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Anotace 

Předložená práce se zabývá Hlavní třídou v Ostravě-Porubě, jejím 

současným stavem a budoucnosti. V první části je popsán architektonický styl 

Sorela a místa, kde se objevuje. Následuje samotná historie budování městské 

části Poruba a popis obvodů, které v této části byly postaveny. V třetí části je 

popsána Hlavní třída v Ostravě-Porubě v současném stavu, a jak to s ní bude 

vypadat v budoucnu. 

Klíčová slova: Sorela, socialistický realismus, Ostrava-Poruba, Hlavní třída 

 

 

Summary 

 

The present work deals with the Main Street in Ostrava-Poruba, its current 

status and future. The first section describes the architectural style Sorel and 

where it occurs. The following is a history of the building itself Poruba district and 

circuit description, which in this section were built. In the third part describes the 

Main Street in Poruba in its current state, and how she will look in the future. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na Hlavní třídu v Ostravě Porubě, která byla 

postavena v architektonickém stylu Sorela v padesátých letech 20. století spolu 

s I. a II. obvodem a rovněž v roce 2003 s nimi byla uznaná za kulturní památku. 

Tato práce je rozdělena do tří kapitol. 

V první kapitole je popsán architektonický styl socialistického realismu, a to 

tzv. Sorela. V této kapitole je popsáno, že toto slovo vzniklo ze slov socialistický a 

realismus a z první slabiky příjmení architekta Lakomého. Nebudou chybět 

příklady měst, které tento sloh zasáhl nejvíce. Budou popsána města Ostrava, 

Havířov a Nová Dubnice na Slovensku, protože tato města vznikala prakticky jako 

nová pro potřebu pracujícímu lidu kvůli rozvíjejícím průmyslům, a tudíž potřeb 

jejich bydlení.  Jsou zde popsány některé zajímavé stavby postavené v tomto stylu 

v období socialistického realismu. 

Druhá kapitola je věnována historickým souvislostem budování městské části 

Ostrava-Poruba. Zde je popsána původní obec Poruba a její historie jak se 

rozvíjela od malé vesničky až po město. Hned poté je popsána výstavba Nové 

Ostravy s jednotlivými obvody, přičemž prvnímu a druhému obvodu bude 

věnována větší pozornost a fotografické ukázky. III. až VIII. obvod je popsán jen 

letmo. Z důvodu, že jednotlivé obvody byly stavěny postupně, tak lze vidět i 

architektonické rozdíly mezi nimi kvůli přirozenému plynutí času. Např. I. a II. 

obvod je postaven v době socialistického realismu v architektuře, tudíž ve stylu 

Sorely a na III. obvodu už je znát nástup nového architektonického proudu a to 

tzv. Bruselského stylu. III. obvod je kompozičně podobný jako I. a II. obvod – 

stavěný do bloků. Architektonická výzdoba na domech v III. obvodu ale už není tak 

výrazná jako v případě I. a II. obvodu. 

V poslední, třetí části, je popsána Hlavní třída v Ostravě-Porubě v současném 

stavu a v budoucím stavu. Hlavní třída je dnes tepnou Poruby, rozdělující I. a II. 

stavební obvod s monumentální architekturou, náměstími a společenskými 

akcemi. Jsou zde popsány sgrafitové výzdoby, sochy, urbanistické rozvržení 

staveb a architektura, kterou lze po bulváru třídy potkat. Hlavní třída se dnes 

setkává s několika živými problémy, které musejí být řešeny, aby tato třída 

neztrácela svůj původní půvab a to je v této části také popsáno. 
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2 ARCHITEKTONICKÝ STYL SORELA 

2.1 Sorela – význam slova 

Vynález tohoto slova bývá připisován architektu Josefu Havlíčkovi (Strakoš, 

2010). 

„Sorela“ je slangový výraz, vytvořený jako hovorová zkratka ze slov 

„socialistický a realismus“ a z první slabiky příjmení Zdeňka Lakomého. Původně 

byl tento výraz používán jen mezi architekty a výtvarníky, dnes se slovo Sorela 

používá běžně (Sedlecký, 2007). 

Socialistický realismus je pojem, který byl v podstatě přenesený z výtvarného 

umění. Pojem realismu v architektuře byl něčím novým, protože architektura byla 

sama o sobě považována za reálný předmět. Socialistický realismus měl být 

vyjádřen ideologickými znaky a symboly odvozenými z vybraných historických 

příkladů, které zde stály po staletí. Sorela je výrazem národního i lidového ducha, 

tvořivých sil lidu, a je tudíž v myslích lidí zakotveno jako trvalý symbol jeho 

historické identity. V tomto měla spočívat realita historických příkladů a ve spojení 

s moderními stavebními technikami měl být vytvořen nový socialistický sloh. Je to 

typický sovětský produkt a v roce 1932 byl vyhlášen jako jediný přípustný způsob 

uměleckého znázorňování (Halík, 2007). 

Sorela, v této zkratce je také první slabika příjmení pana Zdeňka Lakomého, 

který se narodil v roce 1914 v Místku a je to český architekt, spisovatel a byl 

zastáncem stalinské architektury (Internet – 1). 

2.2 Sorela v architektuře 

Po druhé světové válce se architektura v ČSR snažila navázat na 

funkcionalistické a konstruktivistické tradice. V období po válce se při řešení 

bytové otázky vytváří pojem sídliště. Pod tímto názvem si lze představit zelené 

plochy vysázené stromy, kde se v řadách stavějí domy ukončené rovnými 

plochami.  Po Únoru 1948 byla potřeba nových bytů, a proto bylo nutno stavět 

rychle a s co nejkratšími projekčními lhůtami. Vznikaly tzv. holotypy, což byly často 

dvoupatrové obdélné domy bez jakéhokoliv architektonického členění, tedy 
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doslova holé, s kratšími stranami, bez oken, přecházejícími v nevysoký 

neoddělený trojúhelný štít pod taškovou sedlovou střechou. Tyto domy stojí volně 

v řadách se souběžnou delší stranou, šikmo k ulici namířené, což bylo jejím 

kladem, protože byly optimálně orientované vůči slunci.  U těchto staveb, ale také 

u celkové poválečné architektury byl kritizován mechanický funkcionalismus a 

kosmopolitní zabarvení funkcionalismu. Byly patrné výtvarné i estetické 

nedostatky holotypových sídlišť a z těchto důvodů se v padesátých letech 20. 

století sáhlo ke směru, který se dnes označuje jako tradicionalismus (Hobzek, 

1981). 

Pod názvem tradicionalismus je známá architektura 50. let 20. století ve 

světě, v Německu jako poválečná moderna a v Česku je to socialistický realismus 

neboli SORELA. Sorela je architektonický styl, který klade důraz zejména na 

symetrii a dekorativnost. Pravidelná kompozice městského půdorysu vychází z 

renesančních teorií „ideálních“ měst. V této architektuře jsou výrazné dekorativní 

motivy, sgrafitová, sochařská výzdoba a jsou zde i další doplňky jako jsou třeba 

mříže zábradlí a balkonů. Významná je původní barevnost staveb, domy byly 

zabarvené do světlé pískové a okrové v kombinaci s červenou terakotou a režnou 

šedobílou. Tmavší odstíny příslušely architektonickým článkům např. pruhům, 

schodištím atd. (internet – 2). 

Tento směr byl posléze kritizován, protože přerušil spojitost ve vývoji 

československé moderní architektury a vyvolal nedůvěru v teorii architektury i 

architekturu samotnou. Tato architektura se zapsala do tváře celé řady měst. 

Vznikaly kvalitní byty a živá prostředí. Hlavním záměrem bylo pracujícím vytvořit 

krásné živé prostředí, čehož se mělo dosáhnout z pokrokových tradic v domácí i 

evropské architektuře. Znamenalo to nový příklon k historismu. Hlavní inspiraci 

byla česká a na Slovensku severoslovenská renesance, trochu empír i lidová 

architektura, ale také česká novorenesance, architektura antická a současná 

sovětská. Na obytné domy nebo veřejné budovy se nanášely a přidávaly převzaté 

motivy méně funkční, než tomu bylo u fasád secesních, kubistických a 

obloučkových. Z renesance se do brizolitové omítky prováděly sluneční hodiny a 

nápisy, které jsou zachyceny na Obr. 1 (Hobzek, 1981). 
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Obr. 1: Věžičky, Ostrava-Poruba (Bolková,2011) 

Domy, jako např. v nově založeném Havířově, dostávaly obloučkové, někdy i 

volutové štíty. Obloučkové štíty jsou zachyceny na Obr. 2 (Hobzek, 1981). 

 

Obr. 2: Uliční průčelí obytného domu v Havířově (Bolková, 2011) 

Z antické architektury se převzaly napodobeniny římských triumfálních 

trojosých oblouků, které jsou v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě i u obytného 

komplexu Oblouk a jeden z nich je zachycen na Obr. 3 (Hobzek, 1981). 
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Obr. 3: Triumfální oblouk, Hlavní třída (Bolková, 2011) 

V době socialistického realismu se přikročilo i k přejímání vzorů ze 

sovětských výškových staveb, a to především z moskevských. Do tohoto okruhu 

staveb se řadí hotel International v Praze a Oblouk v Ostravě-Porubě. Na Obr. 4 

lze vidět obytný komplex na půdoryse mohutného oblouku s věží, která vzdáleně 

připomíná věž leningradského (dnes petrohradského) paláce admirality (Hobzek, 

1981). 

 

Obr. 4: Obytný komplex Oblouk s věží, Ostrava-Poruba (Bolková, 2012) 
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2.3 Sorela a urbanismus 

V 50. letech 20. století byl urbanismus, stejně jako architektura, zabarvený 

historismem. Je zde odlišnost od předchozích i následujících uspořádaných 

zástaveb. Vznikala nová sídliště nebo dokonce nová města jako je Ostrava-

Poruba, Havířov a Nová Dubnica na Slovensku. Tato města tvořila půdorysnou 

osnovu pravoúhlých ulic, vymezující pravidelné bloky se skoro uzavřenou 

zástavbou, kdy  vnitřky bloků byly většinou parkově upravené a vyrovnané 

výškovou úrovní. Kladem architektury socialistického realismu je, že udržuje 

uspokojivou výškovou hladinu zástavby a se svými sedlovými střechami 

s červenou taškovou krytinou splývá s ostatní zástavbou a nenarušuje typická 

panorámata historických jader těchto měst. Je to zkrátka opak dnešních sídlišť 

(Hobzek, 1981). 

Ulice, náměstí, bloky a dvory v té době u nás nakrátko zvítězily nad tehdy 

začínajícím volným urbanismem. Volný urbanismus přišel na svět v první třetině 

minulého století.  V jeho druhé třetině byl pak s krátkým přerušením rozvíjen jako 

jediná přípustná doktrína, aby v poslední třetině století pomalu odumřel a 

postmoderní myšlení dalo nakonec zapravdu tradici, tedy tomu o co se opíral 

socialistický realistický urbanismus (Sedlecký, 2007). 

2.4 Sorela v Československu 

Tato sovětská architektura je zapsána do řady měst, z nichž hlavní jsou 

Ostrava-Poruba a Havířov. Nicméně staveb ve stylu Sorela je mnohem více, 

avšak ne všechny jsou tak výrazné jako nově postavená města v ČSR.  Se 

stavbami socialistického realismu se lze potkat téměř ve všech větších městech a 

to např. v Příbrami, Plzni, Ostrově i ve Frýdku-Místku, přesněji v Místku bylo 

postaveno pár domů u řeky pro pracující lid. 

2.4.1 Ostrava 

Socialistický realismus se v architektuře a urbanismu nejsilněji dotkl 

Ostravska. V Havířově a v Porubě určitě nejvíce, slaběji pak v ostravském jižním 

městě Zábřeh. V Ostravě-Porubě najdeme nejvýznamnější ukázku urbanismu 

kolem někdejší Leninovy, nyní Hlavní třídy. Tento klasicistní urbanistický koncept 
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za více jak půlstoletí své existence obhájil své kvality. Dnes je tato část Poruby 

oceňována pro své prostorové kvality a také proto, že se zde podařilo na rozdíl od 

pozdějších sídlišť udržet městský charakter prostředí (Sedlecký, 2007). 

V Ostravě Zábřehu leží sídliště Bělský les, kterého se socialistický realismus 

také dotkl. Původní koncepce Vzorného sídliště Bělský les vznikalo v roce 1947. 

Tento návrh zpracovali architekti Jiří Štrus, Otakar Slabý, Anna Fríedlová a 

Jaroslav Turek. Původní koncepce je patrná v třípatrových, pozdně 

funkcionalistických obytných domech.  Jádro sídliště bylo realizováno podle 

nového projektu, který byl vytvořen v 1. polovině 50. let v Ateliéru národního 

umělce Jiřího Krohy, založeného v roce 1948 v rámci pražského Stavoprojektu. 

Ústředním centrem sídliště je náměstí s kulturním domem, zdravotním střediskem, 

poštou a obchodním domem na náměstí Slovenského národního povstání 

navržené Jiřím Krohou a jeho spolupracovníky (Strakoš, 2002). 

2.4.2 Havířov 

Havířov vznikl jako nové město na katastrech původně samostatných obcí 

Šenova, Šumbarku a Bludovic. V druhé polovině 40. let vznikala prvotní zástavba, 

která se soustřeďovala severozápadně od pozdějšího socialisticko-realistického 

jádra města. Na území zastavěném architektonickým stylem Sorelou se zahájila 

výstavba až v roce 1950, a to se stavbou hornického učiliště Pavky Korčagina. 

Koncem roku 1955 byl Havířov vyhlášen samostatným městem. Než se tak stalo, 

tak se hovořilo a psalo o hornickém sídlišti Šumbark-Bludovice. Na projekčních 

pracích se podíleli architekti z různých Stavoprojektů (Strakoš, 2002). 

Stavoprojekty byly jakési obří továrny na projektování staveb. Architekti zde 

byli soustředěni, protože se po únorovém převratu v r. 1948 chopila moci 

Komunistická strana a došlo k všeobecnému znárodňování a byl znárodněn i 

veškerý stavební průmysl (Halík, 2007). 

Z ostravského Stavoprojektu se na projekčních pracích v Havířově podíleli 

Vladimír Meduna, Zdeněk Špaček, Rudolf Spáčil a další i architekti ze 

Stavoprojektu v Olomouci (Hubert Aust a Karel Typovský), Brně (Kynčl) a Českých 
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Budějovic (Miroslav Fencl, Bohuslav Böhm, Jaroslav Škarda, Jiří Kubíček, 

Přemysl Princ, Václav Drozda a Otakar Jankovec), (Strakoš, 2002). 

Nejvýznamnějším objektem Hlavní třídy v Havířově je budova bývalého kina 

Radost, navržená v českobudějovickém Stavoprojektu architekty Václavem 

Drozdou a Otakarem Jankovcem na přelomu let 1951-1952. Bylo dokončeno 

v roce 1956. Na Obr. 5 je vyfoceno bývalé kino Radost, kde je vidět bohatá 

sgrafitová výzdoba a vitráže s figurálními náměty, které bohužel kvůli odrazu 

protilehlé budovy nejsou moc viditelné, oslavující práci, proletariát a lid (horník, 

hutník, lidové slavnosti) v oknech hlavního průčelí, navrženými malířem 

Františkem Swiderem a realizované v roce 1955 (Strakoš, 2002). 

 

Obr. 5: Bývalé kino Radost, Havířov (Bolková, 2011) 

Naproti bývalého kina, na Obr. 6, je blok Společenského domu s restaurací 

Lučina, které společně vytváří zázemí Hlavní třídy. Dům byl vyprojektován i 

s interiérem v ateliéru brněnského Stavoprojektu roku 1954 architektem Kynčlem a 

realizován v letech 1954 až 1956 (Strakoš, 2002). 
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Obr. 6: Společenský dům s restaurací Lučina (Bolková, 2011) 

Jeden z pozitiv Havířova je, že okrsek zasažený Sorelou působí útulně, 

poutá pozornost a nenudí. Jeho dalším výrazným pozitivem je vzdušná, pravoúhlá 

půdorysná osnova s dominantou bulváru, z kterého se lze dostat přímo do dvorů 

z pěších i silničních komunikací. Jednou z důležitých součástí celistvé půdorysné 

kompozice je i zeleň. Tato zeleň má význam a přínos z hlediska kvality životního 

prostředí. Je úžasné jít po městě a být obklopen zelení, i když je to jen sezónně. 

Díky citu a smyslu pro kompozici a měřítko tehdejších architektů lze havířovský 

komplex považovat za raritu a je umocněna tím, že město vzniklo jako samostatný 

urbanistický celek na tzv. „zelené louce“. Urbanisticky zastavovací plán profesora 

Meduny zahrnující i Havířov, koncipoval město, jako samostatný obytný celek 

s vlastní infrastrukturou. Havířov byl příkladem rovnováhy, kterou lze vidět na 

architektonických objektech, na ucelené urbanistické koncepci a zastavěnou 

plochu zahrnujíc komponovanou zeleň, mobiliář a výtvarné objekty v podobě 

bazénu, fontán a sochařských děl. Kompozice je vypracována do detailů a tvoří 

vyvážený celek (Fránek, 2007). 

2.4.3 Nová Dubnica 

Stejně jako Ostrava-Poruba a Havířov bylo na západním Slovensku 

vybudované nové městečko - Nová Dubnica. Bylo založeno v 50. letech 20. století 

ve stylu Sorela. Nová Dubnica je koncipována podle směrného územního plánu 

socialistického městečka. Tento plán vypracoval architekt Jiří Kroha, který je znám 

jako všestranný umělec, kubistický malíř i funkcionalistický architekt. Na 
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Slovensku je znám jako mistr Sorely, protože měl silné sociální cítění a při 

vytváření návrhu na Novou Dubnici pamatoval na všechny sociální vrstvy 

společnosti. Vytvořil prostory pro bydlení dělníkům, manažerům, úředníkům, 

umělcům apod. Nová Dubnica byla postavena jako satelitní městečko pro pracující 

lid k rozvíjejícímu strojnímu podniku (Antal, 2007).  

2.4.4 Ostrov nad Ohří 

V Ostrově se také v rozsáhlé míře uplatnila architektura socialistického 

realismu. Je zde několik desítek staveb postavených ve stylu Sorely. 

Nejvýznamnější a zároveň památkově chráněnou stavbou je zde kulturní dům. 

Chráněna je také jedna z mateřských škol. Mezi stavby socialistického realismu 

v Ostrově patří především obytné domy. Sídliště a jeho střed tvoří jeden z 

největších urbanistických celků z této éry architektury (Internet – 3). 

2.4.5 Horní Suchá 

V Horní Suché stojí kulturní dům dolu Prezident Klement Gotwald, nyní KD 

Aplaus centrum. Prvotní projekt hornického kulturního domu vypracoval architekt 

Jiří Kroha a jeho ateliér v roce 1951. Tento prvotní projekt kombinující tzv. lidové 

motivy, historizující prvky a souměrnou urbanistickou kompozici nebyl postaven. 

Nový projekt, zbavený historismu Sorely 1. poloviny 50. let a obohacený nástupem 

bruselského stylu, byl vypracován opět Jiřím Krohou a jeho ateliérem v rámci 

pražského Stavoprojektu v polovině roku 1956. Objekt byl realizován v letech 1957 

– 1959 a představuje přechod od architektury socialistického realismu 

k architektuře bruselského stylu. Objekt byl navržen nejen pro normální provoz, 

ale také pro provoz „zvláštní“. Zvláštní v tomto případě znamenalo, že v případě 

války mohly jeho suterény, vybavené výstupy mimo budovu, sloužit jako kryt pro 

několik desítek osob (Strakoš, 2002) 

2.4.6 Praha 

V 50. letech 20. století byla hlavní energie soustředěna na stavbu 

socialistických měst, ale i přesto se v hlavním městě Praze postavil ve stylu Sorely 

jediný věžový dům. Byl postaven v Praze-Dejvicích a jde o známý hotel 
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International na Obr. 7 (dnes Hotel Crowne Plaza), který byl původně určen 

armádě. Tento projekt byl napaden kritikou za to, že hotel nestojí na významném 

vyvýšeném místě socialistické Prahy, ale v údolí (Halík, 2007). 

 

Obr. 7: Hotel International, Praha (Kacl, 2011)  

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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3 HISTORICKÉ SOUVISLOSTI BUDOVÁNÍ MĚSTSKÉ 

ČÁSTI OSTRAVA PORUBA 

3.1 Původní obec Poruba 

Nejstarší doložená zmínka o Porubě se váže až k roku 1434. Opavská 

knížata Václav, Vilém a Arnošt vložila ves Třebovice, třebovský statek, Porubu, 

polovinu vsi Svinova s lesy bratrům z Kornic Janovi Sobkovi a Matějovi. Malá 

obec, zachycena na Obr. 8, opavského knížectví ležela na březích říčky Porubky a 

na přítoku řeky Odry. V 15. století Poruba náležela ke statku v sousedních 

Třebovicích. V roce 1553 se oddělila, protože porubskou tvrz, ves a dvůr zdědil 

Ondřej Bzenec z Markovic (mapa Ostrava-Poruba, 2006). 

 

Obr. 8: Historická mapa Poruby (mapy.cz, 2011) 

Podle názvu Poruba se vyvozuje, že obec vznikla na místě nějakého porubu, 

což označuje místo v lese, kde se kácí stromy (Strakoš, 2009). 

V 16. století vznikly nejstarší porubské památky např. kostel sv. Mikuláše. V 

v jeho těsné blízkosti vyrostla i nejstarší porubská škola, která je zmiňována už v 

roce 1650. Tuto školu navštěvovaly děti do 19. století i ze sousedních Třebovic, 

Svinova a Vřesiny (mapa Ostrava-Poruba, 2006). 

Součásti klimkovického panství se Poruba před rokem 1720 stala součásti 

majetku hraběcí rodiny Wilczků (Strakoš, 2009). 

Hrabata Wilczků připojila Porubu ke svému klimkovickému panství a v jejich 

majetku zůstala až do zrušení poddanství v roce 1848. Za jejich vlády Poruba 
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pamatuje i nevolnické povstání, které vypuklo jako reakce na špatné zacházení ze 

strany Wilczkových úředníků (mapa Ostrava-Poruba, 2006). 

Ze začátku obec nebyla zasažena industrializací, ale postupem času vznikla 

dřevozpracující továrna na nábytek Blažej. V roce 1925 byla postavena železniční 

dráha, která zprostředkovala důležitá spojení mezi obcemi Svinovem, Porubou a 

Vřesinou (Strakoš, 2009). 

Po roce 1945, kdy bylo celé území Poruby zničeno boji mezi německou a 

sovětskou armádou, tento rok uzavřel jednu velkou kapitolu v dějinách této obce. 

Díky své příznivé poloze mimo oblast důlních vlivů byly obce Poruba, Pustkovec a 

Třebovice v následujících letech vybrány jako oblasti, ve kterých se zahájí 

rozsáhlé výstavby jednoho z největších sídlištních celků v českých zemích – Nové 

Ostravy. Roku 1951 začala výstavba. Nejprve byl postaven první a druhý obvod. 

V současnosti Porubu tvoří 8 obvodů + Poruba-ves (mapa Ostrava-Poruba, 2006). 

3.2 Nová Ostrava 

Existovalo několik výhodných faktorů pro to, aby se prakticky nové město 

umístilo u původní obce Poruby. Území leželo mimo prostor těžby, leželo na 

místě, kde atmosféra nebyla ohrožena emisemi průmyslových závodů a kde byly 

vhodné základové půdy, které vytvářely dobré technické podmínky pro výstavbu 

města (Havrlant, 1984). 

Idea nového města nevznikala jen jako architektonicko-urbanistické řešení 

přestavby průmyslové aglomerace, nýbrž představovala od začátku důležitou 

součást propagandy československého komunistického režimu. V usnesení 

městského výboru KSČ z 6. 8. 1951 se uvádí: „Komunistům lidové správy Ostravy, 

soudruhům architektům a ostatním pracujícím se ukládá, aby do konce roku 1951 

vypracovali plán socialistické Ostravy.“ Potom následoval požadavek komunistické 

strany: „Nechť při tom opírají o nevyčerpatelnou studnici zkušeností velikého 

Sovětského svazu, kde socialistická urbanistika a architektura jsou dnes na 

vysokém stupni.“ Komunistická strana Československa požadovala, aby 

architektura nového města a satelitů vyjadřovala vítězný třídní boj, tradici a 

národní uvědomění, lidovost a přináležitost ke komunistické myšlence i straně. 
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Tato idea Nové Ostravy se v letech 1951 až 1952 zformovala v kresbách a 

plánech, které ukazovaly, jak má vypadat proletářské město. Pohledové osy 

zvýrazňovaly monumentální třídy lemované vysokými domy s podloubími a 

s vysokými sloupovitými řády zakončené dominantami palácových staveb, z nichž 

některé připomínaly moskevské věžové budovy. Symetrie ovládala skladbu 

polootevřených superbloků i řešení hlavních prostorů. Navázání na tradici a 

lidovost, rozumně komponovaného města, zdůrazňovala umělecká díla, sochy, 

sgrafita, reliéfy odvozené z renesance, klasicismu, historismu a nové 

„socialistické“ obsahy v podobě oslavy práce (Strakoš, 2010). 

Realizace výstavby Poruby začala roku 1953 a počítalo se s cca 115 000 

obyvateli (Havrlant, 1984). 

 Generálním projektantem socialistických měst na Ostravsku se stal Vladimír 

Meduna, působící od 2. poloviny 40. let jako referent výstavby městského a od 

roku 1949 Jednotného národního výboru města Ostravy (Strakoš, 2010). 

Po smrti Stalina v březnu 1953 nastala politická změna. Situace 

v architektuře byla po roce 1956 složitá. Stalinistická schémata dožívala pozvolna 

a pozvolna se také místo nich prosazovaly principy pozdního modernismu. Na 

Ostravsku, jak už bylo zmíněno, se bytovou a občanskou výstavbou zabýval 

Stavoprojekt Ostrava a finance měl na starosti Krajský investorský ústav. Roku 

1963 začal důležitou úlohu při formování Ostravy plnit ustavený Útvar hlavního 

architekta Ostravy řízený Milošem Bartoněm, na dílčích pracovištích pak architekti 

Radúz Rozhon a Evžen Tošenovský.  Zřízený Útvar hlavního inženýra města 

Ostravy se roku 1967 snažil výrazně ovlivňovat oblast urbanismu a dopravy. Po 

Chruščovově kritice stalinismu bylo z ekonomických a politických důvodů 

nepřijatelné nadále navrhovat nová sídliště a budovy ve stalinisticky ortodoxním 

dekorativismu pod zástěrkou socialistického realismu. Mezi lety 1955-1958 se 

velmi prosadil moderní klasicismus, kdy předním architektem byl August Perret 

(Strakoš, 2009). 
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3.3 Obvody Ostravy-Poruby 

Ostrava-Poruba je součásti Ostravy 4 a dále se člení na osm menších 

obvodů. Jejím středem se stala Leninova, dnes Hlavní třída, která je spojnicí V. a 

VI. obvodu. I. a II. obvod spadá pod hranici městské památkové zóny (Strakoš, 

2002). 

Na Obr. 9 lze vidět rozložení jednotlivých obvodů městské části Poruby. 

I. obvod

VIII. obvod

II. obvod
III. obvod

IV. obvod

V. obvod

VI. obvod

VII. obvod

 

Obr. 9: Mapa obvodů Poruby (mapy.cz, 2011) 

3.3.1 I. obvod 

I. obvod byl vystavěn nad kostelem sv. Mikuláše a je uzavřen Hlavní třídou a 

ulici 17. listopadu. (Havrlant, 1984). 

Na projektování I. obvodu, v průběhu prací na výstavbě nových 

socialistických měst, se podíleli architekti pražského Stavoprojektu – Václav 

Hilský, architekt Pilař, Karel Prager, Karel Filsak, Josef Havlíček a Pavel Bareš. 

Na zástavbě I. obvodu spolupracoval i Evžen Šteflíček, architekt z brněnského 

Stavoprojektu (Strakoš, 2002). 

Součásti I. obvodu a zároveň vstupní části je tzv. Oblouk. Byl navržen 

v letech 1951 – 1956 architektem Evženem Šteflíčkem z brněnského 

Stavoprojektu. Společně s malířkou Ehbergovou je také autorem sgrafit. Na Obr. 

10 lze vidět sochařskou výzdobu, která je umístěna nad hlavním průjezdem a 

vytvořena sochařem Šantrůčkem (Strakoš, 2002). 
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Brány tohoto Oblouku jsou tematizovány domácky a venkovsky. Sousoší nad 

průjezdem, Obr. 10, má svůj námět - Odchod do práce a Návrat z práce. Obrazy a 

sochy horníků a hutníků, z obytného komplexu Oblouk, představují alegorie práce. 

Mládi zosobňuji obrazy smějících se pionýrek a pionýrů, hrajících si putti, ženství a 

mateřství vyjadřující obrazy a sochy žen s vlastnostmi úrody a plodnosti (Strakoš, 

2010). 

 

Obr. 10: Sochařská výzdoba nad průjezdem obytného Oblouku (Bolková, 2012) 

Vjezdem do oblouku, mezi ulici nábřeží Svazu protifašistických bojovníků a 

Budovatelskou, je zástavba vyprojektována v letech 1952 – 1953 architektem 

Václavem Hilským z pražského Stavoprojektu. Podle dobových záznamů je 

autorem sgrafit samotný architekt. Sousední blok byl také vyprojektován 

architektem pražského Stavoprojektu, a to architektem Pilařem. Na Obr. 11 je 

zachycena květinová váza, kterou navrhl malíř Stanislav Ježek. V I. obvodu byl 

postaven významný Dům železničářů, který je takto zvaný podle svého investora. 

Jeho autory jsou architekti Jiří Kadeřábek a Jaroslav Kándl z pražského 

Stavoprojektu. Sgrafita navrhl architekt Kándl a sochařskou výzdobu domu vytvořil 

sochař Damian Pešan (Strakoš, 2002). 

 

Obr. 11: Květinová váza (Bolková, 2013) 
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V I. obvodu je blok obytných domů zvaný Věžičky, zachycen na Obr. 12, 

který byl stejně jako obytný komplex Oblouk prohlášen za kulturní památku 

(Strakoš, 2010).  

Tzv. Věžičky vyprojektoval architekt ostravského Stavoprojektu Boris 

Jelčaninov v letech 1952 až 1953. Už v roce 1955 se do domu začali stěhovat 

první nájemníci a v roce 1956 se začala tvořit venkovní omítka. Sgrafitovou 

výzdobu navrhli malíři Vojtěch Berka a Luboš Synecký. Podle motivu na domě lze 

rozpoznat, že motivy byly inspirované českou renesanci. Věžový dům je 

napodobeninou zbořené obytné věže historického domu U Lhotků v Praze 

(Strakoš, 2002). 

 

Obr. 12: Blok obytných domů Věžičky (Bolková, 2012) 

V centru I. stavebního obvodu je KD Poklad, dříve však sloužil pro státní 

podnik Výstavby ostravsko-karvinských dolů. Na Obr. 13 je kulturní dům, kde je 

nad hlavním vchodem plastika s názvem Nový věk od sochaře Jana Kavana. Tato 

architektura KD je příkladem oficiální klasicizující architektury s prvky bruselského 

stylu (Strakoš, 2009). 

Na KD Poklad proběhnou od května 2013 rekonstrukce, které potrvají cca 

rok a čtyři měsíce. Součástí rekonstrukce této budovy, která je součástí 

památkově chráněného architektonického souboru Sorela, bude oprava fasády, 

zateplení, úprava interiéru a venkovní sadová úprava. Na Obr. 14 je návrh na 

rekonstrukci a modernizaci KD, kterou navrhl hlavní architekt David Průša a 

spoluautorka Jana Stavinohova (internet – 7). 
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Obr. 13: Kulturní dům Poklad (Bolková, 2011) 

 

Obr. 14: Návrh na rekonstrukci KD Poklad (msstavby.cz, 2012) 

3.3.2 II. obvod 

Výstavba II. obvodu byla zahájena v roce 1955. Původní urbanistické 

rozvržení, polootevřených bloků s uplatněním symetrické kompozice, zůstalo 

zachováno. Většina objektů si zachovala historizující formu, ale už bez 

architektonických detailů a prvků – byla to tzv. oholená Sorela. Šetřilo se i tak, že 

místo výtahů, které byly z úsporných důvodů vypuštěny, byly provedeny spíže 

(Strakoš, 2002). 

II. obvod leží mezi Opavskou a Hlavní třídou. V tomto obvodu je 

pozoruhodné urbanistické dílo šestnáctipodlažní budovy (Havrlant, 1984). 
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Tento pokusný dvojdům uprostřed II. obvodu na Havlíčkově náměstí, byl 

navržen v internacionálním stylu – u nás znám jako bruselský styl (Strakoš, 2002). 

Bruselský styl byl lokální variantou již zmíněného internacionálního stylu 

respektive pozdního modernismu, nastupujícího v zemích sovětského bloku po 

období totalitárního tradicionalismu stalinského socialistického realismu (Strakoš, 

2009). 

Původně zde měla vyrůst věžová obytná budova stalinského typu. 

S ohledem na společenské uvolnění i změny došlo k přepracování původního 

záměru a nový projekt vypracovali architekti z ostravského Stavoprojektu Alois 

Vašíček a František Novák. Projekt vypracovali v letech 1958 – 1959 a samotná 

stavba byla dokončena v roce 1962. Byly to dva domy spojeny na půdoryse Y se 

segmentovým jednopatrovým křídlem (Strakoš, 2002). 

Na Obr. 15 je tento obytný dům v současné podobě. Obě jeho části 

obsahují 186 bytů se stropním vytápěním, které je umístěno v železobetonové 

konstrukci. Nad hlavními vchody tohoto domu jsou reliéfy od Jaroslava Brože 

(Strakoš, 2009). 

 

Obr. 15: Dům na Havlíčkovu náměstí, Poruba (Bolková, 2013) 

Mezi I. a II. obvodem, který je rozdělen Hlavní třídou, bylo postaveno 

Alšovo náměstí, které navrhli architekti ze Stavoprojektu Ostrava Zdeněk Strnadel 

a Jiří Petrusiak. V II. obvodu je věžový dům s restaurací Slovan na rohu ulice 17. 
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listopadu a Opavské. Projekt věžového domu byl navržen Aloisem Vašíčkem 

z ostravského Stavoprojektu ještě před rokem 1956 (Strakoš, 2002). 

3.3.3 III. až VIII. obvod 

III. obvod Poruby si ještě podržel původní urbanistickou koncepci jako domy 

v I. a II. obvodu, ale architektura už z části odpovídala nové orientaci české 

architektury, tzv. bruselskému stylu (Strakoš, 2002). 

Na Obr. 16 z 50. let 20. století je zachycena rozestavěná část III. obvodu. V 

popředí jsou vidět rozestavěné bloky domů na Čkalovově ulici a v okolí Nezvalova 

náměstí. Na snímku lze vidět Hlavni třídu, vlevo tzv. dvouletky na Dělnické ulici a v 

pozadí obytný dům Věžičky na Porubské ulici (internet – 6). 

IV. obvod byl vybudován podél Gottwaldovy třídy, dnes ulice Opavská, a byl 

určen pro základní školy, učiliště spojů, polikliniku a obchody.  V. obvod byl 

postaven v šedesátých letech 20. století a byl situován do volného prostoru mezi 

Porubou a Svinovem. VI. obvod má specifickou funkci v rámci Poruby a potřebám 

Ostravy. Je zde Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, za ni jsou 

postaveny výškové budovy - vysokoškolské koleje. V blízkosti je i planetárium, 

které je ve správě VŠB-TUO. Pod VŠB-TUO na ulici tehdejšího Vítězného února 

(dnes ulice 17. listopadu) je umístěna nemocnice s poliklinikou a níže je výšková 

budova Dům sester. VII. obvod je situován od hlavních dopravních tepen, a to na 

svazích Pustkoveckého potoka. Poslední VIII. obvod je rozmístěn nad Plesenským 

potokem. Jeho výstavba začala počátkem 70. let 20. století. K vnitroblokovým 

prostorům je zakomponována i starší zástavba (Havrlant, 1984). 

 

Obr. 16: Rozestavěný III. obvod (archiv ÚMOb Poruba)  
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4 HALVNÍ TŘÍDA – SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST 

4.1 Hlavní třída v Ostravě-Porubě 

Tepnou, či lépe řečeno středem Poruby je Hlavní třída, která by měla podle 

své původní myšlenky být obchodním i společenským centrem ve své délce 1 600 

m. Tato třída je obecnou ukázkou architektury padesátých let 20. století v sídlištní 

výstavbě, s přeceněním výtvarné výzdoby a architektonických prvků (Havrlant, 

1984). 

Hlavní třídu lze chápat jako snahu prakticky vyjádřit pojem architektonické 

teorie – ansámbl, což je nějaký umělecký soubor. V případě Hlavní třídy se jedná 

o celek vybudovaný podle jednotného stylového záměru v době socialistického 

realismu. Ideologický záměr tvořila výtvarná díla s lidovými nebo sociálními motivy 

socialistických „ šťastných“ lidí (Strakoš, 2002). 

Hlavní třída je nejvýznamnější ukázkou urbanismu v Ostravě-Porubě. Tento 

klasicistní urbanistický koncept za více jak půlstoletí své existence obhájil své 

kvality. Dnes je tato část Poruby oceňována pro své prostorové kvality a také 

proto, že se zde podařilo na rozdíl od pozdějších sídlišť udržet městský charakter 

prostředí (Sedlecký, 2007). 

Na Obr. 17 je Hlavní třída před cca padesáti lety a je téměř k nepoznání od 

jejího vzhledu dnes. Největší dva rozdíly jsou vidět hned – téměř žáden provoz a 

malé stromy líp. Ostatní rozdíly lze vidět při projití Leninovy (dnes Hlavní) třídy. 

 

Obr. 17: Hlavní třída, letecký pohled (Archiv ÚMOb Poruba) 
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4.2 Architektura na Hlavní třídě 

Hlavní třída v Porubě byla komponována jako osa nového satelitu. Na 

zhruba půlkilometrové vrchní části jsou postaveny monumentální domy a 

dvojdomy s průjezdy, které jsou v podobě imperiálních slavobrán (Strakoš, 2009). 

Třída je obklopená domy I., II. a III. obvodu. První dva obvody jsou 

„odděleny“ od III. obvodu kruhovým objezdem. Třída je, jak už bylo zmiňováno, 

spojnicí mezi pátým a šestým obvodem. Na Obr. 18 je Hlavní třída a její poloha 

mezi těmito třemi obvody. 

 

Obr. 18: Hlavní třída (mapy.cz 2013) 

Bloky domů podél Hlavní třídy a celkovou koncepci vytvořil hlavní projektant 

a zároveň zaměstnanec ostravského Stavoprojektu Boris Jelčaninov. Šlo o hlavní 

kompoziční osu nového města. Monumentálnost třídy odpovídala zaujetí pro 

ansámbly a průměrům klasických městských kompozic (Petrohrad, Řím a Paříž). 

Na umělecké výzdobě Hlavní třídy se podílelo mnoho sochařů, jedním z nich je 

Antonín Chromek. Jeho dílo je v podobě sloupů na obytných domech v horní 

polovině třídy, rozdělující I. a II. obvod Poruby (Strakoš, 2002). 

Směrem dolů, od ulice 17. listopadu, je Alšovo náměstí. Významný je zde už 

dříve zmiňovaný kulturní dům Poklad s reliéfem Práce od J. Kavana. Na Alšovém 

nám. je umístěna socha hutníka, Obr. 19, od Antonína Ivanského (Havrlant, 1984). 
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Obr. 19: Socha hutníka (Bolková, 2011) 

Alšovo náměstí je jedním z lokálních center Poruby. Je to centrum, které bylo 

realizováno podle mírně pozměněné původní koncepce. V tomto centru se měly 

nacházet spořitelny, stranické orgány, hotel apod. Hotel nebyl nikdy realizován 

(Strakoš, 2002). 

Na Obr. 20 je stalinský výškový dům, který je centrální budovou náměstí 

s názvem Centrum. Nad vchodem budovy Centrum je zdobený figurativní reliéf od 

olomouckého sochaře Vladimíra Navrátila pod názvem Kosmický věk. Tímto dílem 

reagoval na poststalinské uvolnění odklonem od klasicizujícího kánonu 

socialistického realismu k volnějšímu výrazu bruselského stylu. Stavba je 

završena plochou střechou se strojovnou výtahu. Střecha strojovny se zvednutými 

okraji představuje dobový ohlas asijské architektury (Strakoš, 2010). 
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Obr. 20: Alšovo náměstí s centrální budovou, Ostrava-Poruba (Bolková, 2011) 

Na umělecké výzdobě Hlavní třídy u dnešního kruhového objezdu se podíleli 

ostravští sochaři Jiří Myszak a Vladislav Gajda. Na Obr. 21 je jejich sousoší, které 

bylo inspirováno představitelem monumentálního realismu a sochařem Josefem 

Václavem Myslbekem. Výzdoba na nárožních domech byla založena na 

renesančních formách s pásovou rustikou, vysokým sloupovým a pilastrovým 

řádem s ionskými hlavicemi (Strakoš, 2010). 

 

Obr. 21: Nárožní dům, detail sousoší (Bolková, 2012) 
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Hlavní třídu lemuje III. obvod od tzv. rondelu směrem na Svinov, kde 

architektura už z větší části odpovídá novému architektonickému proudu tzv. 

bruselskému stylu. Tato část třídy už není výrazná takovou monumentálnosti ani 

výzdobou jako její vrchní část. 

4.3 Problémy dnešní Hlavní třídy 

Od doby vzniku této části Poruby uplynulo přes půl století. Za tuto dobu se 

mnoho změnilo a toto přísně komponované prostředí si musí dokázat poradit 

s novými podněty a potřebami, které doba a lidé přináší. V urbanismu dnes 

existuje v socialisticko-realistické části Poruby několik živých problémů, z nichž 

jeden je rostoucí automobilismus. V padesátých letech minulého století byl 

založený komunikační systém Poruby, který se dodnes poměrně dobře vyrovnává 

s individuální automobilovou dopravou v pohybu. Opakem je doprava, která je v 

klidu. Její zásadní koncepční řešení s využitím např. i podzemních forem 

parkování a garážování se prozatím nedaří realizovat. Jeden z důvodů je cena 

těchto technicky náročnějších forem odstavování vozidel a druhým důvodem je 

ochrana stávající vzrostlé zeleně (Sedlecký, 2007). 

Na Hlavní třídě je dnes několik desítek parkovacích míst, která bývají často 

neobsazená. Většina z nich není placená, ale lidé raději parkují do dvorů. Může za 

to možná zvyšující se kriminalita, nebo prostě dnešní doba, kdy lidé by nejraději 

parkovali své čtyřkolé miláčky v předsíních svých bytů. Kvůli parkování 

v prostorách dvorů se zmenšují i prostory pro „nějaké to případné plánování“, či 

rozšiřování dětských i sportovních hřišť, které by bylo vhodné. Jak se říká: „Kdo si 

hraje, nezlobí“. Třeba díky vybudování nových sportovních areálů v prostorách 

dvorů by se zmenšila i ta zmíněná kriminalita na Hlavní třídě i mimo ni, prostě 

v celé Porubě.  

Někteří obchodníci i obyvatelé přízemních bytů na Hlavní třídě i v její 

blízkosti, řeší tento problém s krádežemi nezhlednými mřížemi. Ovšem za 

kriminalitu, která se stále zvyšuje, nemůžou jen auta ve dvorech. Jeden 

z možných problémů bude i množství heren na Hlavní třídě i mimo ni. Člověk 

jdoucí bulvárem potkává pivnici s hernou takřka „na každém rohu“, ale je zřejmé, 

že za to můžou i vysoké nájmy vlastníků těchto prostor, ve kterých se herny 
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vyskytují. Herna rovná se zisk, je zcela logické, že ze zisků se platí lépe nájem, 

než z manka. Vlastníkem mnoha prostor na Hlavní třídě je společnost RPG, která 

pronajímá prostory prakticky komukoliv, kdo platí a drží krok, dál už je nic 

nezajímá a o nic se nestará. Že se opravdu nestará lze vidět na vzhledu dnešních 

obchodů. 

Tím se dá naznačit další viditelný problém. Domy i obchody podél Hlavní 

třídy, a nejen tady, jsou posprejovány různými nápisy a grafity. To je takřka 

spojení dvou problémů najednou: RPG + kriminalita = Obr. 22. 

 

Obr. 22: Prostory RPG (Kusýn, 2013) 

V nedávné minulosti byly domy podél ulice 17. listopadu do výše oken 

v přízemí přetřeny fasádní barvou, aby nešly vidět grafity apod. nápisy. Než ale 

stačila nátěrová barva zaschnout podobné nápisy a grafity byly znovu tam. Je 

otázkou jak tomu zabránit, aby se tohle nedělo. Možná by nebylo na škodu zvýšit 

hlídky policistů, či opatřit Hlavní třídu kamerovým systémem. 

Problémem dnešní socialisticko-realistické Poruby je i zeleň. Kdysi byla 

zeleň založena jako součást klasicistní urbanistické kompozice. Během let se 

původní kompoziční záměry staly přerostlou zelenou masu, která je málokde 

čitelná díky větru a ptákům, kteří tu a tam přinesli semínko. Urbanisté vnímali 

stromy a keře jako jeden ze stavebních prvků kompozice prostředí, a proto se 
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snažili, aby kompoziční průhledové osy zůstaly volné a aleje zůstaly alejemi. 

(Sedlecký, 2007). 

Dnes je Hlavní třída po celé své délce lemována dvěma řadami vzrostlých 

líp, které ohraničují střední zelené pásmo bulváru. Mimo stromy jsou zde i záhony 

a keře. Záhony už byly také „vyk radeny“. Poničené a vytrhané záhony nejsou 

žádnou dávnou minulostí. Je zde stezka pro cyklisty, chodce i bruslaře a nechybí 

tady ani lavičky a koše. Toto prorostlé místo se stromy je rozumně řešeno pro 

nedělní procházku s pejsky a projížďku na bruslích či na kole. 

Jedním z problémů, které trápí dnešní obyvatelé, je to jak se chovat k často 

dosti bizardní architektuře staveb z období socialistického realismu. Jsou to 

objekty, které na půdorysu urbanistického plánu vymezují prostor ulic, náměstí a 

vnitrobloků. Poválečné navazování na etapu prvorepublikové meziválečné 

architektonické moderny muselo v padesátých letech ustoupit často velice 

podivným kombinacím historizujících forem s horkými tématy dobové ideologie. 

Obytné domy stavěl stát, ten určoval jejich architekturu. Nájemníkům byl 

samozřejmě vzhled jejich domů lhostejný, když se někdo jiný o ně staral a 

udržoval je. Po skončení období všelidového vlastnictví byly domy zprivatizovány, 

z některých nájemníků se stali vlastníci.  Když skončí fyzická životnost zdobených 

fasád, provedených z velké části z měkkých omítek, tak se tyto objekty stávají 

předmětem státní památkové ochrany. Děje se to často bez ohledu na mínění 

vlastníků, a proto se vlastníci ozývají. Často lze slyšet otázky ve smyslu: „Proč 

nemůžeme prosvětlit půdu našeho domu střešními okny a využit jí k bydlení, proč 

si nemůžeme plošně zateplit fasádu a jsme nucení doplácet na vytápění 

nedostatečně zatepleného domu a ještě se trápit s plísní v kuchyni, proč nám 

předepisujete, že musíme při opravě fasády dodržet dosavadní barevnost nátěrů 

zámečnických a klempířských výrobků, když pamětníci vědí, že dnešní barevnost 

nebyla stanovena autorským kompozičním záměrem architektů, ale tím, jakou 

barvu zrovna dovezli, když první nájemníci sami ve svém volném čase jako 

brigádníci museli dokončovat nedodělky stavbařů, čehož důkazem je, že 

barevnost nátěrů je dodnes v každé ulici či bloku jiná, je snad předmětem státní 

památkové ochrany stavbařský šlendrián padesátých let?“ Na žádnou z těchto a 
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více otázek nejsou připravené hotové odpovědi a přitom je potřeba na radnicích 

rozhodovat každý den (Sedlecký, 2007). 

4.4 Nebytové a bytové prostory Hlavní třídy v Porubě 

Část domů na Hlavní třídě patří společnosti RPG Real Estate. Na webové 

stránce deník.cz je článek, ve kterém se píše, že tato firma má zájem, aby Hlavní 

třída v Porubě byla místem, které odpovídá svému významu, a proto společnost 

RPG musela ukončit smlouvu s některými provozovateli obchodů. Podle 

společnosti RPG herny i obchody s laciným zbožím narušují celkový vzhled tohoto 

prostředí. Pravdou ovšem je, že při procházce po bulváru lze často vidět 

nevzhledné výlohy i celkový vzhled obchodů, které v některých případech, 

zasahují i do pěší zóny. Dobrým příkladem jsou asijští obchodníci, kterým z těchto 

důvodů pronájem postupně skončil po uplynutí smlouvy bez dalšího prodloužení. 

Nebytové prostory jsou dnes z estetických důvodů pronajímány bankám, 

prodejcům s potravinami, klenoty apod. Společnost RPG a ostatní bytová družstva 

věří, že tato místa na Hlavní třídě budou vypadat lépe než dosavadní butiky s 

levnými oděvy, obuví a podobným sortimentem (internet - 4). 

Společnost RPG „myslí“ na vzhled obchodů na Hlavní třídě a asi z těchto 

důvodů postupně mizí všechny nové obchody i obchody, které tu byly tak dlouho.  

Procházkou po bulvárů třídy lze vidět prázdné výlohy, opadané omítky na 

bývalých obchůdcích a reklamy RPG na zaprášených skleněných výlohách. Není 

divu, že nájemnicí z těchto prostor mizí. Platit velké nájmy a potýkat se 

s nesmyslnými změnami v dohodě, které si tato společnost sama určuje a 

dokonce ji mění, není moc příjemné pro žádného podnikatele. 

V nedávné i dávné minulosti byla Hlavní třída obklopená různými obchůdky, 

dnes tedy postupně mizí a za chvíli asi zmizí úplně, pokud se tato situace nebude 

nijak řešit. U Oblouku, který býval zaplněn téměř celý, postupně vymizely všechny 

obchody z nebytových prostor. Má nebo už dokonce zmizel Tesco express 

(obchod s potravinami) na Opavské ulici, který pronajímala společnost RPG. Má 

zmizet i knihkupectví Librex, které je pod Alšovým náměstím a tak to jde stále 

dále. Na prázdné výlohy se jen lepí reklamy od RPG, že pronajímá další prostor. 
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4.5 Hlavní třída – plánované výstavby 

Ve spodní části Hlavní třídy v Ostravě-Porubě je volný prostor, kterému chybí 

„nějaké“ to pohledové ukončení. Toto místo patří městu a ono si zde drží územní 

rezervu. Už v minulosti probíhaly architektonické soutěže, ve kterých se řešila 

podoba budoucí radnice, pro kterou je toto místo ideální. Současná radnice 

neodpovídá svému významu kvůli svému umístění ve „staré Porubě“. Součástí 

radnice by mělo být i nové náměstí, protože obyvatelům Poruby údajně chybí 

náměstí. V Porubě jich je ovšem dostatek např. na Hlavní třídě i v obytných 

blocích. Občané Poruby mají ale jiné představy o náměstí a chtějí takové, na 

kterém se budou setkávat obdobně jako na Masarykově náměstí v centru Ostravy 

apod. Porubě dnes jako náměstí slouží hlavně rozšířena plocha u kruhového 

objezdu. S novým náměstím se počítá, že bude časem vytvořeno právě pod 

případnou radnicí ve spodní části Hlavní třídy (internet – 5). 

Hlavní myšlenkou vytvoření nového města Poruby bylo to, aby lidé (dělníci, 

horníci) měli příjemné prostředí pro svá bydlení, měli si kde odpočinout a aby si 

jejich děti měli kde hrát. Ale tohle je stále dokola omývané. Když se člověk podívá 

do archivu na staré fotky Poruby a jejích obytných části kolem tehdejší Leninovy 

třídy, tak nevidí moc změn od dnešní Hlavní třídy a jejich prostor. Ano, lípy jsou o 

cca padesát let starší a obchody jsou postupně prázdné, ale jiné změny nejsou tak 

výrazné a těžko si jich někdo všimne. Potřeby lidí se v 21. století mění od potřeb 

lidí v 50. letech 20. století a proto by se mělo přikročit k razantnějším změnám, 

poslouchat obyvatelé, kteří v místě kolem dnešní Hlavní třídy, ale také v jejich 

obytných blocích bydlí. 

Obyvatelé Poruby a nejen oni na Hlavní třídě i v její blízkosti nejvíce 

postrádají kašnu a dětské zábavní centrum (Jojo park). Nelíbí se jim i znečištění 

psími výkaly. Je pravdou, že není moc příjemné jít po bulváru a narazit, ne-li 

dokonce našlápnout na psí výkaly. Ale na druhou stranu to má jisté pozitivum. Ten 

kdo věří, že „šlápnutí na psí exkrement“ přináší štěstí, nebo člověk podléhající 

hazardním hrám může navštívit hned jednu z heren. Není jich nedostatek a lze na 

ně narazit stejně tak často jako na zmíněný psí výkal. Tohle je bohužel v lidech, že 



Kateřina Bolková: Hlavní třída Ostrava Poruba – současnost a minulost 
 

2013  30 
 

si po svých pejscích nedokážou uklidit. Obecní úřad se snažil pomocí košů na psí 

exkrementy tomuto znečištění napomoct. 

4.6 Hlavní třída a její využití 

Hlavní třída je celoročně v plném proudu, hlavně tedy na jaro, kdy začínají 

různé venkovní aktivity, to zde na třídě ožívá. Duben je měsícem, kterým začíná 

ožívat příroda, ale také cyklisti a bruslaři. Ve spodní části třídy, od kruhového 

objezdu, se to plní stánky s domácími produkty – farmářské trhy. 

Na dvouproudové cestě třídy bývají závody cyklistů i bruslařů, třída sloužila a 

dnes také slouží i k různým průvodům.  

Třída bývá využívaná i pro natáčení různých ruských filmů, kdy se Hlavní 

třída hemží ruskými nápisy na českých obchůdcích podél třídy. Jsou zde 

využívaný i některé exteriéry i interiéry. Labužník, který stojí po pravé straně od 

rondelu, zde je už od sedmdesátých let se svou původní neonovou reklamou a 

jeho exteriér byl také využit k natáčení.  
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo poukázat na Hlavni třídu v Ostravě-

Porubě, která od roku 2003 patří do městské památkové zóny společně s I. a II. 

obvodem Poruby. Hlavní třída, kdysi Leninova třída, rozděluje tyto dva obvody 

svou zástavbou monumentálních domů připomínající bulváry velkolepých měst. 

Po pěší zóně lze narazit na socialistickou, antickou i lidovou architekturu. Mezi 

těmito domy jsou dvě dvouproudové cesty a každá z nich má svůj směr, mezi 

kterými je zeleň tvořená alejemi líp a keři, které jsou udržovány do tvarů nízkých 

živých plotů. Na této volnočasové stezce nechybí cyklostezka, lavičky pro 

odpočinek, odpadkové koše a ani koše na psí exkrementy. 

Hlavní třída je spojnicí mezi VI. a V. obvodem, mezi kterými je I., II., a III. 

obvod. V práci jsou popsány jednotlivé obvody i památková zóna I. a II. obvodu. 

Také jsou popsány i památkově chráněné budovy, obytný blok Věžičky, obytný 

blok Oblouk a kulturní dům Poklad, který v květnu 2013 bude rekonstruován. 

Hlavní třída je středem celé Poruby a je i jejím nejvýznamnějším místem, kde se 

dnes konají různá setkání a společenské akce. Třída je plně využívána, ale ani 

problémy jí nejsou cizí.  

Třída se dnes setkává s několika problémy, jako je kriminalita, prázdné 

výlohy obchodů kvůli nepřiměřeným nájmům a dalšími různými nedostatky, které 

chybí obyvatelům Poruby. Nebude tomu dlouho a obyvatelé Poruby si budou 

muset jezdit pro čerstvé pečivo zřejmě do centra Ostravy, jestli to tak půjde dále 

se společnosti RPG, která má většinu bytů a prostor na Hlavní třídě ve svém 

vlastnictví.  

Jedním z cílu práce bylo také dojít k nějakému řešení, které by napomohlo 

situaci s prázdnými obchody řešit. Společnost RPG získala jednoduše a hlavně 

levně bytové i nebytové prostory. Tyto prostory buďto dále pronajímá, po 

zmenšení bytového jádra kvůli větším ziskům, nebo prostory zůstávají prázdné, 

což je dnes častější. Nebytové prostory bývají často pronajímaný hernám, protože 

jsou schopny platit vysoké nájmy. Kvůli nim se zvyšuje i kriminalita - hazardním 

hrám. Lidem v prostoru Hlavní třídy chybí mnoho obchodů, ve kterých by si 

nakoupili. Dnes např. pekárna na třídě je a zítra už to bude minulosti. 
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