
Hořejší rybník patří k historickým pražským rybníkům 
a byl založen nejspíš v 16. století, stejně jako další rybníky 
na Rokytce. Historicky se pod Hořejším rybníkem nachá-
zel ještě jeden menší  rybník, ale ten byl časem zrušen. 
Původně byl rybník postaven jako průtočný, tedy přímo 
protékaný Rokytkou. Sloužil k chovu ryb, jako zásobár-
na vody pro nedaleký Kejřův mlýn a v šedesátých letech 
i jako přírodní koupaliště. 

Podle dochovaných podkladů proběhla v roce 1961–1962 
rozsáhlá rekonstrukce a odbahnění rybníka spojená s vý-
stavbou přírodního koupaliště pod rybníkem. V této době 
byla vystavěna dělící hráz mezi Rokytkou a rybníkem, bře-
hy byly opevněny betonovými tvárnicemi a bylo zbudováno 
nové vypouštěcí zařízení a odběrný objekt pro zásobování 
koupaliště vodou. Současně bylo upraveno koryto Rokytky, 
kde byl vystavěn nátokový objekt do rybníka a Jermářův 
jez, jehož pozůstatky byly odstraněny až v roce 2012. Bahnem vytěženým z rybníka se zavezly mokřady okolo 
Rokytky v Kyjích, kde se následně postavily skleníky pro pěstování zeleniny.

V roce 2012–2013 proběhla celková rekonstrukce rybníka a jeho odbahnění. Ze dna rybníka bylo odtěženo 
20 000 m3 sedimentu, který byl použit na rekultivaci pozemku pod hrází  a  pro založení nového lesa Třešňov-
ka  v Hrdlořezích. Poškozené betonové opevnění bylo na hrázi nahrazeno kamennou dlažbou. Podél dělící 
hrázky mezi Rokytkou a rybníkem byl břeh stabilizován těžkým kamenným záhozem. Nátok na Kejřův mlýn 
byl upraven jako klasické vypouštěcí zařízení s možností manipulace s hladinou. Betonové konstrukce pože-
ráku byly zasanovány a kamenné zdivo přespárováno. Pro zatraktivnění lokality bylo na rybníce vybudováno 
malé dřevěné molo.

Součástí akce byla i úprava koryta Rokytky, kde byly původní stupně nahrazeny balvanitými skluzy prostup-
nými pro ryby, dále pak vegetační úpravy v okolí rybníka a oprava cesty na dělící hrázi.

Odbahnění

Rekonstrukce 
vypouštěcího zařízení

Úprava nátoku

Hořejší rybník

2012–2013

Výstavba mola

Úpravy Rokytky podél 
rybníka

Náklady: 12,0 mil. Kč



Zrevitalizovaný Hořejší rybník

Nový balvanitý skluz na Rokytce

Oprava vypouštěcího zařízení
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Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička, 
Stavbyvedoucí:
Ladislav Denis

Projektant: 
Ateliér životního prostředí
Ing. Cyril Mikyška

Objem nádrže:  65 000 m3

Plocha hladiny: 40 571 m2 
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