
Czas na sport! 

Čas pro sport! 



2



Czas na sport! 
Projekt „Czas na sport!” to kolejne transgraniczne przedsięwzięcie gmin Sko-

czów i Hrádek, którego ideą była organizacja cyklu imprez sportowych, adre-
sowanych do wszystkich zainteresowanych, zarówno do amatorów, jak i osób, 
które dłużej zajmują się sportem. W imprezach można było uczestniczyć całymi 
rodzinami (ze względu na różne kategorie wiekowe), brać udział w poszcze-
gólnych etapach, jak i w całym cyklu. W ramach projektu zaplanowano zorga-
nizowanie w Skoczowie: biegu przełajowego na dystansie 1 mili, którego trasa 
prowadziła wzdłuż prawego brzegu Wisły, zawodów pływackich oraz turnieju 
bowlingowego, rowerowych zawodów MTB na Kaplicówce oraz biegu na orien-
tację. W Hrádku odbyła się spartakiada, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy 
oraz reprezentacja gminy Skoczów. Wszystkie organizowane w ramach projektu 
imprezy sportowe miały charakter otwarty.

Elementem projektu było również wydanie bezpłatnego folderu promującego 
możliwości uprawiania sportu w obu gminach. Projekt realizowano od 1 marca do 
31 października 2014 r. Ideą projektu jest popularyzowanie zdrowia i sportu oraz 
zacieśnianie partnerskich kontaktów pomiędzy współpracującymi gminami.

Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji UM Skoczów
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Čas pro sport!
Projekt „Čas pro sport!” je transhraničním společném předsevzetím obcí 

Skočov a Hrádek, kterého myšlenkou je organizování cyklu sportovních akcí 
pro všechny lidi, kteří mají zájem o sport - pro amatéry a také pro osoby, které 
už dlouho sportují. Akcí se bylo možné zúčastnit se svými rodinami (vzhledem 
k různým věkovým kategoriím), účastnit se různých fází a také celého cyklu. V rámci 
projektu je v Skočově naplánováno zorganizovat: crossový běh na vzdálenost 
1 míle, kterého trasa vede po pravém břehu Visly, plavecké závody, bowlingový 
turnaj, cyklistickou soutěž MTB na kopci Kapličovka a orientační běh. V Hrádku 
se konala spartakiáda, které se zúčastnili obyvatelé obce a reprezentace obce 
Skočov. Všechny sportovní akce, organizovány v rámci projektu byly otevřené. 
Prvkem projektu bylo také vydání bezplatné složky, podporující příležitosti pro 
sport v obou obcích.

Projekt je realizován od 1. března do 31. října 2014. Myšlenkou projektu je 
podporování zdraví a sportu i posílení partnerských vztahů mezi spolupracujícími 
obcemi.

Odbor Evropských Fondů, Podpory a Informací Městského úřadu ve Skočově
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Gmina Skoczów
Położenie gminy Skoczów, zie-

lona, górska okolica zachęcają do 
aktywnego wypoczynku. Gmina ma 
doskonałe warunki do wędrówek 
pieszych oraz jazdy na rowerze. 
Z powodzeniem można tu również 
uprawiać wędkarstwo. Przez gminę 
prowadzą piesze szlaki turystyczne, 
trasy rowerowe, a także szlak dzie-
dzictwa przyrodniczo-kulturalnego 
GREENWAYS KRAKÓW-MORA-
WY-WIEDEŃ. Należy podkreślić, 
że gmina ma dobre warunki do 
uprawiania różnych dyscyplin spor-
towych. Wpływ na to ma nie tylko 
usytuowanie, ale także baza sporto-
wa oraz bogata oferta zajęć szkole-
niowych proponowanych przez kluby 
sportowe.

Obec Skočov
Umístění obce Skočov, zelená, 

horská oblast, podporuje aktivní od-
počinek. Obec má výborné podmín-
ky pro pěší turistiku a cykloturistiku.
Úspěšně je také možné rybařit. Obcí 
probíhají turistické stezky přírodního 
a kulturního dědictví GRENWAYS 
KRAKOW – MORAVA – VÍDEŇ. Je 
třeba zdůraznit, že obec má dobré 
podmínky pro provozování různých 
sportů. Důsledkem je nejen místo, 
ale i sportovní zařízení a široká 
škála školících kurzů, nabízených 
sportovními kluby.
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Kluby sportowe
Sportowa historia Skoczowa jest bogata i okraszona wieloma osiągnię-

ciami. Znany Klub Piłkarski „Beskid” Skoczów w 2013 roku świętował 90 lat 
istnienia. Jednak „Beskid” to nie tylko piłkarze, nie można zapomnieć o wcześ-
niejszych sukcesach szachistów i brydżystów. Miasto ma siatkarzy trenujących 
w Klubie Sportowym „Siatkarz Beskid”. Od lat w Skoczowie mieści się siedziba 
Polskiego Związku Skibobowego. W Pogórzu od 1950 roku działa Ludowy Klub 
Sportowy Pogórze, który oprócz szkolenia piłkarskiego prowadzi sekcję nar-
ciarstwa biegowego oraz lekkoatletyczną. Klub jest organizatorem popularnego 
Crossu Świętojańskiego im. Jana Marka. Do tej pory odbyło się XXVI edycji 
tej imprezy. „Pretorians” Skoczów reprezentują coraz bardziej popularny futbol 
amerykański. W mieście istnieje Kobiecy Klub Sportowy „Wisła”. W sołectwie 
Ochaby działa LKS „Ochaby’96”, a w Pierśćcu LKS „Błękitni”. Bogata jest oferta 
dla dzieci i młodzieży. Mają ją wspomniane już kluby sportowe oraz Klub Piłkar-
ski „Lukam” i Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jedynka”, który specjalizuje 
się w tenisie stołowym.
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Sportovní kluby
Skočov se může pochlubit bohatou historií a celou řadou sportovních 

úspěchů. Známý fotbalový klub Beskid Skoczów oslavoval své 90. výročí 
v roce 2013. Nicméně, „Beskid” není jen fotbalisté, nelze zapomenout na mi-
nulé úspěchy šachisty a na hráče bridže. Ve městě jsou také hráče odbíjené, 
kteří sportujou v klubě „Siatkarz Beskid”. Již mnoho let je v Skočově sídlo Pol-
ského Skibobového Sdružení. Ve vesnici Pogórze od roku 1950 funguje Lidový 
Sportovní Klub „Pogórze”, který kromě části fotbalové provádí školení běhu na 
lyžích a atletiku. Klub organizuje populární Svátojanský cross Jana Marka. Do-
posud se konalo XXVI edici této akce. „Pretorians” Skoczów představuje stále 
více populárnější americký fotbal. Ve městě existuje Ženský Sportovní Klub 
„Wisła”. Ve vesnici Ochaby funguje LSK „Ochaby’96”, a ve vesnici Pierściec 
LSK „Błękitni”. Pozoruhodná je rovněž nabídka pro děti. Mají ji už zmíněné 
sportovní kluby a Fotbalový Klub „Lukam” a Školní Sportovní Klub „Sportowa 
Jedynka”, který se specializuje na stolní tenis. 
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Lyžování na Kapličovcé
Lyžařský vlek „Pod dębem” se nachází 

v ulici Gajowej na Skočovské Kapličovcé. Dél-
ka sjezdovky je cca 270 m a s příznivými kli-
matickými podmínkami poskytuje vynikající 
základnu pro výuku lyžování nebo snowboar-
du. Má velký zájem obyvatelů Skočova a okol-
ních měst.

Narciarstwo na Kaplicówce
Orczykowy wyciąg narciarski „Pod Dębem”, 

znajduje się przy ulicy Gajowej w Skoczowie 
na Kaplicówce. Długość stoku to około 270 m 
i przy sprzyjających warunkach pogodowych 
stanowi doskonałą bazę do nauki jazdy na nar-
tach lub desce. Cieszy się sporym zaintereso-
waniem mieszkańców Skoczowa oraz okolicz-
nych miejscowości.
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Narciarstwo biegowe
Jeżeli tylko zima nie kaprysi na brak możliwości uprawiania sportu nie mogą 

narzekać sympatycy narciarstwa biegowego. Na zboczach Kaplicówki zostały 
przygotowane i wytyczone dwie trasy. Pętla trasy dłuższej, oznakowana 
kolorem zielonym, ma długość 3,5 km, trasa krótsza oznakowana jest kolorem 
żółtym, ma długość 1,9 km.
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Běh na lyžích
Pokud je v zimě hodně snu, tak si na nedostatek sportovního vyžití nemo-

hou stěžovat sympatizanti běhu na lyžích. Na svazích Kapličovký jsou připra-
vené a označené dvě trasy. Smyčka dlouhé trasy, označena zeleně, má délku 
3,5 km. Kratší trasa je vyznačena žlutou barvou a má délku 1,9 km.
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Nordic walking
W roku 2013 w ramach realizacji projektu „Sport pro 

activ Skoczów i Hrádek. Promocja aktywności sportowo- 
turystycznej bez granic” dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, wytyczono 
3 ogólnodostępne trasy nordic walking. Jedna z wyty-
czonych tras ma szkoleniowo-ćwiczebny charakter (ko-
lor czarny), długość 1,5 km i biegnie wałami rzeki Wisły. 
Trasa oznaczona kolorem pomarańczowym o długości 
8,8 km prowadzi ze Skoczowa do Wilamowic, m.in. przez 
wzgórze Kaplicówka, orientacyjny czas przejścia 2,5 h. 
Trzecia, niebieska, trasa prowadzi ze Skoczowa przez 
Ochaby do Kiczyc i z powrotem do Skoczowa pod Krytą 
Pływalnię Delfin. Ma długość 11,8 km, orientacyjny czas 
przejścia 3-3,5 h. Wszystkie trasy rozpoczynają się i koń-
czą obok Krytej Pływalni Delfin.

Nordic walking
V rámci projektu „Sport pro-activ Skoczów a Hrádek. 

Podpora cestovního ruchu a sportovních aktivit bez hra-
nic” financováného z Operačního Programu Přeshra-
niční Spolupráce Česká republika - Polská republika 
2007-2013, připraveno v roce 2013 tři veřejné trasy pro 
nordic walking. Jedna z tras má tréninkový charakter, 
(barva černá), délku 1,5 km a vede po březích řeky Visly. 
Trasa, která je označena oranžovou barvou, o délce 8,8 
km, vede ze Skočova do Wilamowic mj. přes kopec Ka-
pličovka. Její orientační doba chodu to 2,5 hodiny. Třetí, 
modrá trasa, vede ze Skočová přes Ochaby do Kiczyc 
a zpět do Skočovského, krytého bazénu „Delfin”. Má dél-
ku 11,8 km a orientační doba chodu je 3–3,5 h. Všechny 
trasy začínají a končí u krytého bazénu „Delfin”.
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Kryta Pływalnia „Delfin” 
Jest to kompleks sportowo-rekreacyjny, który oferuje dwie nie-

cki basenowe: sportową i rekreacyjną połączoną ze zjeżdżalnią 
o długości 93 m. Do dyspozycji są też wanna z hydromasażem, bicze 
i gejzery wodne. W obiekcie znajdują się: siłownia, sauny sucha i pa-
rowa, dwutorowa kręgielnia, korty tenisowe ze sztuczną nawierzch-
nią. Najnowszą atrakcją są tężnie. W obiekcie zlokalizowana jest 
także sala treningowa, w której prowadzone są zajęcia typu fitness: 
aerobic, step, pilates itp. 
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Krytá plovárna „Delfin”
Sportovní a rekreační komplex je vybaven sportovním a re-

kreačním bazénem, tobogánem o délce 93 m, finskými a římský-
mi saunami, masážními tryskami, posilovnou, gradovnou, vodními 
chrliči (gejzíry) a dvojdrahovou kuželnou. Kromě toho skoczovský 
„Delfín” poskytuje léčivé masáže, zájemci se zde také mohou věno-
vat tenisu na jednom s tří tenisových kurtů s umělým travnatým povr-
chem. Nejnovějším lákadlem je gradovna. V podkroví se nachází 
školící místnost, kde se můžete zúčastnit fitness: aerobik, step, pi-
lates, atd.



Stadion Miejski Beskid im. Rudolfa Kukucza
W jego skład wchodzą boisko z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej 

o wymiarach 100 m x 64 m wraz z trybunami na 800 osób, boisko uniwersalne 
z nawierzchnią tartanową o wymiarach 38 m x 23 m, bieżnia lekkoatletyczna 
długości 400 m, plac do pchnięcia kulą oraz skocznia w dal. Obiekt posiada 
również pawilon sportowy (biura, szatnie wraz z natryskami, pomieszczenia 
gospodarcze, kotłownia, świetlica, kawiarnia z zapleczem) oraz halę sportową 
o wymiarach 29 m x 18 m wraz z widownią na 50 osób. Ze stadionu korzystają 
szkoły gminy Skoczów, kluby sportowe oraz klienci indywidualni.
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Městský stadion Beskid Rudolfa Kukucza
Zahrnuje travnaté, fotbalové hřiště o rozměrech 100 m x 64 m s tribunou 

pro 800 lidí, univerzální tartanové hřiště s plochou o rozměrech 38 m x 23 m, 
atletickou dráhu o délce 400 m, místo pro vrh koulí a skok do dálky. Objekt 
disponuje také sportovním pavilonem (kanceláře, šatny se sprchami, technická 
místnost, kotelna, společenská místnost, kavárna s příslušenstvím) a a spor-
tovní halu o rozměrech 29 m x 18 m s publikem 50 lidí. Stadion je využívány 
školami z obce Skočov, sportovními kluby i jednotlivcemi.



Skate Park 
Mogą z niego ko-

rzystać zarówno ci 
bardziej, jak i mniej 
doświadczeni ama-
torzy sportów eks-
tremalnych (jazda 
na deskorolce, BMX, 
czy wyczynowa jazda 
na rolkach). Usytuo-
wany jest przy ulicy 
ks. Ewangelisty Jana 
Mocko. W Skate Par-
ku znajduje się wiele 
przeszkód przezna-
czonych do nauki tri-
ków m.in.: Bank Ramp 
(rozpęd płaski), Quar-
ter Pipe (rozpęd łuko-
wy), Funbox z mur-
kiem, Funbox z rurką 
i murkiem, Minirampa, 
Ławka grindbox, Rur-
ka prosta oraz Quar-
ter pipe z podwyższe-
niem. Można tu kręcić 
ewolucje zarówno na 
deskorolce, jak i na 
rowerze. Korzystanie 
jest bezpłatne.
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Skate Park 
Mohou ho po-

užívat více a méně 
zkušené milovníky 
extrémních sportů 
( s k a t e b o a r d i n g , 
BMX, jízda na ko-
lečkových bruslích). 
Nachází se v uli-
ci ks. Evangelisty 
Jana Mocko. V Ska-
te Parku existuje 
mnoho překážek pro 
učení triků, mj: Bank 
Ramp, Quarter Pipe, 
Funbox s nízkou zíd-
kou, Funbox s trub-
kou a nízkou zídkou, 
Miniramp, lavička 
grindbox, přímá trub-
ka a Quarter pipe se 
zvýšením. Je možné 
tady vykonávat akro-
bacie na skateboar-
du a na kole. Použití 
je zdarma.



Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Obiektami i terenami sportowymi zajmuje się Skoczowski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Nadzoruje również trasy rowerowe znajdujące się na terenie gminy. 
Do jego zadań należy utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 
współpraca z placówkami oświatowymi oraz zapewnienie możliwości korzy-
stania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych i odnowy biologicznej. 
W ciągu roku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem 
i współorganizatorem ponad 30 imprez sportowo-rekreacyjnych i 20 biegów 
rekreacyjnych oraz zajęć z podstaw tenisa ziemnego.

22



22 23

Skočovské Sportovní a Rekreační Středisko (SOSIR)
Sportovním zařízením se zabývá Skočovské Sportovní a Rekreační Stře-

disko. Dohlíží také na cyklistické trasy, které leží v obci. Mezi jeho úkoly 
patří udržování a sdílení sportovního a rekreačního zařízení, spolupráce se 
vzdělávacími institucemi a zajištění možnosti použití zařízení pro sportování, 
rekreace a wellness. V průběhu roku je Skočovské Sportovní a Rekreační 
Středisko organizátorem a spoluorganizátorem více než 30 sportovních a re-
kreačních akcí, 20 rekreačních běhů a tříd tenisových základů.
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Imprezy sportowo-rekreacyjne w gminie Skoczów
Mistrzostwa Skoczowa w narciarstwie zjazdowym (luty/marzec)
Zawody w biegach narciarskich (luty/marzec)
Wiosenny Turniej Piłki Nożnej „ORLIK 2012”
Skoczowskie Rodzinne Rajdy Rowerowe
Cykl Zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”
Skoczowskie Marsze po Zdrowie (maj-wrzesień)
Marsze Nordic-Walking (maj-wrzesień)
Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Skoczowa (czerwiec)
Turnieje Piłkarskie „TRYTON-CUP”
Turniej Piłkarski dla dzieci  „Zdrowie i Fair-Play” (czerwiec)
Cross Świętojański im. Jana Marka (czerwiec)
Cykl turniejów w mini-siatkówce
Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa LZS w Biegach Przełajowych
Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego (grudzień)
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Sportovní a rekreační akce v obci Skočov
Mistrovství Skočova v sjezdovém lyžování (únor / březen) 
Soutěže v běhu na lyžích (únor / březen)
Jarní fotbalový turnaj „ORLIK 2012”
Skočovské rodinné cyklistické rally
Cyklus soutěží „Atletické Čtvrtky”
Skočovské pochody pro zdraví (květen-září)
Pochody Nordic walking (květen-září)
Turnaj stolního tenisu u příležitosti Dnů Skočova (červen)
Fotbalové turnaje „TRYTON-CUP”
Fotbalový turnaj pro děti „Zdraví a Fair Play” (červen)
Svatojánský cross Jana Marka (červen)
Cyklus turnajů v minivolejbal
Mezinárodní volejbalový turnaj dívek a chlapců
Mistrovství LSK v přespolním běhu
Otevřené mistrovství plážového volejbalu Těšínské země
Mikulášský turnaj stolního tenisu (prosinec)
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Obiekty sportowe
w sołectwach
Obiekty sportowe położone są 

także w sołectwach gminy Sko-
czów. W Wilamowicach znajduje 
się kort do tenisa ziemnego o na-
wierzchni z mączki ceglastej oraz 
boisko asfaltowe do koszykówki 
i siatkówki. Boisko tego typu posia-
dają również Bładnice. Natomiast 
w Kowalach znajduje się boisko 
asfaltowe do siatkówki oraz tenisa 
ziemnego i trawiasty plac do gry 
w mini-piłkę nożną. Sołectwo Har-
butowice ma nie tylko boisko asfal-
towe do siatkówki, tenisa ziem-
nego i stołowego, ale także krytą 
strzelnicę na broń pneumatyczną.

Obiekty klubów sportowych
Kluby sportowe działające w sołectwach gminy Skoczów dysponują włas-

ną bazą sportową. Boiska piłkarskie posiadają: LKS „Pogórze”, LKS „Błękitni” 
w Pierśćcu, LKS „Ochaby’96”, LKS „Wiślica”. Klub z Ochab dysponuje ponadto 
asfaltowym, wielofunkcyjnym boiskiem do koszykówki, siatkówki i tenisa ziem-
nego.
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Sportovní zařízení
v vesnicích
Objekty sportovního zařízení 

jsou také umístěny ve vesnicích 
obci Skočov. Ve vesnici Wilamo-
wice je antukový tenisový kurt 
s povrchem s cihlové mouky 
a asfaltové hřiště na basketbal 
a volejbal. Hřiště tohoto typu 
je také ve vesnici Bładnice. 
V Kowalach se nachází asfal-
tové hřiště na volejbal i tenis 
a také travnatý prostor pro hraní 
v mini-fotbal. Vesnice Harbuto-
wice má nejen asfaltové hřiště 
na volejbal, tenis a stolní te-
nis, ale také krytou střelnici pro 
pneumatické pistole.

Objekty sportovních
klubů
Sportovní kluby působící 

v obci Skočov sporty mají vlast-
ní sportovní zařízení. Fotbalová 
hřiště mají: LSK „Pogórze”, 
LSK „Błękitni” v Pierśćcu, LSK 
„Ochaby’96”, LSK „Wiślica”. 
Klub z Ochaby má také asfal-
tové, víceúčelové hřiště na ba-
sketbal, volejbal a tenis.
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Další rozvoj
sportu
v Hrádku
S a m o s p r á v a 

obce se snaží sport 
v Hrádku všemožně 
rozvíjet. V letošním 
roce koupila vhod-
ný pozemek u školy, 
který hodlá využít ke 
stavbě sportovní haly. 
Rovněž v centru obce 
se připravuje projekt 
venkovního hřiště se 
zázemím. 

Rozwój sportu w Gminie Hrádek
Władze gminy dbają o rozwój atrakcji sportowych. W ubiegłym roku kupiono 

działkę obok szkoły, na której powstanie hala sportowa. W centrum gminy przy-
gotowywany jest projekt budowy otwartego boiska wraz z zapleczem.

Obec Hrádek
Hrádek má vhodné podmínky pro provozování nejrůznějších sportovních aktivit. 

Tyto možnosti jsou neustále rozvíjeny a rozšiřovány. Některé sportovní soutěže mají 
v Hrádku dlouholetou tradici.

Gmina Hrádek
Hrádek to gmina z idealnymi warunkami do uprawiania najróżnorodniejszych 

sportów. Możliwości ich uprawiania stale są poszerzane. Niektóre zawody sportowe 
w Hrádku mają długoletnią tradycję.

Wizualizacja / Vizualizace

Wizualizacja / Vizualizace
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Běh Hrádkem
Tento atraktivní běžecký cros-

sový závod se v obci Hrádek 
koná již 20 let. Za tuto dobu získal 
věhlas. Soutěží se ve 23. disci-
plínách. Trať hlavní kategorie má 
délku 8 km. Závodu se každo-
ročně zúčastňuje průměrně 350 
běžců. Tímto parametrem se řadí 
mezi 10 nejvýznamnějších v Mo-
ravskoslezském kraji.

Bieg dookoła Hrádka
To znany bieg przełajowy, któ-

ry odbywa się w gminie Hrádek już 
od 20 lat. Rozgrywany jest w 23 
kategoriach. Trasa biegu główne-
go ma długość 8 km. Co roku na 
starcie staje około 350 biegaczy. 
Dzięki temu znajduje się w pierw-
szej dziesiątce imprez w regionie 
morawsko-śląskim.
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Fotbal a tenis
V obci se nachází spor-

tovní areál s fotbalovým hřištěm 
a dvěma tenisovými kurty. Areál 
spravuje tělovýchovná jednota So-
kol Hrádek, v jehož rámci sdružu-
je i klub tenistů. Sokol existuje 
v Hrádku již od roku 1957. Fotbali-
sté (muži, dorost, žáci) hrají okres-
ní ligové soutěže. Fotbalové hřiště 
bylo postaveno před 40-ti lety.

Piłka nożna i tenis
Gmina posiada obiekt sportowy 

z boiskiem do piłki nożnej oraz dwo-
ma kortami tenisowymi. Zajmuje się 
nim towarzystwo gimnastyczne „So-
kół Hrádek“. Jego działalność obej-
muje również klub tenisowy. „Sokół” 
istnieje w Hrádku od 1957 roku. Pił-
karze (mężczyźni, młodzież, studen-
ci) grają w lidze rejonowej. Boisko do 
piłki nożnej powstało przed 40 laty.

Mundial
Tato jedinečná so-

utěž v kopané se konala 
v Hrádku již 33 x. Turnaje 
se zúčastňuje 8 družstev, 
složených z hráčů repre-
zentujících některé částí 
obce. Tradičně se hraje 
na menším lesním hřišti 
v lokalitě Girov. Tuto akci 
zabezpečuje vždy vítěz 
předchozího ročníku.
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Mundial
Te wyjątkowe za-

wody piłkarskie od-
były się już 33 razy. 
W turnieju bierze 
udział 8 drużyn złożo-
nych z graczy repre-
zentujących poszcze-
gólne części gminy. 
Tradycyjnie mecze 
odbywają się na mniej-
szym, leśnym boisku 
w miejscu Girov. Nad 
organizacją tego spor-
towego przedsięwzię-
cia czuwa zeszłorocz-
ny zwycięzca turnieju.
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Beskidzka
amatorska
liga hokejowa
W Hrádku, ze wzglę-

du na to, że w zimie 
Olza zamarza, zwykle 
są dobre  warunki do 
uprawiania amatorskie-
go hokeja. Jest to popu-
larny sposób spędzania 
wolnego czasu przez 
mieszkańców gminy 
i to bez względu na wiek. 
Przed czterema laty 
w Trzyńcu powstała Be-
skidzka Amatorska Liga 
Hokejowa. Reprezenta-
cja Hrádka zwyciążyła 
w niej już trzykrotnie.

Beskydská amatérská hokejová liga
V Hrádku jsou, vzhledem k tomu, že zde řeka Olza v zimě zamrzá, odjakži-

va vhodné podmínky k provozování amatérského hokeje. Hokej je proto od 
útlého dětství atraktivní volnočasovou aktivitou občanů Hrádku. Před čtyřmi lety 
vznikla v Třinci Beskydská amatérská hokejová liga, kterou hokejisté, reprezen-
tující Hrádek, již 3x vyhráli. 
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Turystyka piesza,
rowerowa,
nordic walking
Gmina dysponuje dwoma 

trasami turystycznymi prze-
znaczonymi do wędrówki pie-
szej, dwoma ścieżkami rowe-
rowymi oraz dwoma trasami 
do uprawiania nordic walking. 
Trasy są uczęszczane przez 
turystów, zwłaszcza te pro-
wadzące na górę Filipkę. Tra-
sy do nordic walking zostały 
wytyczone w ubiegłym roku 
w ramach projektu „Sport 
pro activ” Hrádek  i Skoczów. 
Promocja aktywności sporto-
wo-turystycznej bez granic”.

Turistika, cykloturistika, nordic walking
Obec disponuje dvěma turistickými stezkami, dvěma cyklostezkami 

a dvěma Nordic Walking trasami. Stezky jsou hojně využívány turisty, zejména 
trasa na horu Filipku. Nordic Walking trasy byly vybudovány v loňském roce 
v rámci přeshraničního projektu „Sport pro activ“ s městem Skoczów.
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Lyžování 
Lyžařský areál na Gru-

ni poskytuje možnost spor-
tovního vyžití v zimě. Dle 
sněhových podmínek bývají 
v provozu dvě sjezdovky, 
kde probíhají organizované 
lyžařské kurzy.

Narciarstwo
Narciarski obiekt na Gruni stwarza 

możliwości uprawiania sportów zimo-
wych. W zależności od  panujących wa-
runków śniegowych dostępne są jedna 
lub dwie trasy zjazdowe. Dla chętnych 
organizowane są kursy narciarskie.
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Vodácké sporty
Řeka Olza v Hrádku tvoří hluboké kaňonovité údolí, poseté množstvím 

peřejí, což vytváří atraktivní podmínky pro provozování vodních sportů. Řeku, 
která bývá splavná zejména na jaře za zvýšeného průtoku, využívají kanoisté, 
kajakáři i raftaři.

Sporty wodne
Przełom Olzy w Hrádku stworzył atrakcyjne warunki do uprawiania sportów 

wodnych. Zwłaszcza wiosną, kiedy rzeką płynie zwiększona ilość wody. Korzy-
stają z tego miłośnicy kajaków, kanadyjek oraz innych łodzi.

Ramowy kalendarz imprez w Hrádku
Beskidzka Amatorska Liga Hokejowa (od listopada do marca)
Powiatowa Liga Piłki Nożnej (jesień i wiosna, mężczyźni i uczniowie)
Bieg dookoła Gródka (pierwsza sobota po Wielkanocy)
Zorganizowana wycieczka nordic walking (kwiecień)
Międzyszkolny bieg przełajowy dla dzieci dwóch szkół (czerwiec)
Mundial - turniej amatorski w piłce nożnej (pierwsza sobota lipca)
Transgraniczna spartakiada rodzinna (druga połowa września)

Rámcový kalendář akcí v Hrádku 
Beskydská amatérská hokejová liga (zima - sezóna od listopadu do března)
Okresní fotbalová liga (podzim a jaro, muži a žáci)
Běh Hrádkem - mezinárodní přespolní běh (první neděle po Velikonocích)
Organizovaný výlet Nordic Walking (duben)
Meziškolní přespolní běh pro školní děti (červen)
Mundial – amatérský fotbalový turnaj (první sobota v červenci)
Přeshraniční rodinná spartakiáda (2. polovina září)
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