
Nedílnou součástí krajiny kolem Borů jsou rybníky. Byly zakládány k chovu   
ryb v neúrodných místech u potoků a v mokrých místech. Nejen proto, že se 
později rybníkářství přestalo vyplácet, několik rybníků zaniklo. Další musely 
ustoupit intenzivnímu zemědělskému hospodaření. Dnes z nich zbyly jen 
prokopané hráze, největší najdeme v Hamrech u tábora a nad poldrem. Rybníček 
byl i pod kostelem sv. Martina a na návsi v Dolních Borech, pozdější protipožární 
nádrž. Další byl na potoce Na Brodku, kde jsou dnes rodinné domky.

O rybnících 
v Borech
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Rybníky jsou postaveny přímo na potocích a nebo jsou na ně připojeny.  
Některé zásobuje voda vytékající z meliorace polí a dešťová voda. Přímo ve vsi 
najdeme rybníčky v Cyrilově 0,0378 ha 1 a Pešák - 0,0809 ha 2. V krajině jsou 
rybníky Obecník - 1,1412 ha 3, Horník - 0,5132 ha 4, Bezdrev - 0,2949 ha 5, ne-
udržovaný Hladíkův - 0,1079 ha 6, Býčí louka - 0,8546 ha 7, Těšík - 3,6380 ha 
8 a Halda - 0,2985 ha 9. Rybníky stojí samostatně nebo tvoří soustavy, jako 
nové rybníky Dolní Borek 0,1791 ha a Horní Borek 0,2204 ha 10. Vodní  plochy  
jako např. u Ševčiny, nádrž 11,  rybníček Na Manových či drobné nádrže k čiš-
tění odpadních vod  u obce však nejsou jako rybníky v katastru nemovitostí 
evidovány. V lese Na Markových je ukryta vodní nádrž 0,0996 ha 12. Většinu 
rybníků, kromě Těšíka, jenž je Moravského rybářského svazu, vlastní a prona-
jímá pro rybářské hospodaření Obec Bory. 
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Naše rybníky mají výměru jen 7,5 ha. Vzhledem k velikosti 
katastru obce je to výměra nepatrná. Přesto jsou nenahradi-
telné. Zadržují vodu a zlepšují místní klima. Jsou důležité pro 
čištění vody a přispívají k biologické rozmanitosti. Žije v nich 
mnoho druhů rostlin a živočichů. Zkrášlují krajinu a zvyšují 
její pestrost. Horník a Těšíkův rybník také slouží ke koupání. 
Přispívají tím k větší spokojenosti návštěvníků přírody. A ne-
zanedbatelný je i jejich význam hospodářský. 
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