
L E T Ň A N S K É  L E N T I L K Y



JE TADY 
NEPOŘÁDEK!!!

Nově postavený parkovací dům je skoro z půlky 

prázdný. Není se čemu divit, lidé tady jsou chudí, 

tak radši parkují venku i za cenu, že je to občas 

problém.

Když mám volno tak jsem doma a nebo jedu někam 

pryč. Nakupovat chodím s manželkou pěšky do Teska, 

je to kousek. Obchodů je tady v okolí hodně. Jestli 

se tady cítím bezpečně? Já ano, ale když jde manželka 

večer z práce, tak ji jdu radši naproti. S parkováním 

je to tady asi jako na jiných sídlištích tady v Praze, 

samozřejmě večer okolo šesté je to asi nejhorší. 

Je tady pěkný bordel. Jak se mi tady líbí? No 

to sami vidíte, cožpak jsou tyto paneláky 

nějaká architektura? No a ty nástavby jsou 

taky hrozný, je to jenom stlučený z prken a 

zbytečně to tady stíní. 

Chtělo by to fontánu. Z té staré nám udělali záhon. Ne, teď 

vážně. Lidé mojí generace, je mi dvacet tři let, tady nemají 

co dělat. 

Hlavně, že se tady postavily nové nástavby, přišlo hodně 

nových lidí, ale už vůbec nic neudělali s veřejným pros-

torem. Myslím, že kdyby se tady něco zajímavého udělalo, 

určitě by to spoustu lidí spojilo. S parkováním to tady sice 

není ideální, ale zase tak strašný to taky není. A rozhodně 

si nemyslím, že to spasí nějaké nové parkovací domy, ledaže 

by byly zadarmo. Lidé tady prostě na to nemají.

nedá se tady nic hrát, nejsou tady žádná hřiště. My 

mladí si můžeme za zábavou dojet alespoň do města, 

ale vůbec nevím co tady můžou dělat staří lidé. Jen se 

tady koukněte! A že je tady bordel? A vidíte tady někde 

odpadkový koše? Chodníky jsou také ve špatném stavu. 

FONTÁNA!!!

nic tady není.......

to zní logický.......

Máme pronajatou garáž, takže parkování tady naštěstí nemusí 

řešit. Děti mám už velké, ale myslím si určitě, že by tady mohlo být 

více dětských hřišť. Cítím se tady docela bezpečně, ale někdy večer, 

když jdu kolem večerky, tak to je zajímavé.

Jak se mi tady líbí? No nic moc. Chybí tady hlavně lavičky, 

uvítala bych více nějaké vzrostlé zeleně, ale hlavně 

udržované. Ne jako tato tady za mnou.

CHYBÍ TADY 
LAVIČKY, STROMY

ach ta zeleň.......

TUHLE TADY 
OKRADLI MOJÍ 
KAMARÁDKU

Rozhodně bych uvítala, kdyby se tady něco udělalo s veřejným 

prostorem. Více laviček, sezení pro nás, více udržované zeleně. 

Taky tady chybí nějaké hřiště pro děti, aby si měli kde hrát. Chodím 

pěšky, všude to mám kousek. Auto nemám.

Není tady žádná odpovědnost. Lidé se tady neznají, už se 

ani nepozdraví, vzrůstá kriminalita a vandalismus. 

více klidu.......



PARKOVÁNÍ

Současný stav

Návrh Návrh varianta A Návrh varianta C

Současný stav Návrh varianta B
Řešená část sídliště je dopravně napojena na severojižní Tupolevovu a východozápadní Veselskou. 
Komunikačními osami sídliště jsou jednosměrná ulice Malkovského a diagonální osa procházející 
napříč územím. Ulice Krausova je označená jako obytná, ovšem tohoto standardu zdaleka nedo-
sahuje. Do vnitrobloků zasahují vjezdy a slepá komunikace, dříve sloužící zásobování prodejny.

Dopravní řešení spočívá především v rekonstrukci Krausovy a Jablůnkovy ulice na obytnou, tedy 
v omezení jejich průjezdnosti, v eliminaci parkovacích stání a ve výsadbě stromů. Dále odstraňu-
jeme z vnitrobloku všechny slepé ulice, které zde tvoří bariéry. Vjezdy do objektů ve vnitrobloku 
budou řešeny přejezdem přes chodník, tak aby platilo pravidlo, že přednost má vždy pěší.

Letňany se stejně tak jako jakákoliv jiná sídla potýkají s problémem parkování. Kromě tradičního 
parkování v ulicích, či na menších parkovištích, je zde možnost parkovat v parkovacím domě s 
kapacitou 440 parkovacích míst, zaplněný z 60%. Pouze některé bytové domy mají vlastní garáže. 
Jedná se o objekty v ulicích Místecká, Nýdlecká a o bytový dům přestavěný z bývalé prodejny.

Tato varianta stejně jako předchozí eliminuje parkování uvnitř vnitrobloků a přesouvá jej na ob-
vod. Zde místo pozemního parkoviště kompenzaci představují automatické parkovací domy-stroje 
umístěné ve třech rozích panelových bloků. Tyto systémy jsou 8 až 12 podlažní, představují nej-
úspornější parkování zhlediska plošné potřeby. Tuto variantu lze kombinovat s ostatními dvěma.

Naším cílem je především odstranit zaparkovaná auta z ploch uvnitř vnitrobloků, kde působí jako 
bariéry pro pěší komunikaci, či jako bariéry možného rozvoje veřejných ploch a soustředit je na 
obvod sídlištních celků. Jako kompenzaci ubraných parkovacích míst navrhujeme ve variantě A 
pozemní parkoviště podél ulice Tupolevova a rozšíření kolmého parkování v obvodových ulicích. 

Ve variantě C stejně tak jako v předchozích odstraňujeme auta z vnitřních ploch a umisťujeme je 
na obvod, zde však navrhujeme vybudování nového parkovacího domu na místě podél ulice Tupo-
levovy. Třípodlažní objekt o kapacitě 330 míst bude podporovat uliční linii, ze strany sídliště však 
zůstane skrytý za stávajícím zemním valem. Variantu lze kombinovat s variantou B.
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DOPRAVA



JE TOHLE 
PROSTOR, KDE 
CHCETE ŽÍT





MŮŽE TO VYPADAT 
I TAKTO







V ČEM JE TEDY PROBLÉM ?

















HLAVNÍ PROBLÉMY SÍDLIŠTĚ AVIA



PARKOVÁNÍ VŠUDE 
KDE SE DÁ



“SLEPÉ VJEZDY” 
 DO VNITROBLOKŮ 



 “NEUDRŽOVANÁ” 
   ZELEŇ        



Chtělo by to fontánu. Z té staré nám udělali záhon. Ne, teď 

vážně. Lidé mojí generace, je mi dvacet tři let, tady nemají 

co dělat. 

Hlavně, že se tady postavily nové nástavby, přišlo hodně 

nových lidí, ale už vůbec nic neudělali s veřejným pros-

torem. Myslím, že kdyby se tady něco zajímavého udělalo, 

určitě by to spoustu lidí spojilo. S parkováním to tady sice 

není ideální, ale zase tak strašný to taky není. A rozhodně 

si nemyslím, že to spasí nějaké nové parkovací domy, ledaže 

by byly zadarmo. Lidé tady prostě na to nemají.

nedá se tady nic hrát, nejsou tady žádná hřiště. My 

mladí si můžeme za zábavou dojet alespoň do města, 

ale vůbec nevím co tady můžou dělat staří lidé. Jen se 

tady koukněte! A že je tady bordel? A vidíte tady někde 

odpadkový koše? Chodníky jsou také ve špatném stavu. 

NENÍ TADY CO  
DĚLAT!!!

nic tady není.......



Máme pronajatou garáž, takže parkování tady naštěstí nemusí 

řešit. Děti mám už velké, ale myslím si určitě, že by tady mohlo být 

více dětských hřišť. Cítím se tady docela bezpečně, ale někdy večer, 

když jdu kolem večerky, tak to je zajímavé.

Jak se mi tady líbí? No nic moc. Chybí tady hlavně lavičky, 

uvítala bych více nějaké vzrostlé zeleně, ale hlavně 

udržované. Ne jako tato tady za mnou.

CHYBÍ TADY 
LAVIČKY, STROMY

ach ta zeleň.......



TUHLE TADY 
OKRADLI MOJÍ 
KAMARÁDKU

Rozhodně bych uvítala, kdyby se tady něco udělalo s veřejným 

prostorem. Více laviček, sezení pro nás, více udržované zeleně. 

Taky tady chybí nějaké hřiště pro děti, aby si měli kde hrát. Chodím 

pěšky, všude to mám kousek. Auto nemám.

Není tady žádná odpovědnost. Lidé se tady neznají, už se 

ani nepozdraví, vzrůstá kriminalita a vandalismus. 

více klidu.......
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ABSENCE VEŘEJNÉHO ŽIVOTA



PRINCIPY NÁVRHU



“MĚSTO NENÍ PRO AUTA,
ALE PRO LIDI”

problémy řešení návrh

REORGANIZACE PARKOVÁNÍ “POTŘEBUJEME PROSTOR PRO 
LIDI”

REORGANIZACE PARKOVÁNÍ



“MĚSTO NENÍ PRO AUTA,
ALE PRO LIDI”

problémy řešení návrh

REORGANIZACE PARKOVÁNÍ “POTŘEBUJEME PROSTOR PRO 
LIDI”



“MĚSTO NENÍ PRO AUTA,
ALE PRO LIDI”

problémy řešení návrh

REORGANIZACE PARKOVÁNÍ “POTŘEBUJEME PROSTOR PRO 
LIDI”



“PROSTOR JE PLNÝ BARIÉR” RUŠÍME BARIÉRY!!! “BEZPEČNÝ PROSTOR,
ZELENÝ PROSTOR”

ODSTRANĚNÍ BARIÉR



“PROSTOR JE PLNÝ BARIÉR” RUŠÍME BARIÉRY!!! “BEZPEČNÝ PROSTOR,
ZELENÝ PROSTOR”



“PROSTOR JE PLNÝ BARIÉR” RUŠÍME BARIÉRY!!! “BEZPEČNÝ PROSTOR,
ZELENÝ PROSTOR”



AHOJ PEPO,
JAK SE MÁŠ?

NAZDÁREK
JDE TO

“HODNĚ LIDÍ, MÁLO AKTIVIT” PŘIDÁVÁME NOVÉ AKTIVITY “LIDÉ SE seznamují”

NOVÉ VEŘEJNÉ AKTIVITY



AHOJ PEPO,
JAK SE MÁŠ?

NAZDÁREK
JDE TO

“HODNĚ LIDÍ, MÁLO AKTIVIT” PŘIDÁVÁME NOVÉ AKTIVITY “LIDÉ SE seznamují”



AHOJ PEPO,
JAK SE MÁŠ?

NAZDÁREK
JDE TO

“HODNĚ LIDÍ, MÁLO AKTIVIT” PŘIDÁVÁME NOVÉ AKTIVITY “LIDÉ SE seznamují”





NOVÝ LETŇANSKÝ BOULEVARD





NOVÉ LETŇANSKÉ NÁMĚSTÍ









PŘÍNOSY NÁVRHU V ČÍSLECH



+140  NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST



NOVÝCH STROMŮ+320 



PLOCH VEŘEJNÝCH
AKTIVIT

+5400M2 



+5400M2 



Zahrádka
Uprostřed města lidé ocení malý kousek přírody, kde se mohou na chvíli posadit a užít si intimní atmosféru místa, 
zpoznávat a vnímat přírodu, zkrátka relaxovat, ať už osamotě nebo společně s blízkým člověkem. 

Fontána
Vodní element je a odedávna byl v lidskách sídlech velmi důležitý. Symbolicky určuje střed sídla, je to místo, kde se lidé 
setkávají, shromažďují při důležitých událostech. Navíc zvláště v horkých letních dnech poskytuje jedinečné osvěžení.    



Hřiště pro psy
I pejskové jsou obyvatelé sídliště, a ať už se to někomu líbí nebo nelíbí i oni potřebují místo, kde by si mohly bezpečně 
hrát a sportovat. Zároveň je důležité aby psy neobtěžovaly ty, kteří z nich takovou radost nemají. 

Pavilon
Kryté místo, kde se můžou pořádat všelijaké kulturní a společenské akce malého i velkého významu: diskuze, výstavy 
či různá setkání. Podporuje komunitní život i individiální rozvoj každého z nás. 



Basketbal
Tato hra je velice oblíbená hlavně mezi mladými lidmi a dětmi a proto by rozhodně neměla na žádném sídlišti chybět. 
Je to dynamická hra pro různý počet hráčů,  zlepšuje koncentraci i fyzickou kondici.

Ping pong
Sport pro všechny, kdo se rádi aktivně baví i občas si i zasoutěží. Je nenáročný na fyzickou zdatnost a brzo jej zvládne 
úplně každý. Proto je ideální pro lidi různých věkových skupin od malých dětí až po aktivní seniory. 



Dětské hřiště
Dětské hřiště je jednou ze základních jednotek vybavení každého lidského sídla. Musí dětem poskytovat dostatek 
pohybu, ale zároveň podporovat rozvoj jejich fantazie, musí být rovněž bezpečné, přehledné a dostupné.

Boulder
Velmi populární moderní sport pro mladé lidi, jehož příznivců rapidně narůstá. Není náročný na vybavení, protáhne a 
posílí celé tělo, nikdy není stereotypní a podporuje lidskou touhu dostat se až navrchol.



NEZÁLEŽÍ NA FORMĚ, 
DŮLEŽITÝ JE KONCEPT



DĚKUJEME ZA POZORNOST


