
Naučná stezka POZNÁVÁME
BORY

V í t á m e  V á s !
Ať už jste k nám přišli po žluté nebo červené turistic-
ké značce nebo přijeli po mlynářské cyklostezce, veřej-
nou dopravou či autem. Různorodá krajina kolem Borů na-
bízí zajímavé vycházky a kopce u Cyrilova daleký rozhled.  
V katastru obce leží dvě chráněná území - přírodní památky 
Mrázkova louka (rašelinná louka) a Rasuveň (starý bukový 
les). Máme tu i dva památné stromy. Okolí obce je známou mi-
neralogickou lokalitou, kam sběratelé přicházejí  kvůli záhně-
dám, turmalínům či růženínům. Snadno se tu setkáte se zvěří, 
v lese můžete houbařit a v rybnících se koupat.  Můžete navští- 
vit obecní muzeum (tel. 608312224 nebo 739995445).  
U sportovního areálu je turistická ubytovna (tel. 733659287). 

Vybudováno obcí Bory 
v rámci projektu MA21 2018 
s podporou Kraje Vysočina

Seznam zastávek:

1. O naučné stezce, 2. Kostel sv. Jiljí, 3. ČOV, 4. Těžba v Hatích a O minerálech v Hatích, 5. Obecní kompostár-
na, 6. Historická dřevěná pumpa a vodní hrátky, 7. Soustava rybníků v Dolních Borech, 8. Geoparčík a Park, 
9. Kadibudka, 10. Analematické sluneční hodiny, 11. Vyprávění polní cesty a Výsadba zeleně v krajině, 12. 
Vyhlídka, 13. Houpačka, 14. O vodovodu, 15. Rybníky v Borech a Záchrana obojživelníků, 16. Slatinné louky 
a Poldr – protipovodňové opatření, 17. a 18. Tělovýchovná jednota Družstevník Bory, 19. Kostel sv. Martina 
a Farnost Bory, 20. Školství v obci, 21. Kamenolom Bory, 22. Houpačka. 

Naučná stezka obsahuje 22 zastávek. 
Procházka je dlouhá 6 km. 
Trasa je vyznačena bílým čtvercem se zeleným pruhem. 

Je věnována kostelům a farnosti, školství a sportu v obci, 
péči o životní prostředí, ochraně přírody, rybníkům, záso-
bování pitnou vodou, těžbě živce,  granitu, ruly a minerá-
lům. V příštích letech se bude naučná stezka rozšiřovat. 

Mimo trasu naučné stezky se u autobusové čekárny  
v Cyrilově na 2 tabulích dozvíte o historii osady a  přírodě 
kolem ní. Informační tabule jsou také u Přírodních památek 
Rasuveň a Mrázkova louka. 
Přejeme vám příjemný pobyt a mnoho zajímavých zážitků.

Obec vydala v roce 2018 Průvodce naučnou stezkou. Kompletní online mapu naleznete na: https://mapy.cz/s/31Lwg
Více informací o stezce:  https://www.bory.cz/cs/naucna-stezka
Informace o Borech najdete na www.bory.cz.
Stezku vybudovala Obec Bory v letech 2016-18 v rámci projektů Místní agendy 21 s podporou Kraje Vysočina. 
Informační tabule v Cyrilově byly financovány osadním výborem Cyrilov, 
zastávky a tabule č. 6 až 10 místním občanem a tabule č. 21 firmou COLAS.CZ, a.s..

ZDE STOJÍTE


