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Významného ocenění se dostalo Vladimíru Klimtovi, bývalému hráči a úspěšnému 

basketbalovému trenérovi. 

"Před středečním přípravným mezinárodním zápasem mezi výběrem dvacítek mezi Českou 

republikou a Slovenskem dostal z rukou primátora Radima Křupaly Cenu města za přínos a 

rozvoj sportu v Opavě a za celoživotní hráčskou a trenérskou práci v basketbale.  

"Vážím si lidí, kteří se stávají vzory pro další generace. Zároveň přeji opavskému basketbalu 

mnoho talentů, kteří půjdou ve vašich stopách," řekl primátor města Radim Křupala.  

Začátek basketbalové kariéry dnes čtyřiaosmdesátiletého Vladimíra Klimta by se mohl datovat 

do doby poválečného Československa. Tehdy přihlásil opavské košíkáře do organizovaných 

soutěží. Jako hrající trenér přivedl opavský mužský tým do II. nejvyšší soutěže v ČR.  

Zároveň trénoval družstvo žen, propagoval v našem městě košíkovou a staral se o mládež. Byl 

rozhodujícím elementem opavské košíkové v období 1945–2000.  

"Dokázal skloubit své teoretické pedagogické znalosti s herní praxí. Publikoval a v praxi 

aplikoval nové metody trénování dětí a mládeže. Vychoval desítky tělocvikářů se zaměřením 

na basketbal, kteří působí nejen na opavských školách," uvedl manažer BK Opava Dušan 

Štěnička, který sám pod tímto trenérem hrál.  

Z práce Vladimíra Klimta těžila i basketbalová reprezentace České republiky. Jeho rukama 

prošel rozehrávač národního týmu Petr Czudek. "Pan Klimt byl můj první trenér, naučil mě mít 

basket rád, a když máte něco rád, jste ochoten tomu něco obětovat," podotkl současný kouč 

BK a reprezentační dvacítky. 

"Basketbal vyučoval na Ostravské univerzitě, pod jeho vedením jsme se dostali daleko. Ovlivnil 

i mou trenérskou kariéru. Tohle ocenění mi udělalo velkou radost," dodal Petr Czudek.  

Na spolupráci s trenérem Vladimírem Klimtem vzpomíná také další opavský reprezentant, 

později trenér David Klapetek: "Pan Klimt mi hodně pomohl v mé trenérské kariéře, čerpám  

z toho dodnes. Vypracoval trenérskou koncepci. Založil program s přípravkami, který nastavil 

už v roce 1980 a pak v roce 1997. Pro mě je to velice uznávaná basketbalová osobnost."  

Mimořádných úspěchů dosáhl v šedesátých letech minulého století s týmem chlapců, kterým 

se věnoval od jejich dětství až po dospělost. Dokázal přivést tým dorostenců k druhému a 

třetímu místu v bývalém Československu v roce 1967 a 1968. Posléze s tímto týmem vybojoval 

národní ligu mužů. 

I v současné době trenéři mládeže čerpají vědomosti z jeho publikací a osobních konzultací." 
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