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Anotace 

Tato práce je zaměřena na historii a vývoj Poruby, městské části Ostravy. V první 

kapitole je popsána nejstarší historie obce Poruba až do vzniku České republiky a ve druhé 

kapitole je historie od této doby až po současnost. V další části je v rámci Poruby navržena 

turistická trasa. Poslední částí této práce jsou perspektivy dalšího rozvoje. 
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Summary 

This thesis is focused on history and development of Poruba, the city part of 

Ostrava. In the first chapter is described the oldest history of the village Poruba until the 

formation of the Czech republic and in the second chapter the history since then until now. 

In the next part a touristic trail through Poruba is suggested. The last part of this thesis are 

the perspectives of next development. 
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Seznam použitých zkratek 
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m
2
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci s názvem ,,Historie a rozvoj městského obvodu Poruba“ 

se zabývám nejstarší historií Poruby od jejího založení, až do současného stavu. Zároveň 

se v jedné z kapitol věnuji památkám, které se zde od vzniku Poruby nacházely či dosud 

nacházejí. V rámci mé práce byla navrhnuta také turistická trasa. Jedná se o jednodenní 

výlet, během kterého budou mít účastníci šanci vidět různé zajímavosti, které Poruba 

nabízí. Poruba se i nadále rozvíjí. V současnosti zde kupříkladu vzniká Národní 

superpočítačové centrum IT4Innovations, které do Ostravy a tudíž i do Poruby bude lákat 

počítačové experty z celé České republiky a není pochyb, že i experty ze zahraničí. 

Do budoucnosti má vedení Poruby řadu dalších zajímavých plánů. Některé z nich uvádím 

ve své poslední kapitole pojmenované jako ,,perspektivy dalšího rozvoje“. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala zejména proto, že zde žiji již od 

ranného dětství. Ráda bych tímto přispěla, vzhledem k nedostatku literatury zabývající se 

Porubou, k lepší informovanosti obyvatel. Poruba patří k nejvyhledávanějším městským 

obvodům a láká především svou architekturou obytných čtvrtí vystavěných ve stylu 

socialistického realismu. Je obvodem bez velkého průmyslu a nabízí hustou síť 

vzdělávacích i zdravotnických zařízení. Poskytuje široké zázemí pro sport, kulturu 

a nalezneme zde také zelené plochy s místy vhodnými pro odpočinek. Poruba je bezesporu 

jedna z nejkvalitnějších lokalit v Ostravě. Cílem této práce je poskytnout nejdůležitější 

informace a ucelený obraz o městském obvodu Poruba.  
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2 Historie rozvoje Poruby do vzniku České republiky 

 

Ve 13. století, možná i dříve se od Jeseníků přes Beskydy směrem k Těšínu táhl 

prales, který vytvářel přirozenou hranici mezi naší vlastí a národy severu. Na tomto území 

bylo málo cest, které by spojovaly Moravu se severními sousedy, ale ta nejdůležitější 

z nich vedla z Hranic přes Místek do Těšína, a sloužila hlavně pro dopravu soli z polských 

solných dolů. Za dob Přemysla Otakara II. bylo započato s kácením pralesa za účelem 

zalidnění pohraničních hvozdů. V roce 1256 na sněmu v Opavě Přemysl Otakar II. rozdělil 

celou tuto oblast a brzy ji tak probudil k životu. Jako první začal s kolonizací olomoucký 

biskup Bruno, klášter Velehradský, Vok z Kravař a další (Lexa, 2007). 

 

2.1 Region ve 14. století 

Na počátku 14. století přišla na naše území skupina Moravců se svým 

lokalizátorem, což byl podnikatel, který uzavíral smlouvu s majitelem půdy a obvykle stál 

v čele nově vznikající obce jako rychtář, nebo fojt. Byl tak v obci zástupcem vrchnosti 

a vykonával různé funkce např. výběr daní, nebo řešení sporů. Takto přišli první osadníci 

na území dnešní obce. Po obou stranách říčky, kterou pojmenovali Porubka, vystavěli 

skupinu domů, ve kterých žili a nazvaly je Poruba. Název tedy vznikl od významu slova 

porub, což znamená rubání či kácení stromů a souvisí tak se založením obce (Lexa, 2007). 

 

2.2  Dějiny založení obce Poruba 

Zakládání vsí na Opavsku se uskutečňovalo kolonizací. Zakladatel vsi stál obyčejně 

v čele nové obce ve funkci rychtáře a za odměnu dostával dědičnou rychtu. Většinou 

vlastnil jeden nebo více svobodných lánů, popřípadě lány činžovní. Vlastnil také krčmu, 

nebo vykonával nějaké jiné řemeslo jako např. kovárnu, mlýn, pilu nebo pekařství. 
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Dostával také část pokut z rybolovu nebo honby. Rychtář ve vsi zastával trojí funkci 

a to soudnickou, jako orgán knížecí, financí, jako orgán vrchnosti a jeho činností bylo 

vybírání daní a dávek a do třetice byl zástupcem osady a to pokud měla samosprávu. 

Všechny vsi samosprávu neměly. Opavské knížectví bylo tvořeno šlechtou, měšťany 

a sedláky. Politicky se mohla uplatňovat jen šlechta, která byla tvořena rytíři, duchovními 

a měšťany.  

Větší statek postačil pro udělení panského stavu. Rytířství uděloval král. Města byla 

buďto knížecí, nebo vrchnostenská a sedláci byli na vrchnosti statkem i osobou závislí. 

Obyčejně platili vrchnosti činži, ale nekonali však pravidelných robot. Venkovský lid se 

převážně živil rolnictvím. V 15. století se mohou poddaní svobodně stěhovat na jiná 

panství, když si vezmou odpuštění a statek osadí. Do 13. století bylo Opavsko české, 

po kolonizaci přišla většina cizinců z Německa. V 15. století se šlechta stala uvědoměle 

českou (Mach, 1968). 

 

2.3 Nejstarší historie Poruby a její majitelé 

První zmínka o Vsi Poruba se poprvé připomíná v roce 1377. Ves Poruba náležela 

Třebovicím, kterou držel Beneš z Kravař na Bílovci u Fulneku. Zdejší rychta vlastnila 

i půlku vsi Svinova. Úmrtím Jana Jičínského z Kravař zdědila opavská knížata Třebovice, 

Porubu a díl Svinova. Knížata je pak roku 1434 prodala bratřím z Kornic Janu Sobkovi 

a Matějovi. Jeden z bratrů Matěj v roce 1451 prodal Třebovice s dvorem a mlýnem, 

Porubu a díl Svinova Štěpánu mladšímu Střelovi z Chechla. Jeho syn Jiřík zemřel roku 

1513 a třebovické panství tak zdědila jeho sestra Markéta Střelová z Chechla provdaná 

Bzencová z Markvartovic. Roku 1514 se stal majitelem Poruby Třebovic a části Svinova 

její syn Fabián, kterého v roce 1522 vystřídal jeho bratr Jindřich, který měl pět synů 

a jeden z nich Ondřej po úmrtí otce v roce 1553 zdědil tvrz, dvůr a ves Porubu. Poruba se 

tak odpoutala od Třebovic, se kterými byla v jednom svazku pravděpodobně již od svého 

vzniku. Nový majitel Poruby Ondřej Bzenec v roce 1573 po smrti svého bratra Jana zdědil 

díl Svinova a přikoupil ke svému majetku Klimkovické panství. 



Adéla Balonová: Historie a rozvoj městského obvodu Poruba 

2013 7 

 

 Vlastnil tedy Klimkovice, Lagnov, Martinov, dvůr Hýlov, díly Polanky, Svinova a 

k tomu dva porubské svobodné sedláky, kteří náleželi k dobroslavickému statku. Po smrti 

bratra Fabiána zdědil ještě Třebovice se svinovským dílem. Ondřej Bzenec udržoval 

přátelské styky se Stanislavem Pavlovským, olomouckým biskupem, který mu v roce 1593 

svěřil léno na ves Zábřeh, Starou Bělou a Výškovice. Ondřej Bzenec se stal dokonce i 

hejtmanem opavského knížectví, ale tuto funkci však nezastával, jelikož byl zákeřně 

zavražděn (Šikula, 1941). 

Dne 27. dubna 1595 jel z Opavy na svém povoze do Klimkovic a na cestě k Pusté 

Polomi byl zastřelen (Mach, 1968). Zanechal nám však památku a to zámeček porubský 

z roku 1573, který se stal jeho sídlem stejně jako zámek v Klimkovicích vystavěný v roce 

1578. 

 Jelikož byl Ondřej Bzenec bezdětný, zdědil rozsáhlé panství jeho synovec Kryštof 

Bzenec. Ten však v roce 1599 odprodal tvrz, dvůr a ves Porubu svému švagru Jindřichu 

Vaneckému z Jemničky a po něm zdědil Porubu jeho syn Zikmund Václav. Ludmila 

Konstancie, Zikmundova dcera dala ves Porubu, jako věno svému manželovi Jiříku 

Fridrichu Skrbenskému z Hříště. Porubu však od Skrbenských koupil v roce 1689 Václav 

hr. Oppersdorf a již roku 1720 ji prodal Jindřichu Vilému Wilczkovi z Dobré Zemice 

a natrvalo ji připojil ke klimkovickému panství (Šikula, 1941). Wilczek dosáhl ve vojsku 

hodnosti polního maršálka a byl komořím císařským a dokonce i tajným radou. Za služby 

vykonané pro dvůr byl povýšen do stavu říšských hrabat. Své panství rozšířil. Kromě 

Poruby vlastnil Velkou Polom, Klimkovice a Dolní Polanku. (Mach, 1968). 

 Po smrti Jindřicha Viléma Wilczka v roce 1739 se stal jeho syn Josef Wilczek 

novým správcem Poruby a to až do roku 1777, kdy zde žilo 22 sedláků a 22 zahradníků, 

kteří obhospodařovali asi 81 maldrů polí, chovali ovce, krávy a prasata. Hrabě Wilczek 

měl navíc vlastní rozsáhlé hospodářství o rozloze 47 maldrů a k tomu dva mlýny, krčmu 

a lesy. Za jeho panování vypukly 1. května 1766 na porubském a klimkovickém panství 

selské rebelie a to kvůli velkým robotním povinnostem poddaných. Vojska rebelie 

potlačila. Po smrti Josefa zdědil Porubu jeho syn František Josef Wilczek (Lexa, 2007). 

Rod Wilczeků sídlil v Porubě až do roku 1945 (Mach, 1968).  
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2.4 Život obyvatel Poruby 

Obyvatelé Poruby se výhradně živili zemědělstvím. Vrchnosti odváděli 11 hus,  

147 slepic, 1102 vajec, 12 uzených plecí a dohromady se třemi domkáři odváděli 47 kusů 

příze. Sedláci a zahradníci odváděli 65 tolarů, 1 groš a 12 hal. Gruntovní daně. Sedláci 

museli odpracovat každý rok s čtyřspřežním potahem celkem 2583 robotních dní. Každý 

ze sedláků tedy opracoval 123 dní. V Porubě byly také dva panské dvory a to zámecký 

dvůr, který vlastnil 34 maldrů polí (1 maldr = 3,35 ha), mlýn a ovčín s 850 ovcemi a k 

tomu ještě dva domkáře, kterým dala vrchnost do užívání 9 šeflů  (1 šefl = 2,28 ha) pole 

včetně pole určené mlynářovi. Pouze 12 maldrů šefle pole obdělával horní dvůr a později 

byl sloučen se zámeckým dvorem a zůstala po něm jen myslivna s několika domky 

(Šikula, 1941).  

Podle Kneifla bylo v roce 1804 v Porubě 75 domků s 574 obyvateli, přes 958 jiter 

polí, 56 jiter zahrad, 83 jiter luk, 6 jiter rybníků, 26 jiter pastvin a 71 jiter lesa (Šikula, 

1941). Jitro znamená starou plošnou míru, představující plochu, kterou oráč za pomoci 

koně zorá za jitro, čili za jeden den od rána do poledne, případně až do večera (Internet 1).   

Vceňovací operát stabilního katastru uvádí ve čtyřicátých letech minulého století, 

že v Porubě bylo 622 obyvatel, 75 domů, které obývalo 138 rodin, z nichž se 126 zabývalo 

zemědělstvím a 12 rodin se živilo živnostmi. Dále zde byly 2 vodní mlýny, které byly 

poháněny místním potokem Porubka, palírna, která ročně vyráběla 144 věder lihu, kostel, 

škola a také nesměla chybět krčma.  

Rozmach průmyslu Moravské Ostravy a okolních obcí v druhé polovině 19. a na 

počátku 20. století nijak podstatně život zdejší obce neovlivnil. Nadále si obec udržela svůj 

zemědělský ráz, i když si část zdejšího obyvatelstva nalezla zaměstnání v ostravských 

průmyslových závodech. Od roku 1903 práci mohli lidé nalézt také ve zdejší továrně 

Ignáce Blažeje, který vyráběl nábytek, školní zařízení a prováděl stavební práce za pomoci 

parní pily. Vlastnil také velkoobchod s dřívím a v roce 1928 zaměstnával 120 dělníků a 12 

úředníků. Koncem 19. století a počátkem 20. století postihla Porubu imigrační vlna nových 

přistěhovalců, i když nebyla tak intenzivní, jako u obcí ostravské průmyslové aglomerace.  
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Počet obyvatel Poruby od roku 1880 do roku 1921 vzrostl z původních 840 

obyvatel na 1554. Růst obyvatel pokračoval i za první republiky a ovlivnil tak stavební 

vývoj obce.  

Roku 1843 bylo 75 domů a jejich počet roku 1936 vzrostl na 272 domů.   

Poruba byla roku 1925 napojena na místní dráhu Svinov – Vřesina a o dva roky později 

byla prodloužena do Kyjovic – Budišovic. Roku 1900 byl založen Spořitelní a záloženský 

spolek, který nacisté roku 1939 zrušili a majetek převedli na Okresní spořitelnu v Bílovci 

(Karel Jiřík, 1993). Také porubský velkostatek o rozloze 259,68 ha, který patřil rodu 

Wilczeků byl za první pozemkové reformy rozparcelován. Vlastníkovi bylo odebráno 85 

ha půdy a ta byla rozdělena mezi zájemce z Poruby a Pustkovce (Šikula, 1941).  

 

2.5 Nejstarší památky Poruby 

Poruba bohužel nemá památky, které by byly ve 13. století svědky jejího založení. 

Mezi nejstarší budovu však patří kostel zasvěcený památce sv. Mikuláše. Jeho pravou 

podobu však neznáme, jelikož byl několikrát přestavěn. Mezi nejstarší písemnou památku 

kostela patří nápis, který je vytesán do kamene po levé straně hlavního oltáře. 

Nápis je v latině a hlásá: „ Zde odpočívají kosti hraběte Adama z Kornic, který z Ruska 

pocházel, chrám tento ze zbožnosti vystavěl a zemřel r. 1300.“ Kornice je vesnice, kterou 

nalezneme v Opolí ve Slezsku při Odře. Právě odtud pocházel již zmiňovaný rod Sobků 

z Kornice. Historik Slezska Vincenc Prasek však tento epitaf nepovažuje za historický.  

Z roku 1491 pochází první záznam o porubské faře. 

Jméno duchovního správce kostela se však nezachovalo. Při opravách kostela, které 

probíhaly roku 1967, byl pod vnější omítkou jižní stěny odkryt kamenný gotický oblouk 

bočního vchodu. Také dvoje zazděná nejstarší štíhlá okna s gotickými oblouky jsou 

klenuta plochými, neopracovanými kameny. To svědčí o velkém stáří původní budovy.  

Další nejstarší budovou je porubský zámeček, který v roce 1573 nechal vystavět 

Ondřej Bzenec a stojí zde doposud. Z jeho doby pochází jádro objektu, původní je však 

řada jiných stavebních prvků. Dnešní podobu zámek získal v 18. století, kdy majitelé 
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přistavěli dvě boční křídla a tím zformovali dnešní nádvoří, které bylo uzavřenou bránou 

s věží (Šikula, 2005).  

Mezi další svědky minulosti patří škola, která stála přímo pod kostelem v různé 

podobě od roku 1650 a sloužila do roku 1952. Sloužila tedy 302 let. Původní škola byla 

ze dřeva a sloužila také Svinovu a Vřesině. Tyto obce se vzorně staraly jak o výstavbu 

školy, tak o její údržbu.  

Poprvé byla přestavěna r 1759 tedy za 109 let. Bylo použito dříví z rozbourané fary, 

která byla původně kryta šindelem. Škola měla jen jednu učebnu, jednu světnici určenou 

pro podučitele, dvě světnice pro učitele, komoru, sklep a chlév pro životní zaopatření 

učitele. Budova byla několikrát rozšiřována jižním směrem pro potřebu nových učeben. 

Došlo také k přestavbě oken. Zajímavostí je, že potřeba nové porubské školy byla 

mnohokrát projednávána, ale uskutečnění nadešlo až se stavbou nového sídliště po roce 

1948 (Mach, 1968).  

Památkou Poruby je také jeden větrný mlýn a dva vodní mlýny, které poháněla 

Porubka. Větrný mlýn shořel a zůstala po něm jen základová deska. Jeden z vodních mlýnů 

se dochoval dodnes. Nemá však mlýnské kolo, ale uvnitř můžeme spatřit mlýnskou stolici. 

Druhý vodní mlýn se nedochoval. Byl při osvobozování Poruby roku 1945 zničen 

(Šikula, 2005). Za další významnou památku můžeme považovat bludný balvan, který byl 

nalezen v říčce Porubce v roce 1928. Balvan se k nám dostal asi před 200 lety se 

skandinávským pevninským ledovcem a od roku 1990 je chráněnou přírodní památkou 

(Internet 6). Výstavbou panského sídla, farního kostela, školy, ale také větrného mlýna a 

dvou vodních mlýnů nabývá Poruba svou někdejší důležitost (Šikula, 2005). 

 

2.5.1 Zámek Poruba 

Porubský zámek (viz. foto 1) byl vystavěn v roce 1573 Ondřejem Bzencem 

z Markvartovic, původním majitelem Poruby na základech původní tvrze, která zde stála 

již od roku 1300. Podle archeologických průzkumů provedených archeoložkou Věrou 

Klonza z Brněnské akademie, která ve své práci poukazuje, že tvrz, na jejichž základech 

byl postaven porubský zámek, pochází právě ze 13. století (Prusalis, 9. 4. 2013).  
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Nad vchodem zámku se nachází kamenný erb Bzenců, který je zobrazen, jako okřídlená 

ryba s letopočtem 1573. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Porubský zámek (foto vlastní, 2013) 

 

V původní podobě měl zámeček jen dnešní střední část a začátkem 18. století 

Wilczekové přistavěli boční křídla. Vzniklé nádvoří ze severní strany uzavírala brána, 

která byla ukončená věží (Mach, 1968). Roku 1747 byla věž snesena, jelikož hrozilo její 

zhroucení. Část věže, která byla ze dřeva, byla znovu postavena. Zeď věže byla upevněna 

za pomoci železných kruhů a mohla tak být upravena. Tam, kde se dnes zámek nachází, 

původně stála velká dřevěná budova, která sloužila k bydlení. Vedle této budovy se 

nacházel chlév a konírny. Dřevěná budova byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její 

zhroucení, nebo také vzplanutí. Proto tedy byla stržena a postavila se budova nová 

z pevného zdiva. V přízemí vybudovali úřední kancelář a byt pro duchovního. Horní patro 

sloužilo jako sýpka na obilí. Stavba byla dokončena v říjnu roku 1748 (Bystřičan, 1903).  

Porubský zámek, který můžeme vidět na fotografii č. 2 (pořízené roku 1925), 

obsadila ke konci 2. světové války v roce 1945 německá vojska na útěku, ale 29. dubna 

1945 byla vojsky Rudé armády vyhnána a zabita. Zámecká zahrada tak posloužila i jinému 

účelu. Bylo zde pohřbeno celkem čtrnáct Němců a Rudoarmějců.  
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Hospodářský dvůr u zámečku byl roku 1952 zrušen a přitom byla vykácená stará 

topolová alej, která vedla ke dvoru proti nynějšímu oblouku. Zámeček sloužil od 

šedesátých let minulého století potřebám Lidové školy umění, jako koncertní sál  

(Mach, 1968).  

 

Obr. 2: Porubský zámeček v roce 1925 (Internet 2) 

 

V roce 1978 se novým majitelem zámku stalo Stavební a bytové družstvo Poruba a 

vyčlenili na opravu zámku 2,5 milionů československých korun. Družstvo přispělo také 

dvěma miliony korun (Lexa, 2005).  

V devadesátém roce minulého století bylo podle posudků soudních znalců 

o katastrofálním stavu budovy rozhodnuto o demolici Porubského zámku. Pod takový 

barbarský čin (nazvaný současným majitelem panem Prusalisem) se podepsaly všechny 

kompetentní instituce, jako Ústav památkové péče, Útvar hlavního architekta a stavební 

úřad. Pan Prusalis vzpomíná na tehdejší rozhodnutí o demolici, jako o nekonečné a 

nenávratné škodě. Těžká technika se zakousla do zcela zdravých zdí sýpky a tuto 

mohutnou stavbu srovnala se zemí. Porubští radní přistoupili na návrh pana Prusalise, aby 

se alespoň část zámku zachovala a neopravitelné části budov byly na vlastní náklady 

soukromého vlastníka odstraněny. 
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 Při strategických operacích k záchraně zámku použil jeho majitel pan Statis 

Prusalis vlastním jménem Epanastatis nezvyklých technologií pro rekonstrukci zámku. Pan 

Prusalis je jedním z 4124 sirotků, kteří po občanské válce v Řecku našli záchranu právě 

v tehdejším Československu. Nová epocha porubského zámku se datuje rokem 1990. 

Porubský zámek byl zachráněn se vším, co k tomu patří. Byly obnoveny salonky a sály 

v původních dimenzích ve velmi krátkém čase a stal se tak vyhledávaným místem pro 

pořádání významných kulturních akcí, jako je například Janáčkův Máj. Na zámku byla 

vybudována nová galerie, která společně s ostatními prostory poskytuje vysokou úroveň 

kulturního dění. Na zámku je také věhlasná taverna, tedy místo, kde lidé jdou za 

mimořádným prostředím, výbornou kuchyní a odpočinkem. Není tedy divu, že získal 

certifikát mimořádného podniku Evropského pohostinství. 

Mezi velmi významné osobnosti, které od jeho znovuvybudování zámek viz. foto č. 

3 navštívili, patří nynější prezident České republiky Miloš Zeman, který je přítelem pana 

Statise Prusalise. Stejně tak, jak se vyjadřujeme o bývalém porubském větrném mlýnu, 

který zchátral, tak bychom se vyjadřovali o porubském zámku (Prusalis, 9. 4. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Pohled do dvora porubského zámečku, stav duben-2013 (foto vlastní, 2013) 
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2.5.2 Kostel svatého Mikuláše 

 

Obr. 4: Dobová fotografie kostela svatého Mikuláše z roku 1913 (Internet 2) 

 

Původní kostel (viz. foto 4) nechal ve 14. století postavit hrabě Adam z Kornic, 

který byl ruské národnosti. To potvrzuje i prastarý nápis vrytý na kamennou desku 

hlavního oltáře (viz. foto 5), jak můžeme vidět na fotografii níže a nápis tedy zní: 

,,HIC ADAMI CORNICII COMITIS OSSA SUNT 

PII A RUSSIS QUIT ORTUM DUXIT TEMPL UM 

HOC DEVOLOTE STRUXI TRECENTIS ANNIS 

POST MILLE E VIVIS DECESIT ILLE“ (Bystřičan, 1903) 

V překladu to tedy znamená: „Zde odpočívají kosti hraběte Adama z Kornic, jenž 

z Ruska pocházel. Tento kostel postavil ze zbožnosti. Odebral se na věčnost. L. P. 1300“ 

(Lexa, 2007). 
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Obr. 5: Starodávný nápis na zdi kostela- stav duben 2013 (foto vlastní, 2013) 

 

Takto tedy zněl původní nápis, který potvrdili polští šlechtici prastarou listinou. O 

pravosti nápisu se však vedou pochybnosti. Dnes se tento nápis (viz. foto č. 5) nachází na 

zdi kostela. Nicméně patronem kostela je svatý Mikuláš, biskup, který byl ruské národnosti 

stejně jako zakladatel svatyně, kterému se v Rusku dostává velké úcty a pravost nápisu 

taktéž potvrzuje (Bystřičan, 1903).  

 První zmínka o faráři Poruby pochází z let 1615. Byl jim Jakob Sekulski, který byl 

polské národnosti. Jeho jméno bylo na starém nápise památního obrazu společně 

s několika svatými dominikánského a františkánského řádu, který byl umístěn na klenbě 

kostela. Farnost porubská byla velmi zubožená. Protestanští šlechtici majetek fary i kostela 

zabavili.  V této žalostné době byl duchovním správcem Jan Mednianowsky. Právě 

polského národu byli zmínění duchovní, což vysvětluje nedostatek kněží arcidiecési 

olomouckého. Roku 1661 byl farářem porubským jmenován Štěpán Valentin Pavlenda, 

který v Porubě žil až do roku 1681. V kostele byly 30. března 1736 postaveny za 70 

zlatých nové varhany. Také oltář sv. Antonína byl roku 1743 zrekonstruován a o tři roky 

později byly na hraběcí náklady obnoveny a pozlaceny varhany, kazatelna a velký oltář se 

svatostánkem. Péče se dostalo také dvěma bočním oltářům blahoslavené panny Marie a sv. 

Anny.  
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Stejného roku byl vydlážděn chodník vedoucí od zámku k hranici panské zahrady 

zvané Kozubka směrem ke kostelu. Kamení pocházelo z dolu Zahumenica. Kostel se 

později chodníku také dočkal, byl od zahrady Kozubka prodloužen (Bystřičan, 1903).   

Roku 1758 přišel do Poruby nový pomocný duchovní, který byl velmi oblíben, 

a porubští mu nechali postavit faru z pevného zdiva. Po dokončení fary nechal farář 

postavit věž a pokrýt kostel. Na věži byl zavěšen zvon. Také stará štíhlá okna se rozšířila a 

zdi kostela se opravily a uvnitř vybílily. Veškeré opravy byly zaplaceny ze jmění 

kostelního. Z dříví ze zbourané staré farní budovy se roku 1759 postavila škola. Roku 1783 

se od Klimkovské farnosti oddělila část Svinova a stala se tak součástí Porubské farnosti 

(Bystřičan, 1903).  

 

2.5.3 Vzhled kostela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kostel svatého Mikuláše – stav duben 2013 (foto vlastní, 2013) 

 

Zpráva, kterou sepsal v německém jazyce a uchoval v kostelním archivu pan farář 

Ignác Lusar, je velmi vzácná a popisuje dřívější vzhled kostela. 
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Dříve stála stará věž na tom stejném místě jako dnes. Tato věž však byla s kostelní 

stěnou, přes kterou vedl hlavní vchod do kostela spojena jen na jedné straně, jelikož věž 

vyčnívala. Pod kostelní věží se nacházela otevřená síň, kde byly provazy od kostelního 

zvonu. Věž byla ve špatném stavu a hrozilo, že spadne směrem na západ. Rozhodlo se tedy 

roku 1787 o sundání věže a zůstalo po ní jen místo, na němž se vypínala stěna kostela. Loď 

kostela byla tvaru nepravidelného čtverce.  

Strop byl složen z pomalovaných desek a držel na třech silných trámech, které držel 

jeden mohutný trám podepřený sloupem z jedle. Tento sloup stál 196 let uprostřed lodě. 

Chór čili pavlač ležela na sloupech a byla deskami ohrazena. 

 Loď tedy měla vzhled sloupů podobný lesu. Schody na chór byly po levé straně 

a bočními dveřmi se vstupovalo na věž. Kostelní varhany nebyly velké. Shnilé a červy 

provrtané byly trámy a strop, který se pod kostelním hospodářem při uklízení sněhu 

propadl. Kostel měl ještě další vchod a vedl od jižní strany. V lodi kostela se nacházela tři 

okna a dvě z nich směřovala na jih. Uvnitř lodi na levé straně byl oltář sv. Anny 

a křtitelnice. Na pravé straně pak oltář Panny Marie Růžencové spolu s kazatelnou. Na 

oltáři se nacházely dřevěné sochy. Loď od presbytáře s gotickou klenbou odděloval silný 

pás zdiva. Pod tímto pásem byl do trámu upevněn kříž a socha Panny Marie a sv. Jana 

evangelisty. Dlažba kostela se skládala z kamení a cihel. V kostele byl hlavní oltář, 

za kterým stál velký kříž. Nad presbytářem stála malá věž se zvonkem a uprostřed 

presbytáře stála krypta. Při přestavbě kostela byla krypta zasypána.  

Po severní straně byla sakristie, která byla klenutá, svíraná dvěma pilíři s okénky po 

obou stranách. Nebyla to oblíbená místnost, jelikož byla prohnilá, smrdutá, mokrá a zdraví 

škodlivá.  

Roku 1787 došlo ke zbourání staré věže. Musela být odstraněna celá příční stěna, 

kterou vedl hlavní vchod kostela. Po odstranění základů staré věže byly dány nové ve větší 

hloubce. O rok později došlo k položení základního kamene nové věže a byla vystavěna až 

po římsy. Stará okna v kostelní lodi byla zazděna a byla nahrazena novými na severní 

a jižní straně. Také pás mezi lodí a presbytářem odstranili. Nechaly se položit nové pilíře. 

I kostelní loď se dočkala nové střechy. Stavitelským mistrem byl Galus z Hrušova. 

Přestavba kostela trvala dlouhou dobu a zvláště v zimním období lidé trpěli. Kostel byl 
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mrazu otevřen, jelikož okna a dveře byla jen zakryta deskami. Bohužel tehdejší války, daně 

a jiné nepokoje přestavbu kostela zdržovaly. Koncem května roku 1789 se začalo stavět 

lešení pro klenbu kostela. V červnu byl vsazen poslední kámen do kopule a lidé samým 

dojetím plakali. Zároveň se udělala klenba nad síní pod věží, chórem i nad síní u bočního 

vchodu. Hrabě Wilczek s přestavbou nebyl spokojen, jelikož oprava kostela za nic nestála. 

Hrabě dal pokyn, že ať si staví za své, kdo chce. Někdo se skutečně našel a přední 

část kostela byla dostavěna. S opravami kostela se nadále pokračovalo až do roku 1794. 

O století později, tedy roku 1849 duchovní Ferdinand Springer kostel (viz. foto 7) 

obohatil o nové obrazy na oltáři, obnovil kazatelnu, křtitelnici a pořídil křížovou cestu.  

Duchovní Springer zde byl dvanáctým farářem. Farní budovu zasáhlo neštěstí a vznikl 

požár. Shořela střecha, ale pokoje fary nezasáhl. Roku 1894 dostal kostel novou 

mramorovou dlažbu, nové oltáře a lavice, dále se vymaloval a postavila se nová kazatelna. 

V letech 1901 se do Poruby dostává farář Josef Bystřičan. O rok později zavítal do Poruby 

Nejdůstojnější pan arcibiskup Olomoucký, uvítání bylo velkolepé a posvětil v kostele 

Porubském sochu Panny Marie (Bystřičan, 1903). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 7: Pohled na kostel sv. Mikuláše ze strany od porubské radnice (foto vlastní, 2013) 
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2.6 Poruba a tajná chodba 

Již dlouho se vedou pověsti o existenci tajné chodby, která by měla spojovat Zámek 

Poruba s kostelem sv. Mikuláše. Výpovědi porubských pamětníků se shodují, že tajná 

chodba v minulosti existovala. Byla dokonce tak široká, že se do ní vlezl i kočár 

s koňským spřežením. Někteří pamětníci tvrdili, že chodba sloužila pro zámecké panstvo, 

jiní zase, že se v chodbě roku 1945 ukrývali němečtí vojáci a při osvobození Rudoarmějci 

byla chodba výbuchem zasypaná. Těla vojáků a munic byla pohřbena s nimi  

(Úryvek z Porubské kroniky, 2009).  

V roce 2009 se tedy pátrání po tajné chodbě uskutečnilo a bylo provedeno několik 

vrtů v dané lokalitě (Úryvek z Porubské kroniky, 2009).  

 

2.6.1 Výsledky geofyzikálního a vrtného průzkumu v lokalitě 

zámecký park, Ostrava – Poruba 

V roce 2011, 2012 uskutečnili pracovníci oddělení Aplikované geologie, Institutu 

geologického inženýrství, Hornicko – geologické fakulty, VŠB – TUO Ostrava rozsáhlý 

geofyzikální a vrtný průzkum lokality Zámeckého parku v Ostravě Porubě. Účelem těchto 

prací bylo potvrzení, nebo vyvrácení domněnky o existenci této tajné chodby, která měla 

spojovat nejstarší památky Poruby a to Porubský zámek a kostel sv. Mikuláše. Existence 

tajné chodby však není v dostupných materiálech nijak potvrzena, vedou se o ni pouze 

ústní svědectví. Odhady amatérských historiků ukazují, že chodba vede v hloubce přibližně 

tři metry pod současným povrchem a pravděpodobně by měla být zazděná. Průběh a stáří 

chodby je však otázkou.  

Zájmové území se nachází v areálu části původního zámeckého parku mezi 

zámkem a kostelem (viz. foto 8)  (Meierová et al., 2010). 
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Obr. 8: Situační plán s vyznačenými místy průzkumných vrtů a geofyzikálními profily (Meierová et al., 2010) 

 

Vytypovaná lokalita se nalézá na území kvartéru Ostravska a Oderské části 

Moravské brány. Z orografického hlediska náleží soustavám Českého masívu a Západním 

Karpatům. Z území Českého masívu do něho zasahují Východní Sudety Nízkým 

Jeseníkem a dále pak část Oderské nížiny na území Polska zvaná Nizina Śląska. 

Ze soustavy karpatské do vytypovaného území zahrnujeme z Beskydského oblouku 

západokarpatského takzvaná Podbeskydská pahorkatina a z území vněkarpatských pánví 

čelních hlubin ostravská glacigenní pánev spolu s Moravskou bránou. Studované území 

pak můžeme dále rozdělit na pět větších celků a to na: Hlučínskou tabuli, Ostravskou 

glacigenní pánev, Nízký Jeseník, Podbeskydskou pahorkatinu a dále pak Oderskou a 

Moravskou bránu. Danou lokalitu nalezneme na styku těchto tří celků, kterými jsou Nízký 

Jeseník, Hlučínská tabule a Ostravská pánev.  

Sledovaná lokalita byla před zahájením průzkumných prací prohledána 

„minohledačkou“ a to z důvodu válečných událostí z druhé světové války, kdy při 

osvobozování Poruby byl Zámek Poruba, který bránila německá vojska odstřelován. 
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Vesnice byla leteckými nálety dlouze bombardována. Podezřelá místa byla tedy označena 

a následně vyloučena z dalších prací (Meierová et al., 2010).  

 

2.6.2 Průzkumné práce 

Na geofyzikální průzkum bylo použito automatického geoelektrického systému 

Ares, který měří a zobrazuje měrný odpor. Tento přístroj byl použit z důvodů jednoduché 

obsluhy v terénu, snadného napájení, bohaté podpory standardních a speciálních 

konfigurací elektrod a kompatibility s rozšířenými druhy interpretačního softwaru. Ve 

sledované lokalitě bylo použito elektrické rezistivní tomografie, což je metoda, při které 

jsou elektrody rozložené v jedné linii, podél které se lze při chůzi posunovat dále a zjistit 

tak proměnlivost měrného elektrického odporu analyzovaného prostředí. Lokalita byla 

proměřena dvanácti profily (viz. foto 9).   Hloubka dosahu prováděného měření je závislá 

na délce uspořádání. Naše měření probíhalo v maximální hloubce dosahu asi 13 metrů. 

Hloubka měřeného terénu byla dostačující, jelikož by se tajná chodba měla nacházet 

v hloubce zhruba 3 – 5 metrů pod úrovní terénu (Meierová et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: ,,Linie“  jednoho z prověřovaných profilů (foto Bujok P., 2010) 

 

 

Aparatura geofyzikálního radaru se používá k analýze studovaného prostředí. Odraz 

vysokofrekvenčních elektromagnetických vln činí 10 až 1000 MHz a umožní tak získat 
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spojitý obraz struktury vytypovaného prostředí, ve kterém je použití této aparatury vhodné. 

Umožní nám identifikovat průběh a hloubku podzemní chodby.  

Na základě výpovědi pamětníků, kteří si v areálu zámeckého parku snažili 

vzpomenout na morfologii terénu v 50 – 60 letech se zjistilo, že se části chodby propadaly 

a oni si zde, jako malý kluci chodili hrát. Byly tedy vytýčeny tři potenciální lokality, které 

byly pomocí virgule zkušeného proutkaře pana S. Cedivody prozkoumány. Proutkař určil 

dvě možné linie průběhu chodby a to v hloubce 14 – 16 metrů a druhou 2 – 3 metry pod 

povrchem.  

Vrtné práce byly uskutečněny pomocí malé vrtné soupravy, která je k dispozici na 

oddělení Aplikované geologie, IGI, HGF, VŠB – TUO (viz. foto 10) Rozmístění 

geofyzikálních profilů a průzkumných vrtů můžeme vidět na obrázku 11. Průzkumné vrty 

se nacházely v místech s výskytem relativních rezistivních maxim a minim a také 

v místech, které určili pamětníci a proutkař. Na obrázku (viz. foto 8) jsou vyznačeny 

příklady průzkumných vrtů a geologických profilů, které byly získány (Meierová et al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10:  Probíhající vrtné práce na jedné z lokalit v aréalu zámeckého parku (foto vlastní, 2012) 
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Obr. 11: Geofyzikální a geologický profil (foto Meierová et al., 2010) 

 

Ověřením těchto anomálií, které mohly nasvědčovat výskyt hledané chodby, se 

zjistilo, že rezistivní maxima se shodují s polohami štěrků s obsahem velkých valounů 

křemene a rezistivní minima jsou shodné s polohami plastických jílů. Bohužel v žádném 

z geofyzikálních profilů existenci chodby vrtný průzkum neodhalil. Vrty určené pamětníky 

a vrtné práce prováděné v první zóně stanovené proutkařem, kde došlo k nejhlubšímu vrtu 

do hloubky 16 metrů byly taktéž neúspěšné.  

Zda-li tajná chodba opravdu existuje je nadále jen otázkou. Pamětníci mohli být 

zmateni změněnou morfologií terénu a také přítomností zavalených sklepení v místech 

dávno zbořených hospodářských budov, které se nacházely v blízkosti zámečku. Proutkař 

mohl být zmaten přítomností významně zvodněných propustných vrstev štěrkopísků. Tuto 

otázku existence tajné chodby by mohl zodpovědět doplňkový průzkum pomocí georadaru, 

který byl na „testovací“ měření použit jen jednou.  
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Zbývá také ověřit druhou zónu stanovenou proutkařem. Průzkumné práce budou 

nadále pokračovat a my budeme doufat, že se v Porubě tajná chodba opravdu nachází 

(Meierová et al., 2010). 

 

2.7 Poruba a objev uhlí 

Velkou událostí a důležitým hospodářským obratem pro Porubu bylo objevení 

ložisek kamenného uhlí na Slezské Ostravě koncem 18. století. Rozmach těžby a průmyslu 

však trval 50 let. Došlo k založení Vítkovických železáren a to roku 1829. První vysoká 

pec byla zapálena 16. září 1830. O deset let později došlo k založení šachty Šalamoun 

a Karolina a další k nim přibývaly. 

Teprve dráha Ferdinandova, která zahájila provoz roku 1847, pomohla odbytu 

vytěženého uhlí. Tak se kraj zemědělský změnil v kraj průmyslový. Rostl také počet 

obyvatel a to i v Porubě. Rolníkům tak stoupl zájem o jejich produkty a začali zavádět 

racionální hospodářství. Dorost se učil odborným znalostem, aby dovedl pole dobře 

obdělávat a vytěžit tak z půdy co nejvíce (Mach, 1968). 

Díky objevu uhlí v ostravské pánvi se v Porubě začalo s výstavbou tzv. hornického 

sídliště (dnes Oblouk – Hlavní třída (viz. foto 12), což byl první obvod, který byl 

postaven). Stavěl se proto, aby příchozí horníci měli kde bydlet. 
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Obr. 12:  Výstavba Hlavní třídy v 50.letech minulého století (Internet 3) 

 

2.8 Poruba od roku 1900 

Jen těžko se dá uvěřit, že Poruba byla vesnicí (viz. foto 13), kde kdysi byly žírné 

lány obilí. Poruba byla téměř oddělena od světa a tak se roku 1925 dočkala přímého 

spojení. Lidé museli chodit pěšky do Svinova, kde jezdila od roku 1894 do Ostravy 

lokálka. Severní dráha Ferdinandova umožňovala lidem ze Svinova cestovat do Olomouce, 

Prahy a vedla až do Vídně (Mach, 1968). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 13: Dobová fotografie – pohled na Porubu (Internet 2) 

V letech 1900 čítala Poruba 1127 obyvatel, byli to převážně zemědělci, kteří také 

pracovali na šachtách, nebo ve Vítkovicích. Drobní zemědělci se snažili své výrobky 

prodat na trhu v Ostravě, nebo v Klimkovicích.  

Tak skromně a spokojeně tedy žili obyvatelé ve svých domech a chalupách podél 

řeky Porubky do doby, než přišla první světová válka, doba trápení. Muži narukovali do 

války a přišla bída. Z moci úřední byly lidem zabavovány plodiny a i děti ve škole musely 

sbírat kovy a pro vojáky pletly nátepníčky. Úroveň výuky válkou a odchodem učitelů do 

války velmi poklesla. Ve válce zahynulo 29 občanů Poruby. Po uplynutí strašlivých čtyř 

let, se mohl lid radovat, že došlo k zhroucení starého Rakouska 28. října 1918 a dosáhli tak 

vytoužené svobody.  
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Po válce se život lidí pomalu dostával do starých kolejí a došlo k prvnímu 

stavebnímu ruchu. Zakládají se rodinné domy a vzniká nová čtvrť Hradčany, které se také 

říkalo Rudé Hradčany, podle komunistických voličů. Roku 1921 stoupl v Porubě počet 

obyvatel na 1554 (Mach, 1968). 

 

2.9 Poruba a druhá světová válka 

Za první republiky byla v Porubě provedena elektrifikace a také regulace Porubky, 

která zejména v jarním období způsobila mnoho škod. Velmi důležitou událostí se stalo 

zahájení dopravy roku 1925 na lokální dráze vedoucí ze Svinova do Vřesiny. Roku 1927 

byla dráha s parním provozem prodloužena do Kyjovic a k její elektrifikaci došlo až 

v letech 1947. Původní trasa měl vést ze Svinova přes Porubu, Klimkovice až k Bílovci. 

Po dlouhých jednáních se však dohodli na trase jiné, spojení z Bílovce do Studénky. 

O hodně dříve měly také Klimkovice svou trať, která vedla přes Polanku. Dráha byla tedy 

užitečná i Porubě a dalším obcím, které neměly spojení do Ostravy.  

Během několika let se Poruba rozrůstala a přibylo 67 nových domů a počet 

obyvatel se zvýšil na 1909 a patnáct z nich bylo německé národnosti. Bohužel začínalo 

období hospodářské krize a nezaměstnanosti. Roku 1936 vycházejí na povrch první 

známky měnící se situace u nás a lidé tuší, že situace je vážná. Předzvěsti války na sebe 

nenechají dlouho čekat. V Porubě vytvořili Civilní protileteckou ochranu v čele s učitelem 

Gustavem Grohmannem. Osudová chvíle pro nic netušící lid nastává v letech 1938. 

Dostavily se první motorizované hlídky a Poruba byla obsazena. Lidé měli strach a zpoza 

oken pozorovali, co se bude dít. České nápisy byly z budov odstraněny a živnostníci 

museli svou firmu vyměnit za německou. Obyvatelé byli terorizováni a zastrašováni. Dne 

15. března 1939 Němci zabrali zbytek českých zemí a byl zřízen Protektorát a samostatný 

Slovenský stát. Začala válka proti Polsku. Lidé hledali naději z východu, odkud očekávali 

osvobození. Došlo k zavedení přídělových listů, docházelo k vyvlastňování usedlostí 

a zrušily se živnosti obyvatel. Němci nálety bombardovali Ostravu. První velké porážky 

němců přišly roku 1944.  
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V Porubě bylo vybombardováno 39 obytných budov, 28 stodol a 14 kůlen. Také 

obecní dům vyhořel. Projevem války byl také odchod 48 rodin do pohraničí. V letech 1945 

Poruba čítala 1647 obyvatel a z toho bylo 90 Němců 

(Mach, 1968). 

Odhadem se škody vyšplhaly na 37 milionů předválečných korun. Rudá armáda 

Porubu osvobodila 27. – 29. dubna 1945 (Bakala, 1993).  

 

2.10 Výstavba nové Poruby 

Rozrůstáním dolů a hutí na Ostravsku bylo potřeba pro nově příchozí obyvatelstvo 

vybudovat plán na postavení nového hornického sídliště. S výstavbou nové Poruby (viz. 

foto 14) bylo započato 12. května 1952 (Mach, 1968).  

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 14: Letecký snímek – pohled na Porubu (Internet 4) 

 

2.10.1  Výstavba 1. obvodu  

Stavělo se novou stavební technikou takzvanou proudovou (viz. foto 16), která 

spočívala v nepřetržitém využívání mechanizace. Do Poruby přicházejí stavbaři 

z Hlučínska, Slovácka, Vysočiny, ale i ze Slovenska. Vzniká tak první porubská čtvrť, 

která je formována ulicemi Julia Fučíka, Leninovou, Nábřežím a Vítězného Února. Na 

výstavbě se podílelo mnoho architektů. Výzdoba budov byla odrazem doby.  
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Oblouk (viz. foto 15) zdobí sgrafita a sousoší od sochaře Šantrůčka. Nábřeží a ulice 

Budovatelská je pak zdobena sgrafity, vázami a reliéfy. Na budově Věžiček můžeme vidět 

leporelo sgrafit s dětskými výjevy. Na ulici Hlavní třída se tyčí sochy sochařů Myszaka a 

Gajdy, společně s jónskými sloupy od sochaře Chromka. 

 

 

 

 

Obr. 15: Dobová fotogragie – šipka č.1 - Oblouk, šipka č. 2 - Věžičky (Internet 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16:  Stavba jednoho panelového domu v Porubě (Internet 4) 
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Již roku 1953 se slavnostně mohli nastěhovat první obyvatelé. Poruba však nebyla 

hned dokonalá. První obyvatelé museli snášet různé obtíže a nedostatky, které se časem 

odstranily. V roce 1954 Porubu osídlilo 9220 obyvatel. Vstupní branou do Poruby měl být 

Oblouk, monumentální, kruhově založena budova s mohutným obloukem. Poruba je 

známá v celém světě a řada návštěv se na ni přijela podívat. Výstavba 1. čtvrti je roku 1955 

hotova a poskytuje bydlení pro 18 000 obyvatel. Hornické sídliště pak nabízí 1104 bytů 

(Mach, 1968).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Pohled na Hlavní třídu v současnosti (foto vlastní, 2013) 

 

2.10.2  Výstavba 2. obvodu 

Druhá čtvrť se staví směrem na sever od Leninovy, dnes Hlavní třídy. Sloh je zde 

poněkud střízlivější a výtvarné zdobení ustupuje. Poslední zbytky výzdoby můžeme vidět 

na Alšově náměstí (viz. foto 18) v podobě keramických plaket. K osídlení této druhé části 

došlo v roce 1957 – 1958. Touto dobou se buduje i tramvajové spojení, jinak lidé mezi 

Porubou a Svinovem cestovali autobusy.  
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Poruba v roce 1957 čítá 31 555 obyvatel a přejímá dříve samostatné obce 

Třebovice, které měly 2037 obyvatel a Pustkovec s 805 obyvateli. Dům kultury v Porubě 

se začal stavět v červenci roku 1958 a ve stejném roce byla Poruba napojena na kružberský 

vodovod a také byla zahájena elektrická doprava na Opavské ulici. Druhá čtvrť byla 

osídlena v roce 1959 (Mach, 1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18:  Alšovo náměstí v současnosti (foto vlastní, 2013) 

 

2.10.3  Výstavba 3. a 4. obvodu 

Třetí obvod (viz. foto 19) vedl podél Leninovy třídy k ulici Opavské. Počet 

obyvatel se navýšil na 41000. K  Porubě se později připojují obce Svinov a Martinov. 

Nová Poruba je tedy tvořena sídlištěm a pěti připojenými obcemi čítající 53632 obyvatel. 

Třetí část výstavby je dokončena již roku 1960 a tvoří ji panelové domy jednotvárného 

vzhledu. Poptávka po bytech stoupala, a tak se výstavba musela urychlit a hlavně zlevnit. 

Proto se výzdoba již nepoužívala. První věžový dům roste v druhé části výstavby na 

Havlíčkově náměstí a má celkem 17 podlaží (Mach, 1968). 
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Čtvrtá stavební část začíná roku 1961 a to za Gottwaldovou třídou severně od druhé 

části. Tato část je v blízkosti Třebovic. Z důvodů nerovnosti terénu, aplikovali urbanisté 

domy různých výšek. Prázdné části Poruby jsou zastavěny a zanedlouho se spojují s novou 

zástavbou. Bytová výstavba se zrychlovala, ale na úkor jiných potřebných staveb, jako 

školy, školky, kulturní střediska, restaurace podobně. Lidé se nakonec dočkali zvelebených 

sídlišť a nákupních středisek nutných ke spokojenému životu. Pracující člověk zde našel 

vše, co potřeboval (Mach, 1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19:  Dobová fotografie – výstavba 3. obvodu (Internet 4) 

 

2.10.4  Výstavba 5. a 6. obvodu 

V páté části, blízko Svinova v roce 1963 začala úprava terénu a stavba 

inženýrských sítí. Urbanisté tuto část navrhli tak, aby komunikace tudy neprocházela, ale 

pouze se jí jen dotýkala. S pracemi se zde skončilo roku 1967 a pátá část Poruby je 

dokončena. Volné prostory mezi třetím a pátým obvodem jsou určeny, jako centrum města. 

Tato část je určena pro veřejné budovy, kulturní středisko, nebo hotel (Mach, 1968).  
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Výstavba 6. obvodu trvala nejdéle a pokračuje až dodnes. Roku 1964 výstavba 

pokračuje přes třídu Vítězného února. Pozemky od staré Poruby, které se zde nacházely, 

vedly ke Gottwaldově křižovatce, Pustkovecké a Vítězného února. Severní část byla 

určena pro Vysokou školu báňskou, jižní pro Fakultní a Krajskou nemocnici.  

Dále se zde budují internáty a Domov sester určený pro nemocnici.  

Roku 1975 se pokračovalo s pracemi na výstavbě nemocnice. Přibyly k ní další 

zdravotnická střediska. Téhož roku se chloubou Poruby stala Vysoká škola báňská, jelikož 

slavila 30. výročí přeložení z  Příbrami a získala tak důstojnější podmínky pro svou 

existenci. Pod areálem nemocnice si lidé samostatně stavěli řadové rodinné domky  

(Mach, 1968).  

 

2.10.5  Výstavba 7. a 8. obvodu 

S výstavbou se pokračuje v roce 1967 na sedmém obvodě mezi Pustkovcem 

a Třebovicemi. K osídlení sedmého obvodu dochází téhož roku. Nejmladší sedmá část je 

severozápadně od porubské vozovny a je dokončena roku 1968. Domy vypadají vznešeně, 

jsou štíhlé a mají 8 pater. S výstavbou se také vyvíjela stavba veřejná, jako Kulturní dům 

pracujících, který byl otevřen 29. 12. 1961, budova pošty, etážové garáže, poliklinika, 

transfusní stanice, domov důchodců, hornické učiliště, koupaliště otevřené 15. 7. 1962 

a mnoho dalších (Mach, 1968).  

Posledním obvodem, který výstavba Poruby zahrnovala, byl osmý obvod asi pro  

13 000 lidí. Tato část výstavby začala v dubnu roku 1970 a měla být na území Plesenského 

údolí a ulicí Opavskou. V plánu bylo postavit bytové jednotky, školy v pavilónovém stylu 

s komplexním vybavením, dále pak mateřské školky, jesle, velkoprodejnu potravin  

a restaurace. V plánu také byla výstavba vodní nádrže v Plesenském údolí. Nádrž měla 

sloužit pro koupání a vodní sporty. Rostoucí osmý obvod se pomalu osídloval. Ulice 

v tomto obvodě dostaly název Oty Synka, Ivana Sekaniny, Ludvíka Podéště a Karola 

Šmidkeho. Roku 1973 začala třetí etapa výstavby osmého obvodu. Stavěly se zde menší 

sídlištní celky čtyřpodlažních domů s 391 bytovými jednotkami. Osmý obvod ohraničovala 

ulice Opavská, Pustkovec a nově vzniklá ulice Otakara Jeremiáše.  
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V roce 1975 se výstavba mezi 7. a 8. obvodem dokončovala a došlo zde 

k zprovoznění samoobsluhy, mateřské školky, jeslí, a dvou základních škol.  

Výstavba Poruby byla roku 1982 v podstatě ukončena. K zajímavým objektům 

výstavby patřil Nový Pustkovec, který byl projektován jako celek. A také stavba krytého 

bazénu na 4. obvodě.  

Obavy, že Poruba bude jen pouhým sídlištěm, již dávno skončily. Chyby stavbařů 

při budování prvních obvodů, jako občanská vybavenost, kulturní zařízení a chybějící 

zdravotní i nákupní střediska se již neopakovaly (Lexa, 2005). 

 

2.11  Poruba v období revoluce 

Dnem 17. listopadu 1989 začala nová etapa života lidí, nejen v Porubě, ale v celé 

zemi. Došlo ke změnám ve vedení státu na principech demokracie a začali se zakládat 

nové politické strany a různá sdružení. Na Vysoké škole báňské se v prosinci uskutečnily 

volby akademických funkcionářů a vzniklo Akademické fórum Vysoké školy báňské, 

později se název změnil na Celoškolskou akademickou radu. Podobná situace byla na 

všech fakultách. Dne 21. listopadu vyhlásili studenti Vysoké školy báňské stávku a 

vznikaly stávkové výbory, jejichž cílem bylo prošetření událostí, které se odehrály 17. 

listopadu na Národní třídě v Praze a určit tak viníky. 

 Studenti vylepovali po městě plakáty, poutače a vyzývali ke svržení dosavadního 

režimu. Shromažďovali se za pavilonem C a pořádaly protesty.  

Roku 1990 bylo hlavním cílem uskutečnit svobodné volby do státních 

a zákonodárných zastupitelstev. Rovnoprávnost politických stran, svoboda slova a vyznání 

to bylo prvořadým úkolem. Úspěšné volby 24. listopadu zajistily předpokládaný rozvoj 

celé společnosti.  

Dříve integrované obce Polanka, Třebovice, Svinov, Pustkovec, Krásné Pole 

a Martinov se staly 1. ledna 1991 samostatnými obcemi se svými starosty. O rok později 

požádaly o osamostatnění další obce a to Poruba-ves a Plesná. Vznikl Úřad městského 

obvodu Poruba, tvořené zástupci politických stran a hnutí.  



Adéla Balonová: Historie a rozvoj městského obvodu Poruba 

2013 34 

 

Další změna se projevila při malé privatizaci, kdy nebytové prostory určené 

k obchodní, výrobní a jiné činnosti se převáděly formou prodeje na soukromé osoby nebo 

společnosti s ručením omezeným a mohly tak svobodně podnikat.  

Rok 1992 pokračoval v proměnách republiky. V Porubě vznikl odbor bytového 

hospodářství a majetkoprávní útvar. Pokračovala výstavba nemocnice v Porubě. Byla 

zastřešena ledová plocha nynějšího zimního stadionu a došlo k zprovoznění krytého 

bazénu na ulici Gen. Sochora. Roku 1993 byla v Ostravě založena Fakulta zdravotnických 

studií Ostravské univerzity a tímto rozhodnutím se název nemocnice změnil z  Krajské 

nemocnice na Fakultní nemocnici s poliklinikou (Lexa, 2005).  
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3 Historie rozvoje Poruby od vzniku České republiky 

do současnosti 

Dne 1. ledna 1993 dochází k rozpadu Československého státu a vzniká tak 

samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika. Prvním svobodně 

zvoleným prezidentem Českého státu se stal 26. ledna 1993 Václav Havel (Internet 5) 

Privatizace stále pokračovala i se svými pozitivními i negativními stránkami. Ve 

vysokoškolském areálu probíhaly přípravné práce na vybudování Centra robotizace a to 

v prostorách sálu bývalé menzy. Nemocnice se dočkala oddělení centrálního příjmu 

a oddělení operačních sálů a také byly dokončeny práce na lůžkovém oddělení. Krytý 

bazén spolu se zimním stadionem byly převedeny pod organizaci s názvem Sportovní 

zařízení města Ostravy. O zábavu obyvatelstva Poruby se staralo kino Dukla, které však 

z důvodu poklesu návštěvnosti na přelomu roku 1993/1994 skončilo. Také zemědělství 

v Porubě procházelo změnami restituce. Jen minimum lidí se chtělo vrátit k soukromému 

obhospodařování půdy. Porubské přírodní koupaliště přešlo v roce 1995 pod Správu 

sportovních zařízení města Ostravy. Budovaly se také cyklostezky v závislosti na 

finančních možnostech města. Nájemníkům nově vznikajících družstev byly prodávány 

byty do osobního vlastnictví, podle vyhlášky, která nabyla účinnost roku 1996. V listopadu 

téhož roku se v Porubě zahájila stavba Okresního soudu mezi 3. a 4. obvodem  

(Lexa, 2005). 

 

3.1 Poruba a tisíciletá voda 

Hlavní událostí roku 1997 v Porubě se stala povodeň, kdy se řeka Porubka vylila ze 

svého koryta do širokého okolí a zatopila křižovatku u smyčky tramvají. Osobní 

automobily se do Poruby dostaly přes Klimkovice, Olbramice, Zbyslavice a Polom na ulici 

Opavskou, jelikož řeka Odra zatopila křižovatku u vodárny v Nové vsi. Tak byla Poruba 

od Ostravy odříznuta a nedalo se projet ani přes Svinovské mosty. Po dlouhých deštivých 

dnech se 10.7. 1997 počasí umoudřilo a řeky se pomalu vracely do svých koryt.  
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Pohled, který se lidem naskytl na zdevastované domy, cesty, zahrady a jiné byl 

děsivý. Škody byly nevyčíslitelné a ukázalo se, že šlo o tisíciletou vodu. Státní bytová 

výstavba byla natolik zničená, že jej odprodávali jednotlivým bytovým družstvům. Tato 

družstva se pak o domy postarala a opravou domů a zateplením zmizela porubská šeď. 

Významnou událostí v roce 1998 byla akce, kdy všechny domy v Porubě dostaly 

označení orientačními čísly. Původní značení čísly popisnými se však zachovalo. V Porubě 

se budovala zejména obchodní střediska. Na 7. obvodě to byl obchod MANA a na ulici 

Martinovské prodejna Sezam. Vedle budovy soudu se postavila Komerční banka mezi 3. a 

4. obvodem. Novou stavbou uvedenou do provozu se stala budova baseballového klubu 

Arrows, ke které patřilo také nové baseballové hřiště na osmém obvodě. Novým jevem se 

stalo budování kamenných obchodů vietnamskými občany, kteří měli provozovny na 

Hlavní třídě a na ulici 17. listopadu. V roce 1999 byla 3. května slavnostně odhalena busta 

Georgia Agricoly, zakladatele montánních věd. V dalším roce pokračovaly prodeje bytů a 

výstavba cyklostezek. Upravoval se jejich povrch a jednotlivé úseky stezek byly 

propojovány. V lednu roku 2000 Poruba, dle územního členění republiky spadala do 

Ostravského kraje, později do Moravskoslezského kraje (Lexa, 2005).  

 

3.2 Poruba ve třetím tisíciletí 

Do nového milénia Poruba vstupuje velmi energicky. Dostavěný obvod se mění z 

šedě panelové výstavby. Domy při opravách a zateplování dostávají svůj barevný vzhled. 

Bydlení nové doby je řešeno převážně individuální výstavbou rodinných domů a to 

zejména v Porubě – vsi. Také mezi 3. a 4. obvodem byly postaveny tři nové sedmipodlažní 

obytné domy. Došlo k rozšíření velkých nákupních center jako je například Tesco, nebo 

Interspar. Na celém území Poruby je dbáno o rekonstrukci zeleně, kdy se místo zdraví 

škodlivým stromům vysazují jiné dřeviny zdraví prospěšné. Nesmí chybět také 

zatravňování Poruby. Myslí se i na malé děti, kde se pro ně budují v místech bydliště 

dětské koutky, prolézačky, houpačky a pískoviště. Dnes je populární také výstavba 

lanových center. Časem zdeformované chodníky jsou nahrazovány zámkovou dlažbou a 

jsou zde budovány cyklostezky.  
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Kvůli stále rostoucímu počtu automobilů se staví a rozšiřují původní parkoviště.  

Doprava se snaží ulehčit obyvatelům Poruby různými objížďkami, jako například 

prodloužením silnice Rudné, která tak přesune dopravu mimo obytné části. Pro lehký 

průmysl byl vybudován nový areál Nad Porubkou, který vznikl zbouráním nevzhledných 

garáží, hal a skladů, které byly postaveny v průběhu dřívější výstavby Poruby. Fakultní 

nemocnice s poliklinikou se dočkala nového porodnicko-gynekologického pavilonu. Toto 

zdravotní zařízení je svou vysokou kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb považováno 

za špičkové pracoviště v celé Evropě. Městský obvod Poruba dbá také na péči seniorů, pro 

které byl postaven Dům s pečovatelskou službou Astra na ulici I. Sekaniny. 

 Dům disponuje 51 byty a nabízí plnohodnotné bydlení. Senioři mají k dispozici 

klubovnu, kde mohou trávit svůj čas, zimní zahradu a různé společenské místnosti. Dále 

byl pro seniory zrekonstruován Domov důchodců na ulici Opavské, který nabízí 

všestrannou péči a poskytuje vysoký komfort (Lexa, 2005).  

Vysokoškolskému areálu přibyly pavilony Vědecko- technického parku a pavilon 

Centra pokročilých inovačních technologií. Mnoho školám přibyla také nová moderní 

hřiště určená žákům. Porubské koupaliště patří k největším v  České republice.  

Bylo zmodernizováno sociální a restaurační zařízení. Přibyly také skluzavky, tobogány a 

dětská brouzdaliště. O kulturní vyžití obyvatel se stará kulturní centrum - Dům kultury 

Poklad, které pořádá výstavy, koncerty, přednášky a divadelní představení pro školy i 

školky. Porubský obvod 1, 2 a část Poruba-ves se v září roku 2003 staly památkovou 

zónou. V této zóně se nachází nejstarší stavby Poruby, jako je Zámeček Poruba a kostel sv. 

Mikuláše, ale také monumentální stavby socialistického realismu, jako je „Oblouk“, který 

je ojedinělou stavbou určenou k bydlení (Lexa, 2005).  
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3.3 Základní údaje o Porubě 

Statutární město Ostrava má 23 městských obvodů a jedním z nich je Poruba, která 

se nachází v severozápadní části Ostravy. Její rozloha činí 1317,73 ha. Poruba je druhým 

nejlidnatějším obvodem s počtem obyvatel 66 777. Za její centrum můžeme považovat 1,6 

kilometrů dlouhou Hlavní třídu, která byla vystavěna v architektonickém stylu zvaném 

sorela. Na návrh heraldického znaku (viz. obr. 7) byl využit symbol hlavice biskupské 

berly, polovice slezské orlice, která znázorňuje umístění Poruby na historickém území 

bývalého rakouského Slezska. Jako poslední jsou na znaku zkřížená hornická kladívka 

představující vztah Poruby k hornictví. Tento znak se užívá od roku 1993 (Internet 6). 

 

 

 

 

 

Obr. 20:  Znak města Poruby (Internet 7) 

 

3.3.1 Sorela 

Nová etapa Poruby se po roce 1945 projevila v hornickém sídlišti tvořené 

seřazenými domy nad údolím Porubky. Dále pak v pravoúhlých pompézních ulicích 

s monumentálními někdy až bizarními budovami podobající se palácům s vysokými 

sloupovými řády, vítěznými bránami, arkádami a věžemi. Po převratu v roce 1948 

komunistický režim přikázal architektům, aby se nová socialistická výstavba výrazně lišila 

od výstavby předešlé. Vzorem se tak staly příklady historizující a tradicionalistické 

architektury stalinského Sovětského svazu spolu se staršími vývojovými epochami, jako je 

renesance, nebo osvícenstvím ovlivněný klasicismus. Různorodá směs těchto vzorů byla 

spojena do klasicistně a velkoryse řešených pravoúhlých ulic a náměstí.  
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V 1. a 2. stavebním obvodu nalezneme odlesk příkladů evropského stavitelství 

minulosti, jako je imperiální architektura Leningradu, kterou v Porubě zastupuje blok 

domů tvořící takzvaný „Oblouk“ (viz foto 21). Dalším zástupcem je klasicistní kompozice 

Hlavní třídy (viz. foto 22) , nebo bizarní variace české renesance domů zvaných Věžičky 

(viz. foto 23)  (Šikula, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 21: Oblouk – Poruba v současnosti (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Hlavní třída v současnosti (foto vlastní, 2013) 
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Obr. 23: Věžičky v Porubě (Internet 8) 

 

Na projektu „Nové Poruby“ pracovalo mnoho projektantů vedených Vladimírem 

Medunou. Výstavba socialistického realismu probíhala od roku 1952 až do druhé poloviny 

téhož desetiletí. Výsledkem kulturního uvolnění kolem roku 1956 a nástupem „bruselského 

stylu“ došlo při dokončování 2. stavebního obvodu k prosazení principů pozdního 

internacionálního stylu. Důkazem je věžový dvojdům od Ostravských architektů Aloise 

Vašíčka a Františka Novotného dostavěný v roce 1962 (Šikula, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 



Adéla Balonová: Historie a rozvoj městského obvodu Poruba 

2013 41 

 

4 Návrh turistické trasy 

V této části se věnuji návrhu turistické trasy po Porubě. Jedná se o jednodenní 

výlet, během kterého budou mít účastníci šanci navštívit památky v okolí Poruby. Tato 

trasa je určená lidem, kteří se zajímají o památky, které nejsou tak atraktivní, ale i přesto je 

chtějí vidět a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí a také pro milovníky koupání. Poruba 

nemá mnoho památek, kterými by se mohla pyšnit, ale za to se tu nachází spousta dalších 

míst, kde se dá trávit čas. Jedním z nich je např. letní koupaliště v Ostravě – Porubě tzv. 

Vřesina, které se chlubí tím, že díky své rozloze přes 40 000 m
2
, patří k největším 

koupalištím ve střední Evropě. 
 

 

4.1 Návrh letního programu 

Program je vypracován tak, aby byly navštíveny nejznámější památky Poruby.  

Zároveň je zde zahrnuta návštěva místního letního koupaliště. Tento návrh programu lze 

vzhledem k plánované návštěvě letního koupaliště možný realizovat především v letních 

měsících. 

Odjezd bude z nádraží Svinov, autobusovou linkou č. 37. Vystupovat budete na 

zastávce ,,Nábřeží“. Po výstupu z autobusu přejdete cestu a dáte se doprava směrem ke 

kostelu sv. Mikuláše, který je vidět už od zastávky (viz. foto 24). Po prohlídce kostela se 

vydáte zpátky směrem k zámečku, který se nachází od kostela asi 400 m. Zámeček se 

pyšní rybníkem a parkem (viz. foto 25), kde se můžete projít, popř. sednout si na lavičku a 

pokochat se zdejší přírodou. Nachází se zde také informační tabule, na které se můžete 

dočíst, jaká fauna a flóra se zde vyskytuje.  Na zámečku lze provést prohlídku vnitřních 

prostorů, kde je k vidění vyjma zámeckého sálu, také zámecký sklep, salónky a obřadní 

síň. Otevřeno zde mají od pondělí do pátku od 9:00 – 17:00 h. Předem je doporučena 

telefonická domluva. Od zámeckého parku se dále můžete vydat rovně, kde po 250 m 

uvidíte tzv. Oblouk (viz. foto 21), který zdobí sgrafita a sousoší od sochaře Šantrůčka. 

Projdete-li Obloukem, dojdete po 450 m k bizarní variaci české renesance domů zvaných 

Věžičky (viz.foto 23).  
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Odtud se můžete dále podívat na Hlavní třídu (viz foto 22), která patří bezesporu 

k jedné z nejvýznamnějších architektonických památek v Ostravě. Celou Hlavní třídu lze 

projít až k Vysoké škole báňské. Jakmile máte před sebou areál školy, dáte se doleva po 

ulici 17. listopadu. Dále pokračujete rovně, asi po 1 km dojdete k benzinové pumpě, která 

je po pravé straně. Po 100 m od ní, pokračujete, až dojdete na tramvajovou zastávku 

,,Vřesinská“, kde nastoupíte na tramvaj č. 5. Vystoupíte po 3 minutách na další zastávce 

,,Poruba – koupaliště“. Jak už název zastávky napovídá, čeká nás příjemnější část dne, 

strávená na největším koupališti ve střední Evropě se stometrovým tobogánem. Nachází se 

zde množství dalších skluzavek, tenisové kurty, minigolf a taktéž nesmíme zapomenout na 

několik restaurací a bufetů nacházejících se v areálu koupaliště. Aktuální ceník koupaliště 

a otevírací dobu naleznete např. na webových stránkách: www.turistika.cz/mista/letni-

koupaliste-ostrava-poruba-tzv-vresina. Při zpáteční cestě z koupaliště můžete jet tramvají, 

nebo jít pěšky. Cestou si všimněte bludného balvanu, který je umístěn přes cestu od 

tramvajové zastávky Vřesinská asi 300 m. Na Svinov nádraží se ze zastávky Vřesinské 

dostanete jakoukoliv tramvají. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Pohled na kostel sv. Mikuláše ze zastávky 

,,Nábřeží“ (foto vlastní, 2013) 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Zámecký park v pozadí s rybníkem  (foto vlastní, 2013) 

http://www.turistika.cz/mista/letni-koupaliste-ostrava-poruba-tzv-vresina
http://www.turistika.cz/mista/letni-koupaliste-ostrava-poruba-tzv-vresina
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5 Perspektivy dalšího rozvoje 

Prioritou vedení obvodu je rozvoj občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury, 

která by se měla zlepšit spojením porubského sídliště s podniky, do kterých lidé dojíždějí 

za prací. Z tohoto důvodu je pro Porubu významná dostavba cesty Prodloužené Rudné, 

která by velmi významným způsobem zlepšila dopravní situaci na území obvodu společně 

s dostavbou Severního spoje, která by Porubu napojila přímo na dálnici. Z hlediska 

dopravní infrastruktury jsou tyto dva problémy zásadní a radnice se je snaží řešit. 

Těžký průmysl v Porubě chybí, což je pozitivní. Dobrou zprávou je také to, že se 

zde rozvíjejí perspektivní odvětví, především IT technologie. Funguje zde také Vědecko -

technologický park v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, kde 

vznikne Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, které do Ostravy a tím pádem i 

do Poruby má přilákat počítačové experty z celé České republiky a území Evropské unie. 

V Porubě tak bude nejvýkonnější počítač v České republice a také bude jedním ze sta 

nejšpičkovějších počítačů z celého světa. Právě v těchto technologiích vidí Poruba svou 

budoucnost.  

V oblasti občanské vybavenosti radnice Poruby v posledních letech nechala opravit 

školy, školky a pokračuje se s rekonstrukcí a výstavbou hřišť. Vedle moderních areálů, 

které vznikly u některých škol, pravidelně vznikají i moderní dětská hřiště ve dvorech 

domů. Poslední dětské hřiště bylo otevřeno v loňském roce v blízkosti Hlavní třídy. 

V plánu je také několik velkých investičních akcí, jako je příprava stavby nové víceúčelové 

sportovní haly na ulici Josefa Valčíka, která by sloužila především házené a dalším 

sportům.  

V době vzniku Poruby se sem stěhovali především mladí lidé. Během let ale „město 

mladých“ zestárlo. V současnosti bydlí na území obvodu přibližně 67 tisíc lidí a skoro 

deset procent z nich, což je 6,5 tisíc je starších 75 let. I z tohoto důvodu se Poruba 

soustředí na péči o seniory a to vznikajícími novými domovy pro důchodce. Na druhou 

stranu je velkou výhodou, že na území obvodu má své sídlo Vysoká škola báňská- 
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Technická univerzita Ostrava, jelikož zde studuje velké množství mladých lidí a někteří 

z nich se rozhodnou, že po studiích v Porubě zůstanou.  

Poruba má co nabídnout mladým lidem. Je to relativně čistá část města, kde je plno 

zeleně, hřišť, spousta základních i středních škol. Poruba je tedy ideální místo pro mladé 

rodiny s dětmi. Urbanismus Poruby navíc nabízí bydlení na velkoryse postaveném sídlišti, 

kde nechybí kompletní občanská vybavenost. Ne náhodou patří bydlení v Porubě 

v nabídkách realitních kanceláří k nejdražším. Lidé tedy o bydlení v Porubě mají zájem 

(Motipka, 29. 4. 2013).  
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6 Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je představit Vám městský obvod Poruba 

od nejstarší historie a její vývoj až do současnosti. Poruba se rozkládá na západě města 

Ostravy a patří k nejlidnatějšímu obvodu tohoto města.  

V první části se zabývám historií Poruby do vzniku České republiky, kdy byla 

Poruba jen pouhou vesnicí a stala se novým sídlištěm vystavěném především pro nově 

příchozí horníky. Tato kapitola je věnována výstavbě jednotlivýh městských obvodů 

Poruby a také památkám, které se zde nacházejí. Mezi nejstarší památky, které se 

zachovaly do dnešní doby, patří kostel sv. Mikuláše, zámek Poruba a vodní mlýn. Další 

kapitolou je historie Poruby po vzniku České republiky, kdy byla Poruba už prakticky 

dostavěná. V této práci se zabývám také problematikou týkající se existence tajné chodby. 

Ráda bych věřila tomu, že tato chodba kdy existovala, ale bohužel i přes některá tvrzení a 

uskutečněné průzkumné vrty, pravděpodobně nikdy nebyla. V další části mé bakalářské 

práce je navržena turistická trasa tak, aby byly navštíveny během jednoho dne nejznámější 

památky Poruby. Zároveň je zde zahrnuta návštěva místního letního koupaliště – Vřesina. 

Poruba nemá mnoho památek, kterými by se mohla pyšnit, ale rozhodně se zde nachází 

řada dalších míst, která stojí za podívanou. V poslední části své práce se zabývám 

perspektivou dalšího rozvoje Poruby. V současnosti je Poruba městem zcela soběstačným, 

neboť má řadu sportovišť, nemocnici, soud a dokonce i vysokou školu a má předpoklady 

k tomu, aby se nadále i v dalších letech rozvíjela.  

Ráda bych svou prací přispěla k větší informovanosti týkající se právě městského 

obvodu Poruba, a to především z důvodu nedostatku literatury věnující se Porubě. 
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