviewed. The last chapter focuses on the creation of a hiking route. This route is 

focused on the old part of the city district Poruba-village, where we can see the oldest 

monuments. The end of the route is associated with the visit of a recreational facility. The 

conclusion of this dissertation summarizes met objectives.  
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá historií Poruby a jejím rozvojem. Práce popisuje, kdy a 

proč vznikl název obce Poruba, kdy se začala tato původní obec budovat, jaké památky 

z této doby zůstaly a jaké naopak zanikly. Práce mimo jiné poskytuje informaci o dopadu 

světových válek. Např. je zmíněna skutečnost osvobození této obce (v dané době) 

sovětskou armádou. Tato událost měla dopad na rozvoj zejména po stránce architektonické 

(později silný vliv pod názvem Sorela). Od 50 let 20. století toto místo zažilo významné 

změny. Rostlo do nevídaných rozměrů až do podoby, kterou známe dnes. Během těchto 

let, vedle silného rozvoje infrastruktury, přibývalo velké množství obyvatel. Poruba byla 

především stavěna pro horníky, zaměstnance Ostravsko-karvinských dolů (OKD).  

Poruba je dnes jeden z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Tento obvod 

je především charakteristický bohatou zelení. Části této lokality jsou lemovány stromy, 

okrasnými rostlinami a keři. Nachází se zde místa zaměřená na rekreaci a odpočinek. 

Největší chloubou a centrem dění je ulice Hlavní třída. Střed hlavní třídy je určen pro 

cyklisty a bruslaře. Denně tímto místem projde stovka lidí, směřujících za zábavou či z 

důvodu pořádaných akcí, které se svým charakterem zaměřují na všechny skupiny občanů. 

Zejména se organizují různá kulturní a sportovně společenské akce.  

Tato práce se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část práce obsahuje 

kapitoly zaměřené na obecnou historii městského obvodu Poruba a porovnání historie se 

současností. V praktické části bakalářské práce je hodnocen současný vývoj Poruby a 

v poslední kapitole je návrh nové poznávací trasy 

Cílem bakalářské práce je analýza dostupných dat, a na základě této analýzy bude 

navrhnuta nová turistická trasa, která může sloužit jako další „lákadlo“ pro turisty a další 

návštěvníky Ostravy, aby tuto část Ostravy mohli nejen lépe poznat, ale také přispět 

k oživení stávajících památek.   
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2 Obecná historie městského obvodu Poruba 

Název Ostrava pochází z názvu řeky Ostravice (zkratka ze slov: ostře, rychle a bystře 

tekoucí řeka), která město rozděluje na moravskou a slezskou část. 

Na základě nálezů, mělo dojít k prvnímu historickému osídlení dnešního území 

Ostravy přibližně před 23 tisíci lety pravěkými lidmi. Tito dokázali jako jedni mezi 

prvními využít jako palivo viditelně vystupujícího černého uhlí na povrch. Významný je i 

nález Petřkovické neboli Landecké Venuše. Torza z krevele, štíhlé ženské postavy o 

velikosti 48 mm.  

První zmínka o Ostravě jako městě byla uvedená v závěti olomouckého biskupa Bruna 

ze Schauenburku v roce 1267.   

Dalším důležitým faktem v dějinách bylo vybudování hradu, českým králem 

Přemyslem Otakarem II. roku 1279.  Jeho význam je popisován pro střežení hranic mezi 

polským a českým státem. Již v této době měla Ostrava zcela jistě statut města.  

K proslavení a následnému rozmachu hospodářského života vedl nález černého uhlí 

roku 1763, ale těžit se začalo až od roku 1787. To zapříčinilo postupné budování a 

osídlování městských částí Ostravy. V lednu roku 1924 byla vytvořena tvz. Velká Ostrava, 

a to sloučením sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přivoz, 

Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves, Zábřeh nad Odrou). Důsledkem 

technologického pokroku se roku 1949 začalo s výstavbou komplexu Nová huť, která 

přispěla k rozšíření nových pracovních míst, a to vedlo k postupnému rozšiřování dalších 

částí Ostravy: Poruba, Zábřeh, Výškovice a Dubina.  

2.2 Historie Poruby 

V dávných dobách byl na tomto území prales, který se táhl podél řeky Moravy, úpatí 

Beskyd, Jeseníků a končil až u Těšína, tvořil hranici mezi národy. Tímto územím vedla 

důležitá cesta, po které se převážela sůl z Polska. Začínala od Hranic a pokračovala přes 

Místek až do Těšína.  

 S kolonizací začal Biskup Bruno, který založil Svinov v roce 1265 spolu s Vokem 

z Kravař a Klášterem Velehradským. Přišli s nimi Moravci, kteří zahájili budování menší 
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vesnice. První vyrubali les a toto místo bylo pojmenováno Porubka, následně se započalo s 

budováním obydlí a tato ves byla označena názvem Poruba. První písemná zmínka pochází 

z roku 1377.  

 Skupina Moravců měla svého zakladatele neboli lokalizátora, který stál v čele obce. 

Tento člověk vlastnil pole a nějakou živnost např. kovárnu, mlýn, pilu. Dále splňoval 

funkci soudnickou, knížecí, výběr daní, příděl dávek a byl zástupcem osady. 

 Ve 13. století bylo toto území osídleno převážně Němci, ale v 15. století se zde 

přesídlovali Češi z Moravy. Z těchto důvodů se začala používat čeština a roku 1430 byla 

prohlášena úředním jazykem.  

2.2.1 Majitelé Poruby 

Do roku 1434 patřila Poruba pánům z Kravaře. Po smrti posledního potomka rodu, 

získala Porubu knížata Václav, Vilém a Antoš. Tito páni se jí ale vzdali ve prospěch Jana a 

Matěje Sobkových.  

Vilém a Antoš ji dále předali Štěpánu Střelcovi a tato rodina Porubu vlastnila až do 

roku 1513, kdy poslední dědička sestra Margareta vdaná Bzencová přenechala dědictví 

svému synovi Fabiánovi. Fabián měl 8 synů a Porubu získal syn Ondřej. 

Za jeho vlády Poruba zažívala obrovský rozmach, v letech 1573 přikoupil Klimkovice 

a ve stejném roce nechal postavit renezanční zámek. Ondřej Bzenec byl zavražděn, nestihl 

zde zanechat potomky a dědil jeho synovec Kryštof Bzenec. Ten daroval Porubu v roce 

1599 švagrovi Jindřichovi Vaneckému z Jemničky, který měl syna Zigmunda Václava 

Vaneckého a v roce 1525 byl jmenován zemským hejtmanem.  

Po Zigmundovi Porubu darovala jeho dcera Ludmila jako věno Jiříkovi Bedřichovi 

Skrbenskému z Hřiště. Tím zase tato část Ostravy patřila dalšímu rodu, než ji prodali roku 

1690 hraběti Václavu Oppersdorfovi. Roku 1729 byla prodána dalšímu a historicky 

poslednímu rodu Wilczků až do 19. Století. 

2.3 Dopad Světových válek na Porubu 

 Světové války otřásly celým světem. I pro Porubu to byly důležité momenty celé 
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její historie. 

První světová válka (1914 – 1918) 

 V červnu roku 1914 vypukla válka, která měla významný dopad i na Porubu. Bylo 

odvedeno 150 mužů ve věku 19 až 42 let. Mezi odvedenými muži byli také 3 učitelé, 14 

hasičů a 19 sokolů. Muži, kteří zůstali, se snažili obstarávat sbírky peněz a potravin pro 

raněné vojáky. V prvním roce se začal projevovat nedostatek mouky a masa, jejich cena 

stoupla o 120%. Postupně docházelo k rozšiřování branné povinnosti. Takto museli do 

války i muži ve věku od 18-50 let.  

Ceny potravin neustále narůstaly, až musela být stanovena jejich maximální 

hodnota. Například 1 kg mýdla 10 Kčs – dříve 1 Kčs, 1kg rýže 4 až 6 Kčs – dříve 80 

haléřů, běžná obuv 30 až 50 Kčs. Řada potravin byla určena na příděl, např. brambory, 

mouka, mléko, maso, tuk, atd. Důsledkem této situace se začal rozmáhat černý trh, kde se 

dražilo nedostatkové zboží. Stále se nezlepšující situace s nedostatkem potravin vedla stát 

k zabavení veškeré úrody pro přerozdělování základních potravin. Fungovali tvz. lístky, na 

které se vztahovaly potraviny uhlí, petrolej a svíčky. 

Obyvatelé byli nuceni odevzdat všechny mosazné a měděné předměty na výrobu 

zbraní pro vojáky. Děti musely pracovat na polích a z tohoto důvodu byly prázdniny 

rozděleny na dvě období: od 15. července až 15. srpna a pak od 15. září až 15. října.  

S přibývajícími válečnými lety se situace zhoršovala. Kritická byla zejména situace 

s nedostatkem potravin. Obyvatelé postrádali celou řadu základních surovin (jako např. 

petrolej, svíčky, uhlí a další). Další zhoršení situace přinesla sucha a následný nedostatek 

zemědělských výpěstků s dopadem na nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Dobytek 

byl např. v kritickém období živen listím ze stromů. Docházelo k eskalaci kriminality 

v podobě nárůstu krádeží. 

V roce 1918 se situace začala zlepšovat a vojáci se navraceli z front se zprávami 

stavu na bojišti. Dne 29. Října 1918 v 7:00 přišla do Poruby zpráva o samostatnosti ČSR. 

Tato událost vzbudila radost u obyvatel a všude se začaly věšet prapory a konaly se 

přípravy na oslavy. Ve válce zemřelo 30 porubských mužů. 
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Druhá světová válka (1939-1945) 

 K obsazení Poruby došlo 9. října 1938, na obecní úřad nastoupil německý komisař 

Josef Lorenz. Dne 15. března bylo obsazeno celé území Československa. K těmto 

okolnostem museli porubští muži nastoupit opět do války. Od této chvíle se všude muselo 

mluvit pouze německy, v dubnu 1939 byly uzavřeny hostinské podniky, z důvodů 

ozývajícího se českého zpěvu. S ohledem na minulost první světové války obyvatelé 

dostali první potravinové lístky a začali se předzásobovat. Hitler nechal zatknout mnoho 

dělníků. Rolníci byli nuceni odvádět svou úrodu ve prospěch německých vojáků.  

 Rok 1943 znamenal první porážku německých vojsk. Postupem času německá 

armáda podléhala dalším porážkám.  

V porubských rodinách vysely mapy, na kterých si značili dobyté lokality. 

V květnu na Porubu začaly útočit první nálety bombardujících letadel, bylo napočítáno až 

240 letadel. Rodiny měli k dispozici od Ostravského rozhlasu mapu, kde měli zakreslené 

oblasti možného útoku. Pro svou ochranu před nálety si lidé začali stavět kryty. Dne 26. 

Dubna 1945 se stala Poruba cílem 45 náletů po 12 letadlech.  

Dnem 27. Dubna 1945 byla Poruba zachráněna vojáky rudé armády. Poslední 

němečtí vojáci, kteří se ukrývali na zámku, bojovali statečně i s předpokládanou porážkou. 

Většina vojáků rudé armády byla po těchto bojích zraněna. Pro tuto situaci se zřizovaly 

prozatímní nemocnice určené pro raněné. Byly také uspořádány sběry potravin a dalších 

potřebných věcí pro vojáky. Vděční obyvatelé Poruby projevovali snahu pomoci po všech 

stránkách. Po uzdravení raněných opustila sovětská vojska Porubu. [3], [4], [5], [6] 
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3 Porovnání historie se současností 

Městský obvod Poruba patří do jednoho z 23 městských obvodů statutárního města 

Ostrava. Řadí se svými téměř 70 tisíci obyvateli do druhého nejlidnatějšího obvodu města. 

Jeho doložená historie sahá do 14. století. Popisuje obecnou historii a vznik názvu obce 

(viz kapitola 2). Do konce druhé světové války tvořila Poruba malou obec. Její rozkvět 

začal od v 50. letech minulého století, kdy bylo katastrem obce vydáno povolení k 

výstavbě nového samostatného městského celku.  

Z původní zemědělské obce se Poruba proměnila v moderní urbanistické centrum, 

složeným z původní zástavby Poruba-ves a osmi postupně vystavěných obvodů. Za její 

centrum je považována 1,6 kilometrů dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém 

stylu Sorely. Návštěvníci mohou obdivovat nejen její celkovou architekturu, ale také 

vstupní bránu Poruby nazvanou Oblouk, či soubor obytných domů Věžičky. Je to obvod 

bez velkého průmyslu, s minimálně znečištěným ovzduším.  

Poruba je sídlem několika firem, soustřeďujících se především v průmyslové zóně 

Areál nad Porubkou. Disponuje dále kvalitním a širokým sportovním i kulturním vyžitím a 

svým obyvatelům poskytuje hustou síť vzdělávacích i zdravotnických zařízení. Poruba 

nabízí spoustu zelené plochy k odpočinku, relaxaci a je považována za jednu 

z nejpříjemnějších a nejkvalitnějších lokalit v Ostravě. 

Základní údaje Poruby: 

Kraj      Moravskoslezský 

Okres      Ostrava město 

PSČ      70800 

Geografická poloha    49°49'23"N 

18°9'58"E 

Rozloha     1317,73 ha 

Počet obyvatel    67 556 (ke dni 1.1.2014) 

Průměrná roční teplota   + 8 °C 

Starosta     Lumír Palyza 
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3.1 Porubský znak a vlajka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě rešeršní činnosti vztahující se k oficiální podobě porubského znaku a 

vlajky, je nutno zmínit, že celá řada zdrojů uvádí nesprávnou podobu těchto oficiálních 

symbolů (viz obr 1 až 4). Toto je dále podrobněji rozebráno v příloze této bakalářské práce 

(viz příloha 1). 

3.2 Geografické údaje 

 Území obvodu Poruba o velikosti 1317 hektarů se skládá z katastrálních území 

Poruba a Poruba-sever. Rozléhá se na území ostravské pánve, v jejíž západní ploše je 

umístěna porubská část. Jde o místo s pahorkatinou tvořenou souvrstvím štěrků a písků 

překrytých vrstvou sprašových hlín. Klimaticky jde o mírně teplou oblast ovlivněnou 

kontinentálně laděným klimatem polských rovin. Městským obvodem teče říčka Porubka, 

která je řazena mezi významné menší toky. Kolem ní se nacházejí nivy a rašeliniště i 

rybníky, každý jiného charakteru a užití. Poruba sousedí se sedmi ostravskými městskými 

obvody, které k ní dříve patřili - Krásným Polem, Martinovem, Plesnou, Polankou nad 

Odrou, Pustkovcem, Svinovem a Třebovicemi. 

Obrázek 4: špatná vlajka 

Poruby (wikipedie.cz, 2014) 

Obrázek 3: správná vlajka Poruby 

(archív ÚMOb Poruba, 2014) 

Obrázek 2: špatný znak Poruby 

( wikipedie.cz, 2014) 

Obrázek 1: správný znak Poruby 

(archív ÚMOb Poruba, 2014) 
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3.3 Statistika počtu obyvatel 

 

Tabulka 1: statistika počtu obyvatel 

rok počet obyvatel rok počet obyvatel rok počet obyvatel

1804 574 1921 1554 1997 78 345

1843 622 1930 1880 2000 75 866

1850 610 1950 1596 2004 73 152

1869 674 1957 24 831 2006 72 101

1880 840 1961 42 575 2008 71 367

1890 911 1970 83 196 2010 69 858

Zdroj: Vlastní zpracování, 2014 

Na tabulce jsou zaznamenány přírůstky a úbytky počtu obyvatelstva. Prvním velkým 

úbytkem obyvatel, ke kterému došlo, bylo ve válečném období. Největší nárůst byl 

v období budování hornického sídliště, a to v roce 1948 a 1956. Byly dokončené práce na 

I. obvodu, proto rok 1957 zaznamenal první vlnu stěhování. V tom samém roce se 

k Porubě připojily vsi Pustkovec a Třebovice a staly se součástí Ostravy. Roku 1960 byla 

dokončena výstavba II. obvodu a počet obyvatel vzrostl skoro na dvojnásobek. Později 

proběhlo další připojování okolních vsí Svinov a Martinov. Dokončení dalšího obvodu, 

v pořadí III., nastalo roku 1962 a připojily se i poslední vesnice Polanka, Krásné Pole 

a Plesná. V 80. letech už byly postaveny všechny obvody, proto roku 1980 nastala největší 

migrace obyvatel. Rok 1989 přinesl další změny a tzv. velká Poruba se rozpadla a dřívější 

přičleněné obce se osamostatnily. 

3.4 Významné instituce a složky 

 V této části bude popsán vývoj záchranných a vzdělávacích složek a poštovního 

úřadu.  

3.4.1 Fakultní nemocnice 

 Původní nemocnice se nacházela v Zábřehu, která byla otevřena v roce 1912. Bylo 

v ní 58 lůžek pro hospitalizované, ale za světové války potřebovala nemocnice víc místa. 

Nemocní museli ležet po dvou na lůžku i na chodbách a koupelnách. S potřebou většího 
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pracoviště se nemocnice přestěhovala do Poruby a otevřela nové obory medicíny. 

 V dnešní době nemocnice zajišťuje 40 klinik, velký počet oddělení, center, 

laboratoří, ústavů a lékárny s denním i  nočním provozem. Ročně je zde ošetřeno přes 600 

tisíc pacientů a hospitalizuje 44 tisíc pacientů. V roce 2001 zde bylo přesunuto i poslední 

oddělení ze Zábřehu, a to oddělení gynekologické. Nemocnice je navštěvována známými 

osobnostmi, převážně na oddělení dětském, kde nemocným dětem přináší tyto návštěvy 

radost a pomáhají při dlouhodobých pobytech na tomto oddělení. 

3.4.2 Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

VŠB-TU Ostrava navázala na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB 

v Příbrami. Dne 23. 1. 1849, byla založena dvě montánní učiliště v Příbrami a Leobenu 

(Rakousko), na podstatě císařského dekretu. Zajišťovala přípravné studie na univerzitách, 

dvouleté neobyčejné výuky hornických a hutnických předmětů. Vycházelo z tradic 

montánní výuky v českých zemích. V roce 1865 povýšilo montánní učiliště v Příbrami a 

získalo označení Báňská akademie. Dalším úspěchem roku 1894 je považováno uznání 

Báňské akademie za vysokou školu. V letech 1918 - 1938 vzdělávala odborníky v oboru 

montánních věd jako jediná vysoká škola v ČSR.  

Dne 8. června 1945 byla přestěhována do Ostravy Eduardem Benešem. Z počátku 

měli studenti i učitelé snahu přestěhovat školu do Prahy, ale Praha dostatečně 

nevyhovovala požadavkům. Ostrava byla místem značné hornické činnosti a tím plnila 

funkci k získání praxe. Začátkem padesátých let se začala univerzita členit na jednotlivé 

fakulty. Základní podstatou zůstává rozvoj těžby nerostů a jejich zpracováním, dalším 

důležitým hlediskem je zpracování nerostů. Z těchto důvodů se škola zaměřovala na tyto 

aspekty a rozvíjela se z hlediska technického.  

Od roku 1989 VŠB-TU Ostrava zaměřuje i na moderní obory. Rozšiřuje svou 

nabídku studia a vznikají další fakulty: Fakulta ekonomická, Fakulta stavební, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

Kampus VŠB-TU Ostrava oslavil 22. dubna 2014 své 50-ti leté výročí.  

V současnosti je nejnovější budou, budova Fakulty elektrotechniky a informatiky a do 



Veronika Paláčková: Poruba kdysi a dnes 

 

2014 10 

 

budoucna se plánují přesunout do areálu kampusu také Fakulta ekonomická a Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, které se momentálně nachází v jiné části Ostravy. V současné 

době je rektorem VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

3.4.3 Pošta 

V březnu 1899 byla otevřena první pošta, stála mezi rybníkem a porubským 

zámečkem. Posílaly se z ní pohlednice a dopisy za Rakouska-Uherska. Po válce ji 

přestěhovali do objektu národního výboru. To už se ale, plánovala nová výstavba města 

a v 50. letech 20. století na Alšově náměstí stála nová pošta. Postupně jak se Poruba 

rozrůstala, přibývaly další pošty. Nejvytíženější (nejdůležitější) je dnes hlavní pošta na 

Porubské ulici. Která byla, otevřela 24. ůnora 1961 a podle tisku patřila k nejlépe 

vybaveným v republice. Tato pošta stála 16,5 milionu korun. Pošta na Alšově náměstí byla 

zrušena a přestěhována na dnešní ulici 17. listopadu.  

Zásilky roznášeli tři pracovníci. Práce na poště byla poměrně náročná, neustále se 

měnily jména ulic, denně museli pracovníci pošty odbavit 100-300 balíků. Někteří adresáti 

navíc neoznačovali zvonky, schránky a dveře svým jménem! Na poště se dále podávala 

sportka, nejčastěji sázeli horníci, a to hlavně ve dnech výplat.  

 Dnes se nacházejí v Porubě tři pošty, hlavní je na Porubské ulici, druhá na náměstí 

Družby a třetí na Hlavní třídě. Všechny důležité zásilky chodí na hlavní poštu, ty menší na 

nejbližší pošty bydliště. 

3.4.4 Hasiči 

 První dobrovolný hasičský sbor byl v Porubě založen 8. února 1893. Toho roku 

hasiči zakoupili za 1030 zlatých čtyřkolovou ruční stříkačku se sacím zařízením a k ní 

moderní výzbroj od firmy Slavík. V ten samý rok zažila stříkačka i svou premiéru, kdy 

hasiči hasili dům u Josefa Tichého.  

 Dalším úkolem hasičů bylo postarat se o zábavu. Pořádali různé taneční zábavy, 

plesy a dokonce i divadelní představení. Z prvního plesu vytěžili 8 zlatých a 71 krejcarů, 

za které pořídili tři vývěsné tabule. Tyto tabule byly zavěšeny po obci a jejich pomocí 

informovali sousedy o svých činnostech. Finanční odměnu však obdrželi i za zásah 

v Třebovicích, kde hasili panské stodoly. Dostali 20 zlatých a dále i dar od obce 
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100 zlatých. Tato částka posloužila k zakoupení odborného tisku Slezský hasičský deník 

pro vzdělávání hasičů.  

 Od doby, kdy v roce 1925, začala jezdit Porubou kolem budov parní lokomotiva, 

zvýšili hasiči svou pohotovost. Jejich obavy se staly opodstatněné v listopadu toho roku, 

kdy jiskry z lokomotivy zapálily tři usedlosti. Porubští hasiči plnili svou úlohu až do roku 

2005, kdy byl sbor oficiálně zrušen. 

 Dnešní dobrovolní hasiči působí pouze na vesnicích, kde především organizují 

závody. Profesionálové mají v dnešní době již jiné vybavení a podmínky. Od ohlášení 

zásahu musí vyjed do 1 minuty a u místa nehody být do 10 minut. Hasiči vykonávají 

nejtěžší a nejobsáhlejší práci ze strany státních záchranných jednotek, jejich povinnosti 

není jen hašení požáru, ale i např. vyprošťování lidí při nehodách, odklízení vraků, 

odstraňování vosích hnízd, otvírání bytů i např. sundávání koček ze stromu. V Porubě se 

nachází malá hasičská základna v Martinově, největší středisko je umístěno v Ostravě - 

Zábřeh.  

Porubská VŠB-TU Ostrava otevřela pro vzdělávání hasičů fakultu bezpečnostního 

inženýrství. 

3.5 Stavba a rozvoj hornického sídliště 

 Po válce roku 1945 byla většina domů zničena a lidé opravovali své domy, do 

chvíle než přišel zákaz cokoli stavět. Započalo se s výstavbou nového sídliště a lidé museli 

opustit své domy. Byla jim navrhnuta volba nastěhovat se do nového bytu v sídlišti, nebo 

si vybrat parcelu ke stavbě domu. Všechny domy, které se nacházely na dnešním sídlišti, 

byly srovnány se zemí. 

 Důvodem stavby nového sídliště byla potřeba OKD bytů pro horníky. Jejich plán 

počítal s výstavbou osmi domů s osmnácti bytovými jednotkami. Následující rok se plány 

uskutečnily a bylo vystavěno 144 bytů. Dělníci museli splnit dvouletý plán, proto pracovali 

ve dne, v noci i o víkendech. Spolu s domy se budovaly silnice, kanalizace, vodovodní a 

plynové potrubí s rozvodnou sítí do všech bytů. V prosinci roku 1950 byla práce 

dokončena a byty odevzdány řediteli ostravských dolů. Náklady na jeden byt činily 

262 tisíc korun a pronájem jednoho bytu vyšel na 150 korun měsíčně. 
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 Z této části Poruby se stala památková zóna a byty zůstávají v původním stavu. Na 

domech se nesmí provádět fasádní změny, pouze opravy zajištující původní stav. Při 

pohledu z výšky lze pozorovat, že seskupení Oblouk je postaveno do tvaru srpu (viz 

příloha 3). Další domy (dvouletky - podle dvouletého plánu), jsou stavěny v řadě za sebou. 

Většina bytů se odprodala nájemníkům za malé částky, zbytek těchto bytů vlastní 

společnost RPG byty, s.r.o a jejich měsíční nájemné v současnosti činní od 8 - 12 tisíc Kč. 

3.8 Rozvoj dopravy 

V minulém století byl prvním městským dopravním prostředkem v Porubě vlak, 

jehož trať byla vystavěna roku 1925. Postupem času Poruba vlastnila další prostředky pro 

dopravu obyvatel.  

Vozovna Poruba 

  Důsledkem rozrůstání Poruby, přibývalo množství obyvatel dopravujících se do 

práce. Z těchto důvodů se musela rozvíjet i dopravní komunikace. Tehdejší tramvajová trať 

vlastnila pouze zastaralé vozy, proto bylo rozhodnuto zakoupení nových tramvají. Těmito 

tramvajemi byly tvz. žehličky (tramvaje typu T). Šlo o tramvaje vyráběné roku 1951 

v závodě Tatra, podle amerického typu. Nákupem nových vozů musel být řešen problém 

s nedostatečnou vozovnou, proto roku 1957 započali s výstavbou nové vozovny. Tento 

projekt představoval halu s ocelovou konstrukcí při velikosti 708 x 135 m se čtyřmi loděmi 

po šesti kolejích. Bylo za potřebí místa pro 192 tramvají. Po třech letech byla vozovna 

uvedena do provozu. První tramvaje vyjely z vozovny 2. července 1960. Stala se první 

průjezdnou vozovnou v republice a její výstavba stála 33 miliónů korun. 

Dnes je Poruba Vozovna známá jako místo všech odjezdů a příjezdů. Poruba 

Vozovna je v současnosti křižovatkou všech tramvají a autobusů, jezdící po celé Porubě. 

Svou zastávku zde mají i dálkové autobusy do okolních vesnic a měst. Tramvaje jezdí do 

ostatních částí Ostravy. [4], [9], [10], [12], [16], [21], [27], [29], [32]  
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4 Hodnocení současného vývoje 

 Městský obvod Poruba si zakládá na rozsáhlých zelených plochách. Na které byl 

brán zřetel při všech etapách výstavby. V této lokalitě se nachází 18 631 stromů a keřů, 

51,6 km živých plotů a stromořadí. To vše na 72 hektarech ploch s dřevinami, tímto je 

Poruba srovnatelná s některými lázeňskými městy v republice. Na teritoriu Poruby se 

nachází 14 významných krajinných prvků (VKP) z celkového počtu 135 VKP, 

registrovaných na území Ostravy. Všechny porubské stromy jsou monitorovány na 

internetu a každý občan, se může zjistit, jak jsou stromy v okolí jeho domu staré a v jakém 

jsou stavu. Zároveň se občané mohou zapojit do projektu místní (agenda 21) projekt 

zabývající se místní ochranou přírody a zachováním významných ekosystémů. 

Významné ekosystémy v rámci ekologické stability jsou svázány s tokem říčky 

Porubky a její bezprostřední okolí. V jarním či letním období občas dochází k místním 

povodním, jejichž důsledkem jsou zatopené sklepy obytných domů a křižovatka Smyčka. 

Na prevenci a ochranu před dvacetiletou vodou proběhly úpravy koryta říčky, které byly 

zahájeny v roce 2009. Tato ochrana se zatím jeví, jako prospěšná. V současné době 

záplavy nepůsobí takové výrazné škody na majetku a zdraví, jako tomu bylo v minulosti. 

Zabránit záplavám není možné, lze je pouze regulovat, aby způsobovaly škody co 

nejmenšího rozsahu. 

Ovzduší v Porubě je a bylo vždy považováno za nejčistší v Ostravě díky západní 

expozici vůči centru OKD. Dnes je znečištění ovzduší v celém Moravskoslezském kraji 

podstatnou záležitostí. Míra znečištění se ve srovnání s koncem minulého století výrazně 

zlepšila, ale celkové emise stále výrazně přesahují průměr EU. V současné době se 

potýkáme s problémem nárůstu lokálních znečištění ovzduší oxidem dusíku, oxidem 

uhelnatým a jemným polétavým prachem, jehož koncentrace jsou srovnatelné s vybranými 

lokalitami v Praze. Proti hodnotám naměřených ve východní části Moravskoslezského 

kraje jsou však pořád výrazně nižší. Každý den si občané můžou zkontrolovat smogovou 

situaci i množství pylu v ovzduší na webových stránkách Poruby. Informovanost o ovzduší 

pomáhá lidem s astmatem, slabým na srdci a také maminkám s kojenci, předpovídat 

situaci, kdy je vhodné jít či nejít ven.  
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4.2 Školství a vzdělávání 

Poruba v současnosti nabízí vzdělávání od jeslí až po vysokou školu.  

Jesle 

 Pro pracovně vytížené rodiče se v Porubě opět otevřely jesle. Tyto soukromé jesle 

se nachází na ulici Žilinská a momentálně jsou jediným podobným zařízením v Porubě.  

Kapacita je 18 míst a přednost při umístění do těchto jeslí mají děti z Poruby. Otvírací 

doba je po-pá, od 6:30 – 16:00, navíc mají speciální nabídky na páteční rodičovské večery, 

každý druhý pátek a každou druhou sobotu nákupní den. Děti se zde učí základním 

hygienickým návykům, zdokonalování pohybových dovedností a osamostatňování. 

Navzájem se v kolektivu motivují a zvykají si na určitý řád. Později jsou pak lépe 

připravené do mateřské školy. O děti se starají vyškolené dětské sestry, kdy na jednu 

připadá maximálně 5 dětí.  

 Hlavním přínosem pro obec je vytvoření nových pracovních míst v jeslích. Dále 

navýšení procenta pracujících matek což obojí napomáhá ke snížení nezaměstnanosti v 

regionu.  

Mateřská škola 

Městský obvod Poruba je zřizovatelem 10 mateřských škol, které poskytují 

vzdělávání převážně dětem od 3 do 6 – 7 let na 19 pracovištích. Celková kapacita všech 

zařízení je více než 2000 míst. 

Z důvodu stále zvyšujícího se počtu zájemců o umístění dítěte do mateřských škol 

rozšířila Poruba kapacitu svých předškolních zařízení v poslední době o téměř 200 míst. 

Přitom ještě nedávno většina zařízení zavírala pro nedostatek dětí. Museli tedy otevřít 3 

nové třídy a dále také rozšířil některé budovy školek a navýšit počet dětí ve třídách. 

Mateřské školy přijímají děti na základě ustanovených pravidel, mezi ně patří např. 

dosažení tří let věku a trvalý pobyt v městském obvodu. Přednost mají děti v předškolním 

věku, které by měly ze zákona navštěvovat mateřskou školu jako přípravu na školu 

základní. Výhodu získávají děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje a děti 

se zaměstnáními rodiči. 
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Mateřské školy jsou důležitou součástí vzdělání, kde se děti učí naslouchat a 

poslouchat učitelé, zdokonalují se v mluvení s ostatními dětmi, učí se koordinovat své 

pohyby a hlavně pomáhat druhým. Existuji školky s různým programem např. „zdravá 

školka“ nebo „musíme si pomáhat“. Druhý zmiňovaný program je nejadekvátnější, v jedné 

třídě jsou spojeny nejstarší děti s nejmladšími a ty starší učí a pomáhají mladším. Přínosem 

je získání zodpovědnosti před nástupem do školy a radost z pomoci druhému. Při propojení 

mladšího dítěte se starším se obě věkové skupiny zbavují pocitu méněcennosti.  

Základní škola  

 Základních škol má Poruba dvanáct, do nichž dochází více než pět tisíc dětí. Tyto 

základní školy navštěvují žáci nejen z Poruby, ale také z jiných částí Ostravy a okolních 

vesnic. Většina škol má své specifické zaměření, např. rozšířenou výuku cizích jazyků, 

informatiku, umělecky zaměřené předměty a předměty s orientací na různé sporty od 

plavání až po atletiku. V roce 2010 prošla polovina budov základních škol komplexní 

rekonstrukcí, která zahrnovala výměnu oken, zateplení a regulaci topení. Modernizaci 

školských zařízení se podařilo realizovat díky zhruba čtvrt miliardě korun, které získali na 

projekt energetické úspory v objektech Ostravy - Poruby. Městský obvod se už dlouhodobě 

snaží modernizovat základní školy tak, aby odpovídaly současné úrovni technického 

rozvoje a moderním výukovým metodám. Díky projektům se v porubských školách 

podařilo zmodernizovat celkem 26 odborných multimediálních učeben, 9 počítačových 

učeben a jednu jazyková laboratoř. 

 Výhoda porubských škol je jejich zaměření různým směrem a žáci se už od třetí 

třídy mohou rozhodovat, co je baví a jakým směrem se chtějí ubírat.  

Střední školy 

Středních škol se v Porubě nachází dostatečné množství, jsou zastoupeny pěti 

gymnázii, třemi odbornými středními školami a jednou obchodní akademií. Všechny 

instituce poskytují kvalitní vzdělání. Připravují studenty na studium na vysoké škole, nebo 

na budoucí povolání. Poruba nabízí široký výběr středních škol a dospívající nemusí 

opouštět svá rodiště.    
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Vysoká škola 

 Vysoká škola se zde zastoupena jedna, je to VŠB-TU již zmiňovaná v (kapitole 

3.8.) V současné době má škola sedm fakult: Hornicko-geologická fakulta, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta strojní, Ekonomická fakulta, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Navštěvují ji studenti ze všech koutů republiky i světa tvz. Erazmus studenti. Studenti 

dojíždějí nebo bydlí na blízkých kolejích. 

 Tato škola se za poslední léta značně rozrůstá. Hlavní přínos pro studenty je 

možnost širšího výběru, ale také je to příležitost pro nezaměstnané lidi, neboť vnikají nová 

pracovní místa. 

4.3 Kultura a sport 

 Poruba pravidelně pořádá kulturní a sportovní akce na ulici Hlavní třída. Pořádají 

se zde např. závody na kolečkových bruslích, den Země, porubská laťka, různá divadelní 

představení, hudební představení, ukázky vojenských aut a poutě. Dále má Poruba spousty 

zájmových sdružení a rekreačních zařízení.  

Kulturní centrum -  kulturní centrum Poruba pořádá řadu kulturních, 

společenských i vzdělávacích akcí. Pro žáky základních a středních škol připravuje 

dopolední světové pořady na aktuální témata. Zároveň organizuje zájmové kurzy.  

Knihovna -  knihovna města Ostravy (KMO) vlastní čtyři knihovny v Porubě. 

Poskytuje knihy a časopisy čtenářům všech věkových skupin. Pořádá řadu akcí pro čtenáře 

a veřejnost, besedy pro děti a žáky mateřských i základních škol na různá témata, 

knihovnické lekce, výtvarné dílny, soutěže, výstavy. 

Galerie - v Porubě se nachází 6 galerií s různým zaměřením: Galerie Ametyst, 

Fakultní nemocnice Ostrava.  Galerie Život, Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava. 

Galerie na schodech, ÚMOb Poruba. Galerie na konci města, Galerie Astra. Galerie VŠB-

TUO. 

Divadlo Jitřenka - divadelní společnost Jitřenka hraje v Domě kultury Poklad. 

Organizuje divadelní představení pro mateřské i základní školy a pro širokou veřejnost. 
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Sportovní zařízení patří pod záštitu města Ostravy, a to sportoviště s označením 

SAREZA. Sportovní zařízení SAREZA zahrnuje zimní stadión, letní koupaliště, krytý 

bazén a sportovní areál u VOKD. Dále Poruba nabízí volně přístupná sportovní hřiště např. 

zmiňované VOKD, tenisové kurty, squashové kurty, fitcentra a školní tělocvičny 

k večernímu pronájmu.  

Zimní stadión – slouží hlavně pro hráče druhé hokejové ligy RT- TORAX, ale také 

nadaným krasobruslařkám, krasobruslařům a veřejnosti v časech organizovaného bruslení. 

V letních měsících je hala přestavěna na badminton. Na stadiónu se pořádá také spousta 

koncertů a významných akcí. Ve večerních a brzkých ranních hodinách je ledová plocha k 

pronájmu, většinou si ji pronajímají amatérští hráči ledního hokeje. 

Krytý bazén – je využíván k letnímu i zimnímu plavání a to svým vnitřním i 

venkovním bazénem. Nabízí však i další aktivity např. solárium, parní a finskou saunu, 

masáže, volejbalové hřiště, tobogán, skokanský můstek, posilovnu a další lekce cvičení.  

VOKD – je zaměřeno pro atlety. Nachází se zde oválné hřiště s tartanem. Slouží 

všem okolním školám i veřejnosti. Je zde hřiště fotbalové, volejbalové, házenkářské a dále 

jsou v areálu tenisové kurty s půjčovnou sportovního vybavení. 

Nejvíce využívaným sportovním zařízením jsou sportoviště SAREZY, v létě 

zejména letní koupaliště, které se nachází v části Vřesina a je největším koupalištěm ve 

střední Evropě s kapacitou až 15 tis. lidí! 

4.4 Celkové hodnocení 

Poruba je nejlukrativnější částí Ostravy nejen svou nabídkou škol, kulturních i 

sportovních aktivit, ale také přírodním prostředím. Zároveň je Poruba nejznámějším 

místem Ostravy. Nabídka tohoto městského obvodu je velmi široká po všech stránkách. 

Obyvatelé Poruby (a nejen oni) zde najde zábavu, v každém ročním období. Městská 

radnice se stará o své občany nejen po kulturní stránce, ale také z hlediska bezpečnosti. 

Snaží se usměrňovat řidiče pomocí radarů, které jsou umístěny podél cest, bezpečnost 

obyvatel také chrání pomocí kamer, chrání seniory nouzovými tlačítky a plní výstavbu 

seniorských domů. [26], [28], [29], [31]  
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5 Návrh poznávací trasy 

V této kapitole je navržena turistická trasa skrze městský obvod Poruba. Především je 

zaměřena na část Poruba-ves. V této části Poruby se nachází nejstarší památky a i s 

ohledem na tuto skutečnost byla vybrána místa s nejzajímavější historií. Exkurze bude na 

jeden den s prohlídkou památek a s návštěvou rekreačního zařízení. Celkově byly navrženy 

dvě trasy, jedna letní a druhá zimní. Jsou určeny pro turisty orientované na historii, dále 

školní výpravy, ale i aktivní důchodce. 

Prohlídka by měla být dle harmonogramu pořádaná každý měsíc, a to první týden v 

sobotu s poplatkem za průvodce 100 Kč na osobu, uhrazeným na místě. Tento poplatek 

bude využit k zaplacení průvodce, značení trasy a k financování oprav památek. 

Obsazenost by měla být od 5 - 30 osob. Prohlídku lze objednat telefonicky na městském 

úřadu Ostravy - Poruby. Při malé obsazenosti (do 5 osob, převážně v zimních měsících) 

bude prohlídka zrušena. Turisti budou zpětně informování týden dopředu o obsazenosti, 

v případě velkého zájmu o prohlídku bude účtován poplatek za průvodce 500 Kč. 

V opačném případě velké počtu zájemců bude prohlídka dvakrát do měsíce a to první a 

třetí sobotu, převážně v letních měsících. V případě porubských škol může být v rámci 

vzdělávání prohlídka sjednána individuálně a to za částku 500 Kč. Bez průvodce bude 

tento dokument s popisem památek dostupný na webových stránkách městského úřadu 

Ostravy i na stránkách Poruby. 

Na trase u památek budou zavěšená dřevěná písmena, která na konci budou tvořit dvě 

slova a turisti budou mít za úkol pozorovat, o jaká slova se jedná. Průvodcem budou vždy 

upozornění, kde se přibližně dané písmeno nachází. Tyto slova se každý měsíc budou 

obměňovat. Na konci prohlídky každý napíše tyto slova na papír, se jménem a následně, 

bude na místě vylosován jeden výherce. Výherce obdrží reklamní předměty městského 

úřadu a vstupenku na rekreační zařízení. 

Letní trasa – tato trasa je zaměřena na letní teplé měsíce z důvodu návštěvy letního 

koupaliště. Trasa začíná na zastávce Věžičky v 9:00, na toto místo se účastníci dostanou od 

nádraží Svinov tramvají č. 3, 8, 9 a 17 následně autobusem č. 65, 45 a 40. Pořadí 

navštívených míst: Věžičky, Oblouk, zámecký rybník, bývalý mlýn, porubský zámeček, 

kostel sv. Mikuláše, bývalá škola, radnice, bývalé kino, komín továrny, sokolovna, bludný 
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balvan a letní koupaliště. Celá trasa je dlouhá 3,9 km a čas prohlídky je odhadován na 3 h. 

Cena vstupu na letní koupaliště činní 100 Kč na osobu. Provozní doba je od 9:00- 19:00 h. 

Zimní trasa – tato trasa je zaměřena na stejné památky jako letní vedené pouze 

z opačné strany a končí návštěvou zimního stadiónu, kde na účastníky čeká závěr v podobě 

veřejného bruslení. Trasa začíná na zastávce Smyčka v 11:30, kde od nádraží Svinov jezdí 

tramvaje č. 8 a 17. Pořadí navštívených míst: bludný balvan, sokolovna, komín továrny, 

bývalé kino, radnice, škola, kostel sv. Mikuláše, porubský zámeček, zámecký rybník, 

bývalý mlýn, oblouk, věžičky a zimní stadión. Tato trasa je dlouhá 3,5 km a odhadovaný 

čas prohlídky 3 h. Vstupné na bruslení pro dospělou osobu činní 40 Kč. Bruslení je 

pořádáno každé úterý v 16:00, čtvrtek 16:00, pátek 19:00 a o víkendech v časech 10:00 a 

16:00. Bruslení trvá hodinu a půl.  

Všechna místa jsou navštívena bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku od 

místa určení. V obou případech jsou ve střediscích stánky s občerstvením.  

5.1 Trasa cesty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na této mapě je zobrazena trasa letní (červená) a trasa zimní (modrá), dále jsou zde 

Obrázek 5: výřez mapy vyznačující trasy exkurze (google.cz, 2014) 



Veronika Paláčková: Poruba kdysi a dnes 

 

2014 20 

 

vyznačena navštívená místa. Lépe lze toto vidět na zvětšené mapě (viz příloha 2).  

5.2 Popis navštívených míst 

Tento popis je orientován na letní trasu. 

Věžičky 

Letní trasa začíná od městské části pojmenované věžičky (tvz. III. obvod), do 

kterého se první nájemníci začali stěhovat roku 1965. Toho roku však ještě nebylo vše 

dokončeno, stále zde nebyly betonové cesty a pořádná rozvodná síť energie (viz příloha 3).  

Tento architektonický styl se nazývá Sorela neboli socialistický realismus, který 

klade důraz zejména na symetrii a dekorativnost. Tato architektura je zdobena sgrafitovou 

a sochařskou výzdobou, doplňkovými prvky jako jsou mříže a zábradlí balkonů. 

Dole pod bytovými jednotkami se nacházejí obchůdky lékárna, textil, řeznictví, 

módní doplňky a večerka na pravé straně. Na protější straně je bar Co kdyby, pekárna, 

herna a zastavárna.  

Rovně po 600 m 7 min chůze, je další významná stavba ve stavebním stylu Sorely.  

Oblouk 

Nachází se zde rozlehlý komplex s dvěma podjezdy, kdy jeden je zdoben 

socialistickými postavami. Druhý je nižší a méně výrazný aby nezastínil dominantní 

červenou věž s obrovskými hodinami. Tyto hodiny fungovali s přestávkami do roku 1990, 

než je nechali radní kvůli hluku demontovat. V roce 2010 se však rozhodli do hodin 

investovat 80 000 Kč. Dnes jdou hodiny na minutu přesně díky radiovým signálům 

řízených z Frankfurtu nad Mohanem. Oblouk se stal od svého vzniku významnou stavbou, 

neboť představoval začátek něčeho nového. Sjíždělo se na něj dívat spousty významných 

zahraničních osob. Např. v roce 1955 přijela delegace SSSR, kterou vedl M. P. Tarasov - 

náměstek předsedy prezidenta. Nejvýznamnější událostí, která Oblouk proslavila, bylo 

zavedení obrázku Oblouku na Československou známku za 1,60 Kčs (viz příloha 3).  

Tato trasa dále pokračuje 500 m 5 min chůze, zde se nachází zámecký rybník. 
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Zámecký rybník 

Tento rybník vždy patřil k zámku, počátek jeho vzniku se datuje od konce            

16. století. Zajišťoval obživu pro panství a celou obec. Okolí rybníka jsou rozestaveny 

lavičky, na které jsou určené k odpočinku a relaxaci. Posledních pár let je zde povolen 

rybolov a tím se rybník stal oblíbeným místem rybářů. V minulosti v zimním období se 

nechával rybník zamrznout a děti z okolí zde chodily bruslit, ale z důvodu nebezpečí úrazu 

se rybník na zimu vypouští a všechny ryby se vylovují. Při této příležitosti se zde scházejí 

občané z okolí, aby se podívali nebo odkoupili čerstvé ryby. Velké ryby jdou na prodej a 

malé se umisťují do chovných rybníků (viz příloha 3). 

Na pravé straně stojí budova starého mlýnu. 

Mlýny 

 Ve staré Porubě se nacházely tři mlýny, dva vodní a jeden větrný. Všechny mlely 

pro celou Porubu a okolí. Vodní mlýny byly poháněny vodou z Porubky, a když potok 

vyschl, měli mlynáři právo využít vody z rybníku. Jeden mlýn byl na vrchním toku 

Porubky, druhý na spodním a při časech sucha byl častěji využíván větrný mlýn, který 

v roce 1901 postavil Josef Tichý a Rudolf Hruzík. Jednalo se o stavbu německého typu, 

kdy stavitelé nahradili dřevěnou konstrukci kruhovou přezdívkou z cihel. Díky ní se větrák 

otáčel jen po směru větru. Tento mlýn mlel až do zapečetění ve druhé světové válce.  

 Mlynáři z vodních mlýnů museli mít vodní právo pro využívání vodního toku. Oba 

mlýny mlely do roku 1938 (viz příloha 3). 

Od rybníka jde vidět zadní část zrekonstruovaného zámečku vzdáleného 300 m      

4 min chůze. Na zámečku je možná komentovaná prohlídka po telefonické domluvě. 

Uvnitř zámku jsou sály určené ke svatbám a společenským akcím, dále nový vinný sklípek 

a řecká restaurace Taverna. Nejzajímavějším místem je tajná chodba, je to údajný tunel, 

který vedl mezi zámkem a kostelem. Podle svědků z druhé světové války se v něm měli 

schovávat němečtí vojáci, ale tato skutečnost se na 100% nepotvrdila.   

Porubský zámeček 

  V roce 1573 ho nechal vybudovat v renesančním slohu Ondřej Brzec 
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z Markvartovic a jeho znak (okřídlená ryba) je dodnes u hlavní brány. Vystavěl ho na 

původní tvrzi, která zde stála už od roku 1553. Další majitelé zámku byly stejní jako 

majitelé Poruby (viz kapitola 2.2.1). Poslední šlechtici, kteří zámek vlastnili od roku 1729, 

až do roku 1945 byla rodina Wilczkových. 

V 18. a 19. století byl zámek rozšířen, upravován a přebudován do barokního slohu. 

Prováděla se přístavba k čelnímu křídlu, vnější úprava sýpky a rozšíření zastřešení bočního 

křídla do zahrady. Zastřešení bylo v té době břidlicové. V tomto století k zámku patřily dva 

mlýny, krčma, rybník, nynější park a lesy. Vedle zámku dále stála dřevěná budova pro 

duchovního a ta byla roku 1748 zbouraná a přestavěná na cihlovou. 

Začátkem druhé světové války hrabě Wilzcek a jeho dcera odjeli do Lichštejnska.     

Dne 10. října 1938 zámek obsadili Němci a vyvěsili vlajku s hákovým křížem. Rudá 

armáda je z polí bombardovala a pokoušela se je odtud dostat a celý zámek byl zničen. Po 

válce byl zámek využívaný jako přístřeší pro 9 rodin, kvůli poválečné nouzi. Od roku 1948 

pak prostory sloužily lidové škole umění, do té doby než se propadl strop. V roce 1978 ho 

získalo Stavební družstvo Poruba, ale v polovině 80. let přestalo mít o zámek zájem. V 

roce 1989 byl vydán demoliční příkaz, hrozilo zřícení zámku a tím ztráty památky. Pravé 

křídlo zámku shořelo a bylo demolicí v roce 1989 srovnáno do základů se zemí. V dubnu 

roku 1990 byl zámek odprodán Epanastatisu Prusalisovi, kterému zámek patří dodnes.   

(viz příloha 3). 

Od zámečku vede cesta 500 m 5 min chůze zámeckým parkem ke kostelu sv. 

Mikuláše. V parku se nacházejí lavičky a cedule s informacemi o zdejší fauně a flóře.  

Kostel sv. Mikuláše 

Za nejstarší zachovalou památku se považuje Kostel sv. Mikuláše. Pravděpodobně byl 

vystaven v 15. století Janem a Matějem Sobkovými z Kornic. První písemnou zmínku o 

faře máme z roku 1491. Dochovaly se zde nejstarší náhrobní kameny dvou dětí z let 1563 a 

1568.   

Dnešní kostel prošel už spoustou změn, v letech 1788 - 1793 proběhly stavební úpravy 

celého kostela a věž byla vystavěna až v roce 1808. V období od 1901-1909 byl kostel 

zastřešován makovicovou střešní nástavbou. Roku 1914 byla opravena fasáda, vnitřní 

rozestavení lavic je řízeno vatikánským koncilem, na který byl přebudován v letech     
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1970 - 1975. Dnes jsou ve věži dva zvony ovládány dálkovým rádiovým signálem. 

Součástí kostela je hřbitov, který by měl být stejně starý jako kostel. Návrší, na kterém 

byl kostel postaven, mělo okrouhlý tvar. I hřbitov byl takto stavěn a měl rozměry 1223 m
2
. 

Zeť hřbitova byla, zvyšována i vrata byly zavěšovány tak, aby zde mohl projed kočár, 

předtím zde existoval pouze malý vchod a dalo se tam dostat jen pěšky. Od roku 1910 se 

zde pochovávalo jen zřídka a to pouze do rodinných hrobek. V současné době je zde pár 

udržovaných hrobů, památník obětem druhé světové války a zvon z roku 1918               

(viz příloha 3).  

Když sejdeme schody od kostela, po 100 m 2 min chůze, na levé straně stojí bývalá 

budova školy, dnes slouží jen ke komerčním účelům.   

Škola 

Roku 1650 postavili porubáni úplně první školu, byla dřevěná a stála pod kostelem 

sv. Mikuláše. Učili zde převážně vysloužilí vojáci, jelikož jako jedni z mála uměli číst a 

psát, vykonávali také práci kostelníků a písařů. Měli přikázáno vést děti k hudbě a zpěvu.  

V roce 1747 bylo rozhodnuto, že se postaví nová větší dřevěná budova, která se 

stavěla více než 10 let. Tato škola posloužila dalších 50 let, ale později přestala dostačovat 

a postavila se první kamenná škola. Nacházela se zde učebna, dvě místnosti pro učitele, 

světnice pro podučitele, komora sklep a chlév pro krávu.  

Na další přestavby došlo v roce 1888, kdy obec zaplatila 9884 zlatých. Po 

vysvěcení se konala obrovská slavnost.  Na této škole se učitelé snažili zřídit mateřskou 

školku, ale vydrželo jim to pouhé 4 roky z nedostatku financí. Tato škola vzkvétala do 

příchodu první světové války.  

Po ukončení války se děti opět vzdělávaly do školy, ale druhá válka opět změnila 

vyučování. Učitelé byli nahrazeni německými kantory a ti co zůstali, skládali zkoušky 

z němčiny. Rok 1945 vedl k uzavření školy a němečtí úřednici nařídili školu přeměnit na 

ubytovnu běženců. Děti se vrátily do školy až po osvobození v červnu 1945 (viz příloha 3).  

Hned pod budovou bývalé školy 50 m 1 min chůze, navazuje moderní porubská 

radnice, k níž patří i protější stavba. 
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Obecní dům dnes porubská radnice 

Prvopočátky nynější porubské radnice sahají až do Rakouska-Uherska, kdy roku 

1910 zdejší starosta Josef Tichý nechal postavit obecní dům, dnešní radnici. Před tím 

Poruba neměla žádnou budovu pro úřadování a úřadovalo se v prostorách školy a dokonce 

i v místním hostinci.   

V obecním domě se mimo jiné vyučovalo a bydlelo, ale především rozhodovalo o 

budoucnosti Poruby. Mezi nejdůležitější rozhodnutí patřilo např. vybudování elektrifikace, 

kanalizace a dráhy Svinov – Poruba – Vřesina. 

Za druhé světové války byl obecní dům obsazen německými vojáky a usídlili se 

v něm němečtí úředníci, úředním jazykem se stala němčina. V dubnu 1945 v době 

osvobozovacích bojů obecní dům vyhořel. Vynaložila se velká snaha na jeho obnovu, ale 

za daných okolností bylo velmi těžké stavět veřejnou budovu, proto byla alespoň 

zastřešena. Nakonec zemský národní výbor označil budovu za provozní překážku a nařídil 

jeho zničení roku 1947 (viz příloha 3).  

Nyní se na tomto místě nachází budova místního národního výboru s radnicí, kde se 

dnes konají svatby, vyřizují se občanské průkazy a další náležitosti územního celku jako je 

např. odbor právních vztahů a nové výstavby. 

Kolem radnice se nachází křižovatka, po které ještě v 50 létech vedla železniční 

kolej. Původně tudy jezdil vlak a křižovatka byla nejrušnějším místem Poruby. Dnes už, je 

to relativně poklidné místo, kterým občas projíždějí auta. 

Vlak v Porubě 

Myšlenka dostat vlak do Poruby tu byla už dlouho, ale největší snahu a hlavně 

úspěch měl v roce 1919 továrník Ignác Blažej, který požádal o koncesi na přípravné práce 

u ministerstva železnic, a to obci udělilo. Dráha měla stát 15 miliónu Kčs, ministerstvo 

slíbilo 30% příspěvek což, bylo 4,5 miliónů, ale nevěřili, že by se obcím podařilo takovou 

částku nashromáždit. Svinov přispěl částkou 1 milión, Poruba 200 tisíc, silniční výbor 20 

tisíc a zbytek ostatní obce, kterými měla dráha vést. S výstavbou dráhy se začalo 4. června 

1923 slavnostním výkopem půdy ve Svinově u mostu před Porubku. Stavba trvala 3 roky. 

Provoz na první trati dlouhé 6,7 km ze Svinova přes Porubu do Vřesiny byl zahájen          
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2. srpna 1925 (viz příloha 3). 

Vlak měl původně sloužit k převozu dřeva a přepravu dělníku, později se z vlaku 

stal dopravní prostředek a nyní na této trase, ale zkrácené jezdí tramvaj č. 5. Je to jedinečná 

tramvaj, která má jen jednu kolej na trase tam i zpět, na určitých zastávkách se kolej 

rozbočuje a zde se tramvaje ve stejný čas střetávají. Tato jedno kolej, ale byla v roce 2008 

osudná, jeden z řidičů nezastavil na střetávajícím místě a zavinil nehodu. Při této nehodě 

zemřeli 3 lidé. Trasa vede z Poruby - Smyčky až do Horní Lhoty svou výjimečnost má i 

tím, že je to jediná tramvaj projíždějící přes vesnice.  

Od radnice směrem do leva po 150 m 2 min chůze, se nachází nynější dům farnosti 

bývalé kino Zdar.  

Kino 

První dostupné kino pro porubany bylo od roku 1925 ve Svinově. Poruba se svého 

kina dočkala až v roce 1930, kino se nacházelo ve vybudovaném katolickém domě a neslo 

název Ludmila. První promítání proběhlo 28. října, v té době však hráli jen němé filmy, za 

to svinovské kino už bylo přebudováno na zvukové. To odlákalo diváky zpátky do Svinova 

a kino Ludmila muselo být dočasně zavřeno. Později se i toto kino přebudovalo na 

zvukové a diváci se opět vrátili. Do roku 1950 se hrálo každou sobotu a neděli, ale za 

dvacet let se technika zdokonalila a kino už bylo zastaralé a o rok později se provedla 

celková rekonstrukce. První představení po rekonstrukci se uskutečnilo 16. května toho 

roku. Promítalo se tři krát do týdne a navštěvovali ho už lidé z hornického sídliště. V roce 

1955 změnili název na Zdar. S rostoucím počtem obyvatel se muselo kino zvětšovat, po 

rekonstrukci mělo 400 míst k sezení, bufet, kuřárnu a šatny (viz příloha 3). 

Na protější straně cesty je komín staré továrny Ignáce Blažeje, který zde stojí už 

před 100 let.   

Továrna na nábytek (Ignác Blažej) 

 Ignác Blažej, který se vyučil u otce stolařem, později si zřídil svou malou dílnu se 

šestnácti zaměstnanci, což vedlo k založení vlastní továrny v roce 1903. Při založení vše 

směřoval ke strojové výrobě. Díky snaze a píli se podniku dařilo velice dobře a roku 1913 

byl změněn na, společnost s ručením omezeným pod vedením Ig. Blažeje. Zaměstnával 12 
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úředníků a 120 dělníků. Továrna byla rozdělena do nábytkového oddělení, školní zařízení, 

stavební práce, zámečnickou dílnu a parní pilu. Vlastnil i obchody se dřevem, ve kterých 

své výrobky prodával, jeden obchod v Porubě a druhý v Moravské Ostravě. 

 Továrně se vedlo i za války, ale po jeho smrti 1942 ji už vedli jeho synové 

Miroslav, Hynek, Vladimír a Jaromír. Synové se snažili továrnu uchránit před nacisty, a 

proto do vedení přibrali německého starostu Josefa Lorenze. Tento muž však musel 

narukovat a továrna byla terorizována za zamlčené zisky. Firma dostala pokutu tři milióny 

korun. 

Během války roku 1945 továrna vyhořela, oheň se nedostal do strojovny a mohl být 

v roce 1946 obnoven provoz. Po roce 1948 byla továrna znárodněna a stala se součástí 

podniku Delta, vedli ji zaměstnanci a výroba byla změněna na stavební.  

V dalších letech až do dnes se měnili majitelé a však charakter výroby zůstal 

zachován. Dnes je výroba zaměřena na interiérové a vchodové dveře. V budovách, které se 

zachovaly, po válce se pracovalo do roku 2012, pak byla výroba přesunutá do nové haly. 

Nyní se celý areál rekonstruuje, zůstává zde jen 110 let starý komín, který už taky dlouhou 

životnost mít nebude, neboť nový majitelé chtějí zbourat i poslední památku po Ignáci 

Blažejovi (viz příloha 3).  

Před poslední vyznanou budovou, vzdálenou 800 m 10 min chůze, což je 

sokolovna, která tu stojí od začátku 20. století a družstvo funguje do dnes. 

Sokolovna 

Dne 6. července roku 1894 byla založena organizace TJ Sokol. Hlavními 

zakladateli této skupiny byli učitel Josef Bárta, starosta Antonín Besta, Ambrož Zdražila a 

Josef Tichý. První valná hromada se konala v hostinci Františka Švidrnocha 15. července, 

kde si členové určili funkce: starostu, pokladníka, hospodáře atd. od založení TJ Sokol čítal 

40 členů, 19 místních a 21 z okolních obcí. Původním místem pro cvičení byl sál v hostinci 

u Švidrnocha, ale s místním hostinským začali být postupem času potíže a tak se jednotka 

rozhodla o stavbu vlastní tělocvičny. Rozhodnutí o stavbě padlo 9. února 1901. Pozemek 

k výstavbě věnoval Adolf Bárta a sokolové se rozhodli zde postavit tělocvičnu, jeviště, 

knihovnu a sborovnu. Stavby se účastnilo 900 lidí a 9. června 1901 se konala slavnost 
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k položení základního kamene. Při této slavnosti se bratři sokoli snažili sehnat finanční 

podporu nebo materiál. Díky ochotě všech zúčastněných 6. října toho roku mohla být 

sokolovna slavnostně otevřena. Od té doby se kde odehrálo spousty divadel. Díky 

vybranému vstupnému měla sokolovna finance na provoz. Dále se zde konaly různé plesy, 

slavnosti a významné schůzky. Většinu sokolů za války povolali, ale ne všichni se vrátili 

domů. Během válek i samotná sokolovna utrpěla, ale sokoli dali zase vše do původního 

stavu a mohlo se pokračovat v činnosti (viz příloha 3).  

 Dnešní TJ Sokol se zaměřuje na výchovu mládeže a zabývá se sportovními 

disciplínami např. házená, boxing, hokej a pořádá různé hodiny cvičení. Budova už je dnes 

změněná, ale stojí pořád na stejném místě. V budově je hospoda a parket, kde se pořádají 

ne jen plesy, ale i moderní diskotéky. Za budovou se nachází hřiště a sauna.  

Asi 100 m 2 min chůze vzdálený od sokolovny se nachází památník s bludným 

balvanem. 

Bludný balvan 

Dostal se na naše území už přes 300 tisíc lety se skandinávským ledovcem. Je 

tvořen červenou žulou a má rozměry 320 x 170 x 120 cm s hmotností 10,8 t. Objevil ho 

v místním potůčku Josef Hurník. Tento muž měl záměr, aby se kámen stal památníkem, ale 

jeho návrh byl, zamítnu. Avšak tento plán, chtěl uskutečnit, a proto si vymyslel lest. Při 

zasedání znovu předložil svůj nápad a navíc dodal, že o kámen mají zájem z krásného pole. 

To starosta nemohl nechat dopustit, a proto roku 1928 bylo rozhodnuto, že bude kámen 

vyloven. Místní nápad nadchnul a všichni se hned snažili pomoct s přesunem. Kámen byl 

vytažen a položen na vůz. Kámen umístili na porubskou náves a zde sloužil jako památník 

k 10. výročí vzniku ČSR (viz příloha 3).  

 V současné době se od roku 1968 nachází na vřesinské ulici. Pomník byl dále 

věnován obětem druhé světové války a u památníku je zasazena první památková lípa. 

Balvan je druhým největším v České Republice a od roku 1990 je označen jako přírodní 

památka. 

Poslední zastávkou je koupaliště vzdálené 800 m 10 min chůze, podél hlavní 

silnice. Kde se nachází zadní vchod koupaliště. 
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Letní koupaliště 

Obec začala s výstavbou obřího koupaliště v roce 1958. Nedostatek pracovních sil 

vedl k tomu, že stavba trvala dlouho. Obce se snažila přesvědčit Krajský národní výbor i 

Radu města Ostravy, že na tak vekou stavbu nemají prostředky, jejich prosby byly 

vyslyšeny a v roce 1961 stavbu do svých rukou převzal Městský investorský útvar. Díky 

pomoci dobrovolníků se po 4 letech práci dokončit, 15. července 1952 proběhlo otevření 

veřejnosti a stalo se největším koupalištěm v republice o velikosti vodní plochy 3,75 ha a 

70 000 m
3
 hygienicky nezávadnou vodou.  

 První měsíc po otevření navštívilo koupaliště přes čtvrt milionu lidí. V nejteplejší 

den, kdy se teplota dostala na 31,2 stupňů a návštěvnost se vyšplhala na 20 tisíc lidí.  

 Do dnes je koupaliště největším ve střední Evropě. Slavilo už přes 50 let a odehrála 

se zde spousta změn. Nachází se zde tři bazény dětský, neplavecký a plavecký. Ve vodě 

najdeme spousty atrakcí 100 m tobogán, tři 60 m skluzavky, trampolínu, horolezeckou 

stěnu, aquazorbing a bumperboats. Dále je možno v areálu zahrát plážový volejbal, 

nohejbal, ping-pong, minigolf, tenis a fotbal. Nachází se zde i spousta občerstvení a barů 

(viz příloha 3).   

 Touto zastávkou trasa končí a je vyhodnocení zadaného úkolu. Od koupaliště jezdí 

tramvaj č. 5 na zastávku Smyčka nebo opačným směrem do Kyjovic. Od zastávky Smyčka 

jedou tramvaje č. 8 a 17 na zastávky nádraží Svinov. 

5.3 Zimní trasa 

Zimní trasa povede od zastávky Smyčky až po zimní stadión, kde si účastnici mohou 

1,5 hodiny zabruslit. Bruslení začíná v 16:00.   

Zimní stadión 

Po zrušení maltárny v roce 1966 zůstala prohlubeň 70 x 80 m, která se vždy 

naplnila vodou. V zimě voda zamrzla a z místa se stalo kluziště, tato událost zřejmě 

pomohla k vybudování stadiónu. Zimní stadión na tomto místě stál až 11 let později roku 

1977. Toho roku byly vystavěny dvě ledové plochy. Zastřešení se dočkaly až 14. Března 

1998, kdy byl zahájen zkušební provoz. V létě je tento areál využíván návštěvníky 
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k rekreačnímu badmintonu (viz příloha 3). 

 Od zimního stadiónu se 300 m nachází zastávka Poruba Vozovna a na nádraží 

Svinov jede tramvaj č. 3, 8, 9 a 17. [1], [2], [4], [7], [8], [11], [14], [17], [18], [20], [23], 

[24], [25]  
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6 Závěr 

Podstatným úkolem této bakalářské práce byla analýza dostupných informací 

z historie a současnosti. Konkrétně bylo nutno pečlivě nastudovat 144 časopisů PRIO a 

dále 4 kroniky (přičemž dvě byly psány staročeštinou). Mimo jiné byla také navržena 

turistická trasa, která je zaměřena na nejstarší oblast Poruby a tou je Poruba-ves. V této 

části obvodu se nachází zajímavá místa a stavby, které dokumentují určitou část historie. 

Nejstarší stavby stojící dodnes jsou např. porubský zámeček a kostel sv. Mikuláše. 

Zmíněny jsou i stavby dnes už zaniklé, např. mlýn a železniční dráha a dále přebudované, 

např. kino, továrna, městský úřad, sokolovna. Zahrnuty jsou zde i stavby stavěné 

v architektonickém slohu Sorela. Všechna tato místa i další zmíněná jsou důležitou 

součástí Porubské historie, protože i současnost se odvíjí od historie. Jedná se o podstatný 

a významný historický odkaz, na který musí citlivě navazovat vývoj budoucí 

infrastruktury. 

Práce byla rozdělena do několika kapitol, z nichž první popisovala obecnou historii 

městského obvodu Poruba, další porovnávala historii se současností. Třetí kapitola byla 

zaměřena na hodnocení současného vývoje Poruby, a poslední obsahovala návrh poznávací 

trasy, kterou mohou využít jak návštěvníci, tak místní obyvatelé. 

V příloze jsou uvedeny fotografie, které porovnávají historický stav významných 

budov se současným stavem. Fotografie jsou foceny ze stejného úhlu, aby mezi nimi byl na 

první pohled viděn rozdíl. Ne všechna místa se dala přesně vyfotit, neboť se zde už 

nenacházely původní stavby, v jiných případech byly přerostlé stromy. 
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