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POLSKO- CZESKA AKADEMIA SPORTU – DOBRA PRAKTYKA TRANSGRANICZNA

POLSKO- ČESKÁ AKADEMIE SPORTU – DOBRÁ PŘESHRANIČNÍ PRAXE

Gmina Pakosławice i czeska gmina Mikulovice zainicjowały współpracę w 2017r. Celem partnerskiej 
inicjatywy było zwiększenie intensywności współpracy społeczności w regionie przygranicznym. 
Założono, że polsko- czeska inicjatywa sportowa będzie doskonałą okazją do zaprzyjaźnienia się nie 
tylko samorządów, ale i wzajemnego poznania organizacji sportowych i mieszkańców Pakosławic 
i Mikulovic. W projekcie wykorzystano potencjał organizacji sportowych i zainteresowania 
mieszkańców pogranicza w zakresie sportu i rekreacji na poziomie amatorskim.  Inicjatywa otrzymała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska, oś priorytetowa 4 “Współpraca 
instytucji i społeczności”. Dzięki środkom Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 
zorganizowano wydarzenia sportowe z udziałem miłośników sportu z obu stron granicy. Uczestnicy 
rywalizacji sportowej: członkowie klubów sportowych, dzieci, młodzież - osoby rekreacyjnie 
i amatorsko uprawiające sport mieli okazję do rozwoju swoich sportowych pasji, bliższego poznania się 
i integracji. W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby jego realizacji, który 
wykorzystany zostanie w kolejnych edycjach imprezy i polsko- czeskich zmaganiach sportowych. 
W celu poznania się środowisk związanych ze sportem po obu stronach granicy i zachęcenia do 
wzajemnych wizyt przygotowano film promujący polsko- czeską współpracę. 

                   
Gmina Pakosławice a česká obec Mikulovice iniciovaly spolupráci v roce 2017. Cílem partnerské 
iniciativy bylo zvýšení intenzity spolupráce komunity v příhraničním regionu. Předpoklad byl, že 
polsko- česká sportovní iniciativa bude skvělou příležitostí pro navázání přátelství nejen mezi 
samosprávami, ale i pro vzájemné poznání sportovních organizací a obyvatel Pakosławic a Mikulovic. 
V projektu byl využit potenciál sportovních organizací a zainteresovanosti obyvatel příhraničí v oblasti 
sportu a rekreace na amatérské úrovni. Iniciativa získala dofinacování z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a také z prostředků státního rozpočtu v rámci programu INTERREG  V-A Česká 
republika - Polsko, prioritní osa 4 “Spolupráce institucí a komunit”. Díky prostředkům z Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Praděd byly pořádány sportovní události s účastí milovníků sportu z obou 
stran hranice. Účastníci sportovního soutěžení: členové sportovních klubů, děti, mládež - osoby 
sportující rekreačně a amatérsky měli příležitost k rozvoji své sportovní vášně, bližšímu poznání 
a integraci. V rámci projektu bylo zakoupeno sportovní vybavení pro potřeby jeho realizace, které bude 
využito v dalších pokračováních události a na polsko- českých sportovních zápoleních. Za účelem 
poznání prostředí spojeného se sportem na obou stranách hranice a motivace k vzájemným návštěvám 
byl  připraven film propagující polsko- českou spolupráci.



Polsko- Czeskie  Igrzyska  Sportowe

Polsko- české  sportovní  hry

„Igrzyska czas zacząć” - tak można skomentować wydarzenia, które miały miejsce w Pakosławicach. 
Zgodnie z tradycją, jak przystało na igrzyska, obowiązkowym punktem programu była defilada 
uczestników igrzysk na czele z symbolicznym zniczem olimpijskim. Później, przyszedł czas tylko na 
rywalizację sportową. Podczas tego polsko- czeskiego dnia sportu nie zabrakło zawodników ani 
kibiców. W zmaganiach wzięło udział ok. 200 zawodników z Polski i Czech, w tym mieszkańcy 
sołectw gminy Pakosławice, samorządowcy, reprezentacje z gminy Nysa. Nie zabrakło gości 
z Mikulovic, którzy dzielnie walczyli we wszystkich konkurencjach: tenis stołowy kobiet i mężczyzn, 
rzuty do kosza kobiet i mężczyzn, bilard, slalom, siatkówka, drużynowe przeciąganie liny. 

„Hry mohou být zahájeny” - tak by se daly komentovat události, které se uskutečnily  v Pakosławicích. 
Shodně s tradicí, jak už to u her bývá, byla povinným bodem programu defiláda účastníků her na čele 
s olympijskou pochodní. Později nastal čas jen na sportovní soutěžení. Během tohoto polsko- českého 
sportovního dne nechyběli ani závodníci ani fanoušci. Sportovního zápolení se účastnilo přibl. 200 
závodníků z Polska a České republiky, včetně obyvatel šoltýství (sołectwa) gminy Pakosławice, členů 
samosprávy, reprezentace ze gminy Nisa. Nechyběli ani hosté z Mikulovic, kteří statečně bojovali ve 
všech disciplínách: stolní tenis ženy a muži, hod na koš ženy a muži, billiard, slalom, odbíjená, 
přetahování lana družstev. 



Polsko- Czeski  Piknik  Sportowy  

Polsko- český  sportovní  piknik  

16 i 17 czerwca 2018r. zaproszono wszystkich na murawę. Tym razem drużyny polskie i czeskie 
mogły wykazać się umiejętnościami „gry w nogę”. W pierwszym dniu rozegrano mecz towarzyski 
reprezentacji Pakosławic i Mikulovic. Podczas drugiego dnia pikniku, w ramach Polsko- Czeskiego 
Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego do wspólnej zabawy i rywalizacji sportowej zaproszono dzieci 
i młodzież z Polski i Czech. W ramach pikniku zapewniono dobrą zabawę, moc sportowych wrażeń i 
przyjazną atmosferę.

Dne 16. a 17. června 2018 byli všichni pozváni na trávník. Tentokrát mohla polská a česká družstva 
předvést své dovednosti „hry s mičudou”. První den se odehrál přátelský zápas reprezentace 
Pakosławice- Mikulovice. Během druhého dne pikniku byly v rámci Polsko- českého turnaje v kopané 
pro mládež pozvány ke společné zábavě a sportovnímu soutěžení děti a mládež z Polska a České 
republiky. V rámci pikniku se uskutečnila dobrá zábava, intenzivní sportovní dojmy a přátelská 
atmosféra.



GMINA PAKOSŁAWICE 
INFRASTRUKTURA  SPORTOWA  -   SPORTOVNÍ  INFRASTRUKTURA 
Na terenie Pakosławic znajduje się kompleks sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego 
z urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu oraz hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, z trybunami i zapleczem socjalnym. Poza możliwością 
uprawiania sportów halowych, swoje pasje mogą rozwijać miłośnicy gry w tenisa stołowego i bilarda.  
Do dyspozycji mieszkańców i klubów sportowych pozostaje również sala sportowa w Prusinowicach 
oraz boisko sportowe w Reńskiej Wsi i Prusinowicach.   Dla najmłodszych miejscem rekreacji są 
atrakcyjne palce zabaw. 

Na území Pakosławic se nachází sportovní komplex složený z multifunkčního hřiště se nářadím 
posilovny na čerstvém vzduchu a sportovní hala s plnohodnotným hřištěm na fotbal, košíkovou 
a odbíjenou, s tribunami a sociálním zázemím. Kromě možnosti provozovat halové sporty zde mohou 
rozvíjet sportovní zaujetí příznivci stolního tenisu a billiardu. K dispozici obyvatel a sportovních klubů 
je také sportovní sál v Prusinowicích a sportovní hřiště v  Reńské Wsi a Prusinowicích. Pro nejmladší 
jsou místem rekreace atraktivní dětská hřiště. 

ORGANIZACJE  SPORTOWE - SPORTOVNÍ  ORGANIZACE 
Na terenie gminy aktywnie działają, odnosząc wiele sukcesów sportowych liczne organizacje 
zrzeszone w ramach:
LZS „ORZEŁ” Reńska Wieś (seniorzy oraz juniorzy), LUKS Pakosławice (dzieci), LZS Pakosławice 
(drużyna seniorek). Kluby sportowe działają tu w rożnych dyscyplinach i w rożnych kategoriach 
wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fenomenem na skalę powiatu nyskiego jest zasługująca na 
uznanie damska drużyna piłkarska. Poza piłką nożną, siatkówką i koszykówką, najmłodsi mieszkańcy 
gminy realizują swoje sportowe zainteresowania w ramach działającego zespołu tanecznego PAKO 
DANCE. 

Na území gminy aktivně působí a mají při tom řadu sportovních úspěchů početné sportovní organizace 
sdružené v rámci: LZS „ORZEŁ” Reńska Wieś (senioři a junioři), LUKS Pakosławice (děti), LZS 
Pakosławice (družstvo seniorek). Sportovní kluby zde působí v různých disciplínách a různých 
věkových kategoriích. Každý tady najde něco pro sebe. Fenoménem v měřítku niského okresu je, 
uznání si zasluhující, ženské fotbalové družstvo. Kromě kopané, odbíjené a košíkové realizují 
nejmladší obyvatelé gminy své sportovní zájmy v rámci fungujícího tanečního souboru PAKO 
DANCE.



IMPREZY - AKCE 
Gmina Pakosławice we współpracy z lokalnymi organizacjami jest organizatorem wielu imprez 
sportowo – rekreacyjnych. Cyklicznie organizowane są rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego, 
zawody wędkarskie, turnieje tańca towarzyskiego, pikniki sportowe, zawody sportowe drużyn 
piłkarskich. Kibice z gminy Pakosławice uczestniczą w cyklicznie organizowanych wyjazdach na 
mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej.  Dla wszystkich miłośników dwóch kółek i wycieczek 
krajoznawczych organizowany jest Rodzinny Rajd Rowerowy. Jego trasa wiedzie przez malownicze 
tereny Gminy Pakosławice i pozwala na poznanie jej uroków. Dzięki aktywności gminnych jednostek 
OSP rozgrywane są Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

Gmina Pakosławice je ve spolupráci s místními organizacemi pořadatelem mnoha sportovně – 
rekreačních akcí. Pravidelně jsou pořádány cyklistické rallye, turnaje stolního tenisu, soutěže ve 
společenském tanci, rybářské závody, sportovní pikniky, sportovní závody florbalových družstev. 
Fanoušci z gminy Pakosławice se účastní pravidelně pořádaných zájezdů na zápasy polské fotbalové 
reprezentace. Pro všechny milovníky dvou kol a poznávacích vlastivědných výletů je pořádán  Rodinný 
cyklistický výlet. Jeho trasa vede malebným terénem Gminy Pakosławice a umožňuje poznat její krásy. 
Díky aktivitě gminných jednotek OSP se konají Gminné sportovně-požární závody. 

Gmina Pakosławice to teren atrakcyjny dla aktywnych form wypoczynku. Posiadane zasoby: zbiorniki 
wodne, lasy, drogi polne, „zabytkowe zacisza", parki oraz nieskażone środowisko sprzyjają uprawianiu 
sportów i rekreacji. W ofercie gminy znajdą się atrakcyjne miejsca dla poszukujących spokojnego 
wypoczynku na łonie natury oraz tych planujących weekendowy wypoczynek połączony z rekreacją. 

Gmina Pakosławice je atraktivní 
terén pro aktivní formy odpočinku. 
Nabízený fond: vodní nádrže, lesy, 
polní cesty, „památková zákoutí", 
parky a ideální životní prostředí 
vybízejí ke sportování a rekreaci. V 
nabídce gminy se nacházejí 
atraktivní místa pro ty, kteří hledají 
klidný odpočinek v lůně přírody, i 
pro ty, kteří plánují  víkendový 
odpočinek spojený s rekreací. 



Przebiegająca przez gminę Pakosławice Nyska Droga św. Jakuba (Szlak Jakubowy) 
to propozycja dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek. Strudzeni 
wędrówką mogą zatrzymać się na chwilę na Turystycznym Przystanku na Szlaku 
Jakubowym w Pakosławicach przy kościele. Tu odpoczywając, mają okazję 
zapoznać się z historią i kultem św. Jakuba oraz innymi miejscami wartymi do 
odwiedzenia na trasach szlaku Jakubowego polsko- czeskiego pogranicza. 

Procházející gminou Pakosławice Niská cesta sv. Jakuba (Jakubova stezka) je pozvánkou pro 
milovníky pěších a cyklistických výletů.  Zmožení putováním se mohou na chvíli zastavit v turistické 
Zastávce na Jakubově stezce v Pakosławicích u kostela. Zde při odpočinku mají možnost se seznámit 
s historií a kultem sv. Jakuba a také s dalšími místy, které stojí za shlédnutí na trasách Jakubovy stezky 
v polsko- českém příhraničí. 

Krajobraz gminy Pakosławice można podziwiać 
przejeżdżając po jej terenie oznakowanymi trasami 
rowerowymi. Miłośnikom „dwóch kółek” gmina oferuje 
dwie trasy umożliwiające poznanie ciekawych zabytków 
i przyrody. Na trasie żółtej przebiegającej przez 
Pakosławice, Prusinowice, Strobice i Bykowice amatorzy 
jazdy na rowerze mogą zobaczyć zabytkowe kościoły, 
krzyż pokutny i urokliwe kapliczki. Pałce w Biechowie 
i Frączkowie z parkami pałacowymi oraz zbiornik 
retencyjny to atrakcje na trasie wiodącej przez Reńską 
Wieś, Rzymiany, Biechów, Nowaki, Fraczków 
i Goszowice.

Panorama gminy Pakosławice můžeme obdivovat při 
projíždění na jejím území značenými cyklotrasami. 

Milovníkům „dvou kol” gmina nabízí dvě trasy umožňující poznávání zajímavých památek a přírody. 
Na žluté trase procházející přes Pakosławice, Prusinowice, Strobice a Bykowice mohou ctitelé jízdy na 
kole vidět památkové kostely, smírčí kříž a kouzelné kapličky. Zámky v Biechowě a Frączkowě se 
zámeckými parky a retenční nádrž to jsou zajímavosti na trase vedoucí přes Reńskou Wieś, Rzymiany, 
Biechów, Nowaki, Fraczków a Goszowice.

Idealnym miejscem dla miłośników przyrody i rekreacji jest kompleks leśny „Wąwozy Biechowskie”.  
Podczas pieszej lub rowerowej wyprawy wytyczoną ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną można 
zapoznać się z walorami przyrodniczymi tego zielonego zakątka. Niezwykłym miejscem jest 
historyczno- przyrodniczy kompleks we Frączkowie. Okazały pałac w otoczeniu zabytkowego 
parku ze stawem i urządzeniami sportowymi dostarczy odwiedzającym wielu wrażeń. 

Ideálním místem pro milovníky přírody a odpočinku je lesní komplex „Wąwozy Biechowskie 
(Biechowské úžlabiny)”.Během pěší nebo cyklistické výpravy po vytýčené naučné stezce se lze 
seznámit s přírodními půvaby tohoto zeleného zákoutí. Neobvyklým místem je historicko- přírodní 
komplex ve Frączkowě. Honosný zámek obklopený památkovým parkem s rybníkem a sportovními 
zařízeními poskytne návštěvníkům hodně dojmů. 



Aktywny wypoczynek w otoczeniu unikatowej przyrody oferuje miejscowość Nowaki. Znajdujący się 
tu zbiornik wodno-retencyjny pełni funkcje rekreacyjno- turystyczne.  Oddalony zaledwie 8 km od 
Nysy jest atrakcyjnym miejscem rekreacji oraz rozwijania pasji wędkarskich. Zbiornik przyciąga 
„karpiarzy” z całej Polski. Na jego wodzie organizowane są wysokiej rangi zawody karpiowe. Miejsce 
to z uwagi na posiadane walory zostało wpisane na listę produktów lokalnych LGD „Nyskie Księstwo 
Jezior i Gór”. Odwiedzający miejscowość Nowaki na trasie do zbiornika wodnego mogą skorzystać 
z oferty Turystycznej Przystani - kompleksu turystyczno-rekreacyjnego z wiatą i urządzeniami 
rekreacyjnymi. 

Aktivní odpočinek v okolí jedinečné přírody nabízí obec Nowaki. Nacházející se zde vodní a retenční  
plní rekreačně- turistickou funkci. Vzdálená sotva  8km od Nisy je atraktivním místem pro rekreaci 
a také pro rozvíjení rybářských zálib. Nádrž přitahuje „kapráře” z celého Polska. Ve zdejších vodách 
jsou pořádány vysoce hodnocené kaprařské závody. Toto místo bylo s ohledem na své kvality zapsáno 
na seznam lokálních produktů LGD „Niské knížectví jezer a hor”.Lidé navštěvující obci Nowaki na 
trase k vodní nádrži mohou využít nabídku Turistického přístaviště. Zdejší turisticko-rekreační 
komplex s přístřeškem a rekreačními zařízeními.

W ofercie rekreacyjnej gminy Pakosławice   znajduje się łowisko w miejscowości Frączków.  Miejsce 
oferuje dogodne warunki do   wypoczynku nad wodą, gdzie w ciszy i atrakcyjnym otoczeniu można 
odpocząć, zrelaksować się i powędkować.   

V rekreační nabídce gminy Pakosławice se nachází loviště v obci Frączków. Místo nabízí příjemné 
podmínky pro odpočinek u vody, kde lze v tichu a atraktivním prostředí odpočívat, relaxovat a zarybařit si.   



GMINA  MIKULOVICE   

INFRASTRUKTURA  SPORTOWA - SPORTOVNÍ  INFRASTRUKTURA 
Mikulovice oferują wiele możliwości dla aktywnego spędzenia czasu w obiektach sportowych. Przy 
szkole podstawowej w Mikulovicach znajduje się   nowoczesny ośrodek sportowy z boiskiem ze 
sztuczną nawierzchnią oraz sala gimnastyczna do uprawiania sportów halowych. Obiekt pozostaje do 
użytku dla miłośników piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, siatko-nogi 
i lekkoatletyki. Jest tu również asfaltowy plac, gdzie można jeździć na rolkach. Sale gimnastyczne 
w gminie Mikulovice przystosowane i wyposażone do gry w tenisa stołowego, ćwiczenia aikido, 
aerobiku, tańców sportowych. Miejscowość Široký Brod ma do zaoferowania wielofunkcyjne boisko 
sportowe przystosowane do gry w siatkówkę, siatko-nogę, tenisa oraz salę gimnastyczną.  Doskonałe 
warunki do uprawiania piłki nożnej i całoroczną ofertę sportową posiada stadion sportowy z boiskami   
z naturalną i sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem. 

Mikulovice nabízejí mnoho možností pro aktivní trávení volného času ve sportovních objektech. 
V blízkosti základní školy v Mikulovicích se nachází moderní sportovní centrum s hřištěm s umělým 
povrchem a tělocvičnou pro provozování halových sportů. Zařízení mohou užívat příznivci kopané, 
tenisu, odbíjené, košíkové, házené, nohejbalu a lehké atletiky. Je zde rovněž asfaltová plocha, kde lze 
jezdit na kolečkových bruslích. Tělocvičny v obci Mikulovice jsou přizpůsobeny a vybaveny pro stolní 
tenis, cvičení aikido, aerobik, sportovní tance. V místní části obce s názvem Široký Brod se nachází 
multifunkční sportovní hřiště uzpůsobené pro volejbal, nohejbal, tenis a vybavené také tělocvičnou. 
Výborné podmínky pro kopanou a celoroční sportovní nabídku má sportovní stadion s hřišti 
s přírodním a umělým povrchem a osvětlením. 

ORGANIZACJE SPORTOWE  - SPORTOVNÍ ORGANIZACE
W gminie Mikulovice mieszkańcy zrzeszeni w klubach sportowych uprawiają najpopularniejsze 
dyscypliny sportu.  Do funkcjonujących organizacji sportowych należą: FK Mikulovice (piłka nożna- 

sekcja dzieci i młodzieży i mężczyzn), TJ Sport Mikulovice 
z sekcjami: siatkówki, hokeja, aerobiku, aikido, szachów, 
badmintona, tenisa stołowego, piłki nożnej i siatko-nogi 
oraz TJ SOKOL.

V gmině Mikulovice jsou obyvatelé sdruženi ve 
sportovních klubech a provozují nejpopulárnější sportovní 
disciplíny. K fungujícím sportovním organizacím patří: FK 
Mikulovice (kopaná - oddíly: mladší přípravka, starší 
přípravka žáci, dorost, muži), TJ Sport Mikulovice (oddíly: 
volejbal, hokejbal, aerobik, aikido, badminton, šachy, stolní 
tenis, nohejbal a TJ SOKOL.



IMPREZY - AKCE
W ofercie imprez sportowo – rekreacyjnych Mikulovic na uwagę zasługują liczne turnieje sportowe, 
rozgrywki piłkarskie, zawody sportowe, imprezy rowerowe i inicjatywy angażujące najmłodszych 
mieszkańców gminy.  Są one nie tylko okazją do rywalizacji sportowej, sprawdzenia formy 
i zdobywania sportowych trofeów, ale i sprzyjają integracji oraz zabawie bez względu na wiek. Do 
najważniejszych wydarzeń nalezą: Dni Mikulovic, Mikulovickie Dni Sportu, Memoriał Ivana Dosta, 
turnieje: siatko-nogi, tenisa stołowego,  badmintona.

V nabídce sportovně – rekreačních akcí Mikulovic si pozornost zaslouží početné sportovní turnaje, 
soutěže v kopané, sportovní závody, cyklistické akce a iniciativy pro zapojení nejmladších obyvatel 
obce. Jsou příležitostí nejen ke sportovnímu soutěžení, ověření sportovní formy a získávání sportovní 
trofejí, ale také napomáhají integraci a zábavě bez ohledu na věk. K nejdůležitějším událostem patří: 
Dny Mikulovic, Mikulovické hry,Memoriál Ivana Dosta, Turnaj: v hokejbale, ve stolním tenisu, 
v badmintonu, v nohejbale.

Mikulovice są znaczącym punktem na mapie jesenickiego regionu. Położone przy granicy z Polską 
oferują wiele możliwości do wypoczynku i rekreacji. Znajdujący się w pobliżu przejścia granicznego 
Głuchołazy- Mikulowice ośrodek sportowo- rekreacyjny posiada bogatą ofertę aktywnego spędzenia 
czasu. W jego ofercie znajduje się boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa, sitako-
nogę, mini -piłkę nożną oraz boisko do gry w piłkę siatkową -plażową i teren do gry w minigolfa. 
Niewielki staw, obfitujący w pstrągi jest miejscem rekreacyjnego połowu ryb. 

Mikulovice jsou významným bodem na mapě jesenického regionu. Svou polohou u hranice s Polskem 
nabízejí řadu možností pro odpočinek a rekreaci. Sportovní a rekreační centrum nacházející se 
v blízkosti hraničního přechodu Głuchołazy- Mikulovice má bohatou nabídku na aktivní trávení 
volného času. V jeho nabídce je sportovní hřiště s umělým povrchem pro tenis, nohejbal, minifotbal 
a také hřiště na plážový volejbal a minigolf. Nevelký rybník bohatý na pstruhy je místem 
pro rekreační rybaření. 



Dla ceniących aktywny wypoczynek czeka atrakcyjna oferta tras rowerowych. W regionie nysko- 
jesenickim, w tym na terenie Mikulovic istnieją idealne warunki do rowerowych wycieczek 
połączonych   z podziwianiem malowniczych krajobrazów pogranicza.  Przez Mikulovice przebiega 
międzynarodowa trasa rowerowa Euro Velo zaliczana do europejskiej sieci szlaków rowerowych. 
Szlak Euro Velo 9 zwany trasą Bałtyk – Adriatyk lub Szlakiem Bursztynowym, od strony powiatu 
nyskiego jako szlak rowerowy R-9  „wchodzi” na terytorium  Republiki Czeskiej  przez dawne 
przejście graniczne Głuchołazy- Mikulovice. Po stronie czeskiej poprowadzony jest istniejącymi już 
trasami rowerowymi, tzw. cyklotrasami, z których jedną jest trasa 54 Mikulovice - .   Jeseník

Na ty, kteří si cení aktivní odpočinek, čeká atraktivní nabídka cyklistických tras. V nisko- jesenickém 
regionu, včetně území Mikulovic, existují ideální podmínky pro cyklistické výlety spojené 
s obdivováním malebných panoramat příhraničí.  Mikulovicemi prochází mezinárodní cyklistická 
trasa Euro Velo zařazená do evropské sítě cyklistických stezek. Stezka Euro Velo 9 zvaná jako trasa Balt 
– Jadran nebo Jantarová stezka „vstupuje” z niského powiatu (okresu) jako cyklostezka R-9 na území 
České republiky někdejším hraničním přechodem  Głuchołazy- Mikulovice. Na české straně vede již 
stávajícími cyklotrasami, z nichž jednou je trasa 54 Mikulovice -Jeseník.   

Fani lotnictwa i pokazów akrobacji szybowcowej podczas wizyty w Mikulovicach mogą odwiedzić 
znajdujące się ok. 2 km na północny zachód lotnisko dla samolotów silnikowych i bezsilnikowych 
(szybowców) Areoklubu Jesenik. Poza zwyczajowym „lataniem klubowym” organizowane są tu 
podczas sezonu lotniczego widowiskowe imprezy plenerowe. 

Fanoušci letectví a ukázek kluzákové akrobacie mohou během návštěvy v Mikulovicích navštívit asi 2 
km severozápadně vzdálené letiště pro motorová a bezmotorová (kluzáky) letadla Aeroklubu Jeseník. 
Kromě obvyklého „klubového létání” jsou zde během letecké sezóny pořádány ukázkové  plenérové 
akce. 



Szanowni Państwo! 
Mamy przyjemność zaprezentować efekty współpracy gminy Pakosławice i Mikulovice w ramach 
zrealizowanego projektu „Polsko-Czeska Akademia Sportu”. Dzięki wspólnym działaniom 
udowodniliśmy, że sport to nie tylko rywalizacja, ale i właściwa droga do nawiązania kontaktów 
i integracji  mieszkańców pogranicza. Przedstawiamy informację o działających klubach sportowych, 
imprezach sportowo- rekreacyjnych oraz możliwościach rekreacji na terenie naszych gmin zachęcając 
do aktywnego wypoczynku i uczestnictwa w polsko- czeskich zmaganiach sportowych w przyszłości. 

Vážení přátelé! 
Máme to potěšení Vám představit plody spolupráce obcí Pakosławice a Mikulovice v rámci 
zrealizovaného projektu „Polsko- česká Akademie sportu”. Díky společným aktivitám jsme dokázali, 
že sport to není jen soutěžení, ale i správná cesta pro navázání kontaktů a integraci obyvatel příhraničí.  
Předkládáme informaci o fungujících sportovních klubech, sportovně- rekreačních událostech a také 
o možnostech rekreace na území našich obcí a zveme Vás k aktivnímu odpočinku a účasti v polsko- 
českém sportovním zápolení v budoucnosti. 

 Wójt Gminy Pakosławice                           Starosta  Mikulovic 
Adam Raczyński             Roman  Šťastný
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