
Poznáváme
BORY

Obec Bory byla vytvořena sloučením obcí Dolní Bory a Horní Bory s osadou Cyrilov 
1.1.1972. Obec má výměru 1647 ha. Tvoří ji katastrální území Dolní Bory 1055,1 ha  
a katastrální území Horní Bory 591,7 ha. Cyrilov samostatný katastr nikdy neměl 
a jeho území je součástí k.ú. Horní Bory.

Katastr = oblast vymezená nemovitostmi evidovanými ve společném katastru 
(katastrální knize). Katastrální území = technická jednotka, kterou tvoří místo-
pisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. 
Pomístní jména, v Borech např. Šefranice, Kutiny, Na Sádkách = názvy neosídle-
ných zeměpisných objektů, především polí, luk, lesů, hor, vod a cest, tvoří jednu 
ze skupin vlastních jmen zeměpisných.  

Na trase katastrální hranice Borů se nachází 11 trojmezí (zde se setkávají hranice 
3 obcí), z nichž jedno je vlastně čtyřmezím (Krásněves, Kněževes, HB a DB). A v 
jednom trojmezí se naopak setkávají pouze hranice katastrů HB, DB a Dobré Vody.
Vydáte-li se po hranicích borských katastrů, objevíte tajemná zákoutí a krásnou 
přírodu. Na kopcích u Cyrilova, z Bukovců, nebo nad vodárenskou nádrží Mostiště 
vás okouzlí daleké výhledy. Máme štěstí, že nás cestou nezastaví např. dálnice, 
velká průmyslová zóna, nebo jiná nepřekonatelná překážka.

Vesnice Bory leží přibližně v nadmořské výšce 510 - 535 m.

Nejvyšším vrcholem k. ú. Dolní Bory je bezejmenný kopec nedaleko Maršálek, kte-
rý má 602 m. Další jsou pak vrch Bukovce 593 m, Chlumky 582 m, Bukovec 580 m, 
Kolečko 579 m a ještě několik bezejmenných vrchů přes 580 m.
Nejnižšími místy jsou louky u potoka Babačka 500 m a břeh vodárenské nádrže 
Mostiště, necelých 482 m.

Katastr Dolní Bory má společnou hranici s katastry Horní Bory, Dobrá Voda, Vídeň, 
Olší nad Oslavou, Zahradiště, Krásněves. Zajímavé je, že např. s Kněževsí a Netí-
nem hranici nemá.

Dnes máme digitální mapy a hranice v nich jsou zaměřené a zaznamenané moder-
ními technologiemi a uživatelům kdykoliv k dispozici. Dochované hraniční kame-
ny jsou dokladem pečlivosti našich předků. 

Mapový podklad, ortofoto (č. 530823/2) 
a Indikační skica (č.j.11718/2013) 
zakoupeno od ČUZK - léto 2020
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Dolní Bory po roce 1904 foto Ondřej Knoll

2, 3. Vrch Bukovce 593 m a pohled na Dolní Bory nedaleko odtud.

4. Sledovat jak jsou v terénu  hranice stále zřetelné, je krás-
ný zážitek. Fascinující je např. val tvořený kamením sbíra-
ným z okolních polí. Tvoří hranici s Vídní, která dosahuje až 
k samotě Ševčina. 

6, 7, 8. Hraniční kámen (fotografie kamenů z Dolních 
Borů), též sád, nebo hraničník je obvykle kamenný 
kvádr. Největší počet, i když menších kamenů, se 
dochoval na hranici Dolní Bory - Krásněves.

9. Jeden z několika dochovaných, očíslo-
vaných kamenů, které vymezovaly hranici 
mezi katastry obcí Dolní Bory a Horní Bory. 
Tato společná hranice je dlouhá asi 5,1 km.

11. Vysoký sád (druhá strana kamene) 
Kolem tohoto kamene, který se tváří jako ne-
opracovaná skalka, je třeba procházet v růz-
nou denní dobu, aby se vám odhalily všechny 
3 označené strany. Potom objevíte písmeno 
M na straně u Kněževsi a druhé M na straně 
Krásněvsi a Dolních  Borů (značí meziříčské 
panství, ke kterému všechny 3 obce náleže-
ly). Směrem do Horních Borů písmeno K (kři-
žanovské panství) a číslo 14. Písmeno H (Her-
šaft - panství) už schází, protože horní část 
kamene se před lety zřejmě odlomila. 

Čtyřmezí „U Vysokého sádu“. Detail z Indikační skici mapování 
stabilního katastru, které u nás probíhalo v roce 1835. 

13. Stromy na okraji lesa u Borského potoka natahují „ruce„ 
ke slunci. (hranice s obcí Krásněves)

14. Skály v údolí řeky Oslavy nedaleko bývalé krásněvesské pily- trojmezí 
Dolní Bory – Krásněves - Zahradiště

10. Vysoký sád. Čtyřmezí. Úryvek z popi-
su hranic katastrální obce Dolní Bory 1835: 
... potom hranice dosáhne k velkému kame-
ni, označenému číslem 14 na jedné straně 
„K-H“ a na druhé „M“, ležícím mezi lesem vel-
komeziříčského panství zvaným U Vysokýho 
sádu, obecním podrostem obce Krásněves, 
lesem velkomeziříčského panství na katast-
ru obce Kněževes zvaným U Vysokýho sádu  
a lesem křižanovského panství zvaným Zadní 
špice, kterýžto kámen tvoří čtyřmezí mezi Dol-
ními Bory, Horními Bory, Kněževsí a Krásněvsí, 
kde hranice s Horními Bory končí a s Krásněvsí 
začíná...
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5. Nedaleko od toho kamene, který vymezuje hranici vodárenské 
nádrže Mostiště, se v místě zvaném Černé víry pod hladinou ukrývá 
trojmezí Dolní Bory-Vídeň-Olší nad Oslavou.

Projekt Obce Bory z programu 
Infrastruktura cestovního ruchu 
v roce 2021
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15 „Strážce hranice“
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HáDKA

Vysvětlivky barevného značení v mapě:

hranice katastrálního území

pomístní jména

potoky, rybníky, přehrada...

lidská sídla

názvy cest

MARKOVO

HATě

O katastrálním území

BUKOVeC
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JASANOVá 

Bílá STUDýNKA


