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Majetek společnosti - Víceúčelová hala 

Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena 
v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003. Zajímavým prvkem je vytápě
ní pomocí tepelných čerpadel s využitím geotermální energie. Generální dodavatelem 
stavby byla opavská firma FEMONT OPAVA s. r. o. 

Parametry haly jsou vhodné téměř pro všechny druhy sportu. V hale lze pořádat mezi
národní utkání a sportovní turnaje, mistrovské zápasy i školní turnaje. Hala je ideální 
pro tréninková soustředění a kempy reprezentačních týmu sportovních klubu, včetně 
ubytování v přilehlém hotelu. 

Kromě sportovního využití lze víceúčelovou halu využít ke konání celé řady kulturních 
a společenských akcí, jako jsou koncerty a festivaly, konference, kongresy, semináře, 
politické mítinky stranické sjezdy, náboženská shromáždění, veletrhy, výstavy, prezen
tace výrobku, módní přehlídky, televizní vysílání, soutěže, videoprojekce, promítání fil
mu apod. 
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Akce realizované ve víceúčelové hale v roce 2014 

Basketbal - BK Opava muži - cca 50 utkání 

Basketbal - BK Opava mládež - cca 100 utkání 

3.1.-5.1.2014 

23.1.2014 

1.2.2014 

8.2.2014 

23.2.2014 

16.3.2014 

3.4.2014 

27.4.2014 

11.5.2014 

25.5.2014 

29.5.2014 

30.5.-1.6.2014 

14.6.2014 

15.6.2014 

26.6.-29.6.2014 

30.6.-3.7.2014 

7.9.2014 

15.11.-16.11.2014 

30.11.2014 

VOLLEYBALL- 2014 FIVB MEN 'S WORLD CHAMPIONSHIP 
Kvalifikace na mistrovství Evropy ve volejbale mužu 

Sálová kopaná - OFS turnaj dětí 

Turnaj v sálové kopané - Funclub fotbalové reprezentace ČR 

Turnaj ve Futsalu - SOU Stavební Opava 

Miniházená - turnaj dětí 

Lama cup - regionální kolo formací - Dance Life Tour 2014 

Festival Další břehy 

Miniházená - turnaj dětí 

Mažoretkový sport - semifinále mistrovství ČR 

Gym nasticko-atletická show 

Opavský veletrh - přípravný den 

Opavský veletrh - veletrh 

Sraz amerických aut 

Danec4Life - závěrečná show 

Světová liga ve volejbale mužu - dvojutkání ČR - Portugalsko 

Basketbalový kemp pro chlapce od 7 do 13 let 

Slezská brusle - ln-line bruslařské závody v okolí Víceúčelové 
haly - Slezská univerzita Opava 

Danec4Life CUP 2014- Taneční soutěž 

Miniházená - turnaj dětí 

Celkem se za rok 2014 uskutečnílo ve víceúčelové hale více než 170 sportov
ních a kulturních akcí. 



Historie BK Opava 

Organizovaná košíková se v Opavě začala hrát před devětašedesáti lety. Za tu dobu 
prošlo řadami opavského basketbalu od zakládajících členu, hráču, trenéru, funkcioná
řů a manažeru několik generací hráču basketbalu. Basketbal zapustil v Opavě stabilní 
kořeny a postupně našel své místo rovněž v základních a středních školách města. Vy
ústěním práce s mládeží byly řadu let druholigové soutěže mužu a žen a řada talentu, 
kteří se uplatnili nejen v prvoligových týmech v Ostravě, Brně, ale i v reprezentaci naší 
republiky. 

Zásadní obrat v pozici vývoje byl vstup do vrcholového basketbalu. Začíná od sezóny 
1993/1994. Do opavského basketbalu přichází soukromá firma, která začala financovat 
opavský basketbal. Práce a sportovní výkony několika basketbalových generací byly 
zúročeny, basketbal mužu postupuje v sezóně 1996/1997 do první ligy a posílený tým 
získává hned v první sezóně titul Mistra republiky a vítěze Českého poháru. 

Celé toto období je provázeno nebývalými 
úspěchy. Čtyři tituly Mistra republiky, pět 
vítězství v Českém poháru, dvakrát stříbro 
a jedenkrát bronzová medaile v boji o ti
tul. To jsou výsledky, které dostaly Opavu 
do centra pozornosti basketbalových odbor
níku a tisíců příznivců. 

Do basketbalu vstupuje v rámci vzniku 
akciové společnosti v roce 1999 Statutár
ní město Opava, které tak prostřednictvím 
svých zastupitelu dává zelenou dalšímu 
rozvoji tohoto sportu a rovněž spoluvytváří podmínky pro využití volného času stovkám 
dětí, které tvoří širokou základnu mládežnického basketbalu v Opavě. 

Žákovská reprezentace tak rovněž dosahuje řadu vynikajících výsledku doma i v zahra
ničí. Období konce 90. let minulého století a začátku nového století je provázeno i ros
toucím zájmem a podporou řady sponzoru, jejichž jména a loga se objevují v městské 
víceúčelové hale na Žižkově ulici, v novinách, rozhlase i na televizních obrazovkách. Vy
nikající opavské publikum pak dotváří celou atmosféru a Česká basketbalová federace 
svěřuje Opavě řadu reprezentačních utkání, včetně evropské kvalifikace. 

V sezóně 2004/2005 se Opava umisťuje v NBL na posledním místě po základní části 
i nadstavbě a sestupuje do 2. ligy. V následujících letech Opavští usilují o návrat mezi 
basketbalovou elitu. V sezóně 2006/2007 nevyšel Opavě postup do nejvyšší soutěže 
jen těsně, když ve finále podlehla Kolínu. Teprve následující sezonu BK Opava vyhrává 
finále II. ligy nad Sokolem pražským a opět se vrací do nejvyšší soutěže. 



Současnost 

První celek BK Opava se v posledních letech pravidelně umisťoval ve středu tabulky a bojoval 
o účast v play-off. V sezoně 2012/2013 skončil první celek v základní části na 12. místě, 
po zápasech v nadstavbové části se umístil na 9. místě a sezonu zakončil v předkole play-off. 

V sezoně 2013/2014 
pak byl v základní 
části na předních mís
tech tabulky, přes

tože je tým tvořen 

především českými 

hráči, které doplňují 

vlastní odchovanci. 
Po základní části se 
tým umístil na čtvrtém místě a díky "žluté vlně", kdy na zápasy play-off chodilo do Haly 
Opava přes 2000 diváku, Opava vybojovala bronzové medaile! 

Právě výchova vlastních hráču je pro BK Opava stěžejní, proto je věnována velká pozor
nost a značné úsilí péči o basketbalovou mládež. Filozofií klubu je vychovávat nové talen
ty, proto je v posledních letech stále více rozvíjen a zlepšován systém práce s mládeží. 

V současnosti má BK Opava celkem 7 mládežnických týmu a 9 basketbalových přípravek 
na základních školách v Opavě a okolí. Základnu nejmenších basketbalistu tak tvoří přes 300 
dětí z nižšího stupně. Kromě pravidelných tréninku, které se konají třikrát týdně, pro ně klub 
připravuje každoročně turnaj, ukázkové tréninky s hráči prvního celku, ukázkové tréninky 
o poločasech mistrovských utkání Kooperativa NBL a týdenní letní příměstský kemp. 

Dobrá práce s přípravkami v posledních několika letech sklízí své ovoce v podobě řady úspěchu 
mládežnických celku, které se pravidelně umisťují na předních místech svých kategorií. Přísli
bem do budoucna jsou í široké kádry týmu U11 až U14, které jsou právě výstupem přípravek. 

Týmy BK Opava: 
Nejmladší minižáci (Ull) -Oblastní přebor 
Mladší minižáci (U12) - Oblastní přebor 
Starší minižáci (U13) - Oblastní přebor 
Mladší žáci (U14)- Žákovská liga 
Starší žáci (U15) - Žákovská liga 
Kadeti (U 17) - Liga 
Junioři (U19) - Liga 
Muži "A" - Mattoni NBL 
Muži " B" - 1. liga 
Muži " C" - Oblastní přebor 1. třídy 

Kromě prvního mužského celku, který bojuje v elitní české soutěži, disponuje BK Opava 
ještě rezervním celkem mužu. Tento " B" tým slouží především k zapracování mladých 
nadějných hráču do vrcholového mužského basketbalu a podpoře prvního týmu. Rezer
va je ve své soutěži na předních místech tabulky a účastní se play-off. 
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Opavský klub spoléhá na věrnou podporu svých fanoušku. Domácí zápasy "A" týmu 
Opavy v NBL v roce 2014 shlédlo v opavské víceúčelové hale více než 25 000 diváku, 
přičemž zápasy play-off byly pro fanoušky doslova magnetem. 

Představenstvo a dozorčí rada 

Statutární orgán- představenstvo: 

Michal Krejčí - předseda představenstva 

MUDr. Pavel Vágner - člen představenstva 

Mgr. Jaroslav Horák - člen představenstva 

Dozorčí rada: 

Ing. Miroslav Drossler - předseda dozorčí rady 
Mgr. Jan Píšala - člen dozorčí rady 
Miroslav Nedvídek - člen dozorčí rady 


