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 V roce 1491 se poprvé připomíná samostatný 
duchovní správce v kostele sv. Mikuláše, nejstarší 
z dochovaných památek Poruby, který už od 15. sto-
letí poskytoval duchovní služby nejen obyvatelům 
obce, ale i okolním vsím. Dnešní podobu kostel 
získal po stavebních úpravách v letech 1788–1793, 
věž byla vystavěna v roce 1808 a do stávající podoby 
rekonstruována v roce 1909. Roku 1895 byly pořízeny 
nové boční oltáře se sochami Panny Marie Lurdské 
a sv. Antonína z Padovy, o rok později byl zbudován 
nový hlavní oltář se sochami sv. Mikuláše 
a sv. Cyrila a Metoděje.

1573 

V roce 1573 nechal Ondřej Bzenec na místě bývalé 
porubské tvrze vybudovat renesanční zámek, 
který se stal (spolu s klimkovickým zámkem) 
jeho sídlem. Ondřej Bzenec patřil k nejbohatším 
a nejvlivnějším příslušníkům rytířstva Opavského 
knížectví. Zámek byl původně tvořen třemi 
křídly na půdorysu U a hospodářskými objekty, 
které byly zbořeny při zahájení výstavby 
Nové Ostravy.

1925 

V roce 1925 byla Poruba napojena na místní dráhu 
Svinov-Vřesina prodlouženou v roce 1927 do Kyjo-
vic-Budišovic, svou polohou jednu z nejhezčích 
na Ostravsku. Uvažovalo se o prodloužení dráhy 
až do Opavy, k tomu však již nedošlo. V letech 
1980–1991 probíhala náročná rekonstrukce trati, 
byly zprovozněny nové zastávky Poruba koupaliště, 
Nová Plzeň, U Obory a Dolní Lhota osada.

1953 

V roce 1953 národní podnik Stavba sídlišť Ostrava 
slavnostně předal k užívání prvních 365 bytů 
v novém sídlišti v Ostravě-Porubě. Tak bylo 
realizováno rozhodnutí tehdejších mocenských 
orgánů o „výstavbě socialistických měst 
na Ostravsku“ z roku 1951, které také znamenalo, 
že dosavadní centrum Ostravy mělo být určeno 
ke zničení. V roce 2003 se I. a II. porubský obvod 
a část Poruby-vsi staly památkovou zónou. Jde 
o oblast s nejstaršími porubskými stavbami 
– kostelem sv. Mikuláše a zámkem – a s domy 
vystavěnými v 50. letech 20. století ve stylu 
socialistického realismu.

1962 

Dne 15. července 1962 bylo otevřeno letní koupaliště 
v Ostravě-Porubě. V nejteplejších dnech dosahovala 
návštěvnost až 25 000 lidí a hned v první sezoně 
jej využilo celkem čtvrt milionu zájemců. Dnes 
se porubské koupaliště počítá k největším letním 
koupalištím s uměle vybudovanou nádrží nejen 
v České republice, ale i ve střední Evropě, 
s celkovou vodní plochou 41 200 m2, s obřími 
55metrovými skluzavkami, toboganem 
a 70 000 m2  zelených ploch.

1964 

V roce 1964 začala výstavba nového areálu 
Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě, ve své 
době nejmodernějšího v republice. Po přeložení 
Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy v roce 
1945 jí byly dány k dispozici starší objekty škol 
v různých částech Ostravy i mimo ni. Základem 
budoucího studentského areálu se staly dvě 
budovy nových vysokoškolských kolejí a menzy 
pro dva tisíce posluchačů. Univerzitní kampus 
se stále rozrůstá. V roce 2012 byla slavnostně 
otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky 
a informatiky, v roce 2014 budova Institutu 
environmentálních technologií a o rok později byla 
dostavěna budova superpočítačového centra 
IT4Innovations. V současnosti má Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava sedm fakult, 
na kterých studuje bezmála 21 000 posluchačů.

1967 

V roce 1967 byla v Ostravě-Porubě zahájena první 
etapa výstavby krajské nemocnice, od roku 1992 
fakultní nemocnice. Jejím základem byla epidemic-
ká nemocnice v Zábřehu nad Odrou otevřená v roce 
1912, pozdější krajský ústav národního zdraví. 
Nyní nemocnice zajišťuje základní, specializovanou 
i vysoce specializovanou péči prostřednictvím 
40 klinik, center, oddělení, ústavů, laboratoří 
a také nemocniční lékárny, nabízí celkem 1100 
lůžek a ročně hospitalizuje více než 46 000 pacientů. 
Na severní Moravě a ve Slezsku je největším státním 
zdravotnickým zařízením. V roce 2007 získala 
Fakultní nemocnice Ostrava národní akreditaci 
Spojené akreditační komise České republiky 
a o tři roky později i mezinárodní akreditaci.
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Popis znaku – polcený štít: v pravém zlatém poli vyniká půl slezské orlice, levá polovina červeno-modře dělena, 
nahoře zlatá hlavice berly, dole zlatá zkřížená hornická kladívka.

Udělen Radou města Ostravy 24. 8. 1993.

Znak městského obvodu reflektuje územní polohu ve Slezsku, hlavice biskupské berly byla převzata z pečetního obrazu, 
na němž byla postava sv. Mikuláše s berlou, hornická kladívka naznačují budování obce 

a pak městské části jako hornického sídliště.
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