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do zapoznania się z ofertą szlaków 
pieszych i rowerowych, odwiedzania 
unikatowych zabytków, odkrywania 

uroków i atrakcji turystycznych nysko-
jesenickiego pogranicza.

R-57

se s nabídkou pěších stezek 
a cyklostezek, navš�vte jedinečné 
pamě�hodnos� a objevte půvaby 

a turis�cké zajímavos� nisko-
jesenického příhraničí

Seznamte 

Zachecamy 

Mikulovice

Kościół w Mikulovicach

Turystyczna Przystań w Nowakach 

Pakosławice

Turystyczny Przystanek 

na Szlaku Jakubowym 

Kościół w Prusinowicach 

Pałac w Biechowie

Park Frączków



Pogranicze bez granic-pieszo i rowerowo 
Gminę Pakosławice i Mikulovice łączą szlaki rowerowe i piesze 
z licznymi atrakcjami przyrodniczo- kulturowymi. Partnerzy połączeni 
są trasą Euro Velo 9 (od Mikulovic do Nysy) i dalej trasą R-57 do 
Rzymian (gmina Pakosławice). Odległość dzieląca partnerów 
umożliwia przemieszczenie się od Mikulovic do Pakosławic w ramach 
jednej wyprawy z przystankiem w miejscowości Rzymiany.

Pohraničí bez hranic pěšky a na kole 
Obce Pakosławice a Mikulovice jsou propojeny cyklis�ckými 
a turis�ckými stezkami s mnoha přírodními a kulturními zajímavostmi. 
Partneři jsou propojeni trasou EuroVelo 9 (z Mikulovic do Nysy) a dále 
trasou R-57 do obce Rzymiany (správní obvod Pakosławice). 
Vzdálenost mezi partnery umožňuje cestovat z Mikulovic do 
Pakosławic na jednu cestu se zastávkou v Rzymianech.

Polsko- czeski projekt zrealizowany  w ramach współpracy  gminy 
Pakosławice i  Mikulovice. W ramach projektu powstała 
infrastruktura turystyczno- rekreacyjna w miejscowości Rzymiany 
w celu zwiększenia liczby odwiedzających  polsko- czeskie 
pogranicze. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości 
oferty turystycznej nysko-jesenickiego regionu oraz zwiększenie 
wykorzystanie szlaków rowerowych wraz z atrakcjami kulturowo-
przyrodniczymi na ich przebiegu.
Atutem regionu  nysko-jesenickiego jest bogata sieć wytyczonych 
i oznakowanych szlaków turystycznych, w tym pieszych 
i rowerowych. Najważniejsze to: Euro Velo 9, R- 57 i Droga św. 
Jakuba. Ideą projektu jest lepsze udostępnienie i wykorzystanie 
przebiegającej przez gminę Pakosławice trasy rowerowej R-57 
i europejskiej trasy rowerowej Euro Velo 9  przebiegającej po stronie 
czeskiej pogranicza  przez miejscowość Mikulovice. 
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- 
Polska, oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 2014-2020. 

W ramach projektu „Euroregion 
Pradziad przyjazny turystom” 
przy trasie rowerowej R- 57 
która w miejscowości Nysa łączy 
się z trasą Euro Velo 9 biegnącą 
d o  M i k u l o v i c  p o w s t a ł a 
infrastruktura turystyczno- 
rekreacyjna. W miejscowości 
Rzymiany (gmina Pakosławice), 
w sąsiedztwie drogi, którą 
prowadzi trasa R -57 oraz 
kościoła znajduje się ogólno-
dostępne miejsce przystanku 
i rekreacji  dla rowerzystów 
i turystów.

Rzymiany
PRZYSTANEK

V rámci projektu „Turis�cky 
atrak�vní Euroregion Praděd“ 
byla vybudována turis�cká 
a rekreační infrastruktura podél 
cyklotrasy R57, která se u města 
Nysa napojuje na trasu EuroVelo 
9 do Mikulovic. V obci Rzymiany 
(správní obvod Pakosławice) se 
v blízkos� silnice, na níž vede 
trasa R-57, a kostela, nachází 
veřejně přístupné místo pro 
zastavení a odpočinek cyklistů 
a turistů.

ZASTÁVKA

Rzymiany

Międzynarodowa Trasa Rowerowa  (R-9 – EuroVelo 9) - 
rozpoczyna swój bieg  od przejścia  granicznego 
Głuchołazy-Mikulovice, przez Nysę prowadzi do 
Paczkowa gdzie łączy się z dolnośląskim odcinkiem trasy 
R-9. Od czeskich Mikulovic Euro Velo 9  poprowadzona 
została cyklotrasami przez  Česká Ves,  Jesenik,  
Hanusovice,  Litovel  do Ołomuńca. 
Mezinárodní cyklotrasa (R-9 – EuroVelo 9) – začíná na 
hraničním přechodu Głuchołazy – Mikulovice, vede přes 
Nysu do Paczkowa, kde se napojuje na dolnoslezský úsek 
trasy R-9. Z českých Mikulovic vede EuroVelo 9 přes 
Českou Ves, Jeseník, Hanušovice a Litovel do Olomouce. 

Trasa rowerowa R-57 – jedna z tras rowerowych powiatu 
nyskiego o przebiegu: Nysa- Regulice- Bykowice-
Korzękwice-Śmiłowice -Rzymiany- Czarnolas- Chróścina 
Nyska). Prowadzi do miejscowości Rzymiany. Trasa ta 
łączy się w miejscowości Czarnolas z Nyską Drogą 
św. Jakuba.
Cyklotrasa R-57 – jedna z cyklotras v okrese Nysa 
propojující obce Nysa–Regulice–Bykowice–Korzękwice– 
Śmiłowice–Rzymiany–Czarnolas–Chróścina Nyska). 
Vede do obce Rzymiany. Tato trasa se napojuje na nyskou 
Cestu svatého Jakuba v obci Czarnolas.

Nyska Droga św. Jakuba– jedna z dróg  chrześcijańskiego 
szlaku pielgrzymkowego (Europejskiego Szlaku 
Kulturowego) wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości. Droga św. Jakuba to 
sieć szlaków, które wiodą z różnych stron Europy do 
katedry w San�ago de Compostela w Hiszpanii- miejsca 
kultu św.  Jakuba. 
Niská Cesta sv. Jakuba – jedna z cest křesťanské poutní 
stezky (Evropské kulturní cesty) zapsané do seznamu 
Světového kulturního dědictví lidstva. Svatojakubská 
cesta je sí� stezek, které vedou z různých stran Evropy do 
katedrály v San�ago de Compostela ve Španělsku – místa 
kultu svatého  Jakuba. 

R-57
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Česko-polský projekt realizovaný v rámci spolupráce obcí 
Pakosławice a Mikulovice V rámci projektu byla v obci Rzymiany 
vytvořena turis�cká a rekreační infrastruktura s cílem zvýšit počet 
návštěvníků polsko-českého pohraničí. Cílem projektu bylo zvýšit 
atrak�vitu a kvalitu turis�cké nabídky v nysko-jesenickém regionu a 
zvýšit využívání cyklotras s kulturními a přírodními zajímavostmi na 
jejich trase.
Přednos� nysko-jesenického regionu je rozsáhlá síť značených 
turis�ckých tras, včetně stezek pro pěší a pro cyklisty. Mezi 
nejdůležitější patří: . EuroVelo 9, R- 57 a Svatojakubská cesta
Záměrem projektu je lepší zpřístupnění a využi� cyklotrasy R-57, 
které vede přes obec Pakosławice, a evropské cyklotrasy EuroVelo 9 
vedoucí na české straně hranice přes Mikulovice. 
Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko, prioritní 
osa 2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanos�“ v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd 
2014-2020. 
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