
Lepší životní prostřední a kvalitnější veřejný prostor  
pro Krásné Letňany 

(veřejný prostor, životní prostřední) 
 

- 500 nových stromů a keřů na území Letňan během následujícího volebního období 
- Záchrana biotopu letiště i syslí populace  
- Zelenější veřejný prostor doplněný o pítka, mlhoviště a přírodní vodní prvky 
- Nový i rozšířený stávající lesopark jako místo pro odpočinek i trávení volného času 
- Ekologický přístup ke správě i péči o společný majetek 
- Rozvíjení historického a kulturního odkazu Letňan 

 
Současná podoba veřejného prostoru společně s růstem počtu obyvatel a demografickými 
změnami trpí nedostatkem oddychových a relaxačních zón. Veřejný prostor podle našeho 
názoru také není dostatečně zelený. V následujících letech tak zvýšíme formou drobných 
investic podíl zeleně a zejména stromů v Letňanech a také navýšíme počet zelených ploch. 
Postupná regenerace veřejných prostranství musí bezpodmínečně akcentovat příjemné 
prostředí pro život. 
 
Nechceme nadále zvyšovat podíl zpevněných ploch. Musí také vzniknout nové velké 
oddychové plochy tak, jak jsme na ně zvyklí z lesoparku. Stávající lesopark se musí rozšířit, 
stejně jako musí vzniknout nový v západní části Letňan. Veřejný prostor chceme postupně také 
oživit novým mobiliářem. 
 
Změny klimatu přináší zejména v sídlištních částech Letňan řadu negativních jevů spojených 
zejména v létě s nedostatkem stínu, vysokými teplotami a nemožností trávit více volného času 
venku. Chceme tak postupně doplnit veřejný prostor o prvky, které zlepší celkové klima a 
zkvalitní život pro všechny obyvatele. 
 
Za zcela zásadní považujeme zachování biotopu sysla jako chráněné oblasti NATURA 2000 a 
obnovení syslí populace. Úbytek jeho populace považujeme za smutný odraz současné činnosti 
člověka i selhání ochranných mechanismů státní péče o přírodu.  
 
Zabráníme jakýmkoliv snahám o využití lokality letiště jiným způsobem, než je ten dosavadní. 
Charakter Letňan jako rodiště tradice československého letectví musí být nejen zachován, ale 
tento historický odkaz s úctou a hrdostí také rozvíjen a připomínán. 
 
Co pro to uděláme? 
 
Regenerace veřejných prostranství 
 



- Budeme pokračovat v postupné regeneraci veřejných prostranství s cílem 
zpřístupnit a zkvalitnit tato prostranství co do funkčnosti i environmentálního 
významu. 

- Při regeneraci veřejného prostoru budeme usilovat o co největší zastoupení zelených 
a oddechových ploch na úkor betonu. 

- Formou veřejné soutěže vybereme novou podobu letňanského mobiliáře včetně jeho 
doplnění o nové prvky a postupně jím chceme nahradit ten stávající i doplnit 
chybějící zejména v nové zástavbě. 

- Veřejný prostor musí být také kultivován kulturně. Součástí regenerace veřejného 
prostoru musí být také doplnění kulturních prvků. 

 
Letiště Letňany 
 

- Zachování letňanského letiště v jeho současné podobě považujeme za 
nepřekročitelnou podmínku vzhledem k historii i současnosti Letňan. 

- Vzácný a jedinečný biotop sysla musí být bráněn za každou cenu a musí být 
podniknuty všechny myslitelné kroky pro jeho záchranu.  

- Zájem na záchraně biotopu musí mít nejen samospráva a občané, ale i vlastníci 
pozemků a národní a evropské orgány. Jsme připraveni zprostředkovat a 
koordinovat všechna myslitelná jednání s cílem nalézt funkční model, který umožní 
záchranu populace i zachování lokality pod evropskou ochranou. 
 

Lepší klima v Letňanech 
 

- Během následujících 4 let vysadíme v Letňanech nejméně 500 nových stromů a keřů. 
- Prosadíme rozšíření stávajícího lesoparku a zahájení výstavby nového lesoparku v 

západní části Letňan s mnoha hracími prvky pro děti a mládež i vodními plochami v 
podobě retenčních nádrží. 

- U nových projektů a stávajících budov (kde to bude technicky možné - např. MŠ 
Příborská) doplníme jímky na dešťovou vodu. 

- Veřejný prostor oživíme a zpříjemníme vodními prvky – pítky, retenčními nádržemi, 
přírodními jezírky či mlhovišti. 

- Dětská hřiště a podobná místa s vyšší koncentrací lidí vhodně zastíníme. 
- Nové vodní plochy v lesoparcích nechceme jako technologicky a energeticky 

náročné objekty, ale na přírodním principu včetně využití dešťové vody.  
- Budeme klást důraz na rozšíření zelených ploch na úkor stávajících zpevněných. 

Větší travnaté či zpevněné plochy proměníme v malé parčíky, které poskytnou jak 
odpočinek a stín, tak zchladí okolí a sníží prašnost. Menší travnaté plochy pak 
chceme oživit záhony zejména trvalek, které v menším plní obdobnou funkci. 

 



I radnice musí začít u sebe 
 

- Komplexně prověříme stav všech budov a pozemků ve správě Letňan s cílem posoudit 
a následně zrealizovat opatření v oblasti zadržení a hospodaření s dešťovou vodou, 
využití solární energie, zlepšení v oblasti hospodaření s energiemi, moderní systémy 
měření a regulace apod. 

- Vytvoříme fond energetických úspor, ze kterého budou postupně financována 
realizovatelná opatření na obecním majetku. Dosažené úspory pak budou příjmem 
tohoto fondu a budou sloužit jako zdroj pro další investice v této oblasti. 

- Vybudujeme nebo se budeme podílet na vybudování alespoň dvou dobíjecích stanic pro 
elektroautomobily a postupně proměníme většinu radničního vozového parku včetně 
technického na elektroautomobily. 

 
Úcta k historii Letňan 
 

- Historii Letňan a její pevnou vazbu k československému letectví chceme nejen 
připomínat, ale také chránit a rozvíjet. Chceme připomínat významné osobnosti 
československého i letňanského letectví.  

- Nové ulice či veřejné plochy by měly i nadále nést jména našich slavných předků. 
Uliční cedule doplníme o krátké informace o významných osobnostech, jejichž 
jméno ulice nesou. V lesoparku chceme vybudovat naučnou stezku, která populární 
formou zpřístupní bohatou historii Letňan všem občanům. 

 

 


