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Letenské sady jsou po Královské
oboře (Stromovka) druhý největší park
na Praze 7. Park má 46,4 ha.
K Letenským sadům přiléhá Letenská pláň
a sousedí s Petřínem a Chotkovými sady.
Umístění
Letenských
sadů
na
hraně
letenského svahu umožňuje výhled
na mnohé pražské památky – např.
Pražský hrad nebo Staré město. Tento park
začal vznikat na počátku 19. století
a na jeho dnešním vzhledu se nejvíce
podíleli hrabě Karel Chotek z Chotkova
a
zahradní
architekt
František
Josef
Thomayer.
Park byl plánován tak, aby nebyl příliš
náročný na údržbu.

Flóra
V parku se nachází široká škála vysazených
stromů. Většina sázených květin jsou
cibuloviny.
Mezi stromy, které jsou v Letenských
sadech rozšířené patří například dub letní,
buk lesní nebo lípa stříbrná, javor babyka,
javor mléč, kustovnice cizí. Často jsou zde
k nalezení i okrasné jabloně. Z méně
známých druhů zde lze najít například
lísku tureckou, ruj vlasatou nebo dřezovce
trojtrnného.
Park nemá žádný památný strom.

fauna
Co se týče fauny, Letenské sady se
příliš neliší od jiných pražských parků.
Lze zde najít různé druhy ptáků, které
jsou běžně k nalezení v pražských
parcích, jako například holub hřivnáč,
straka
obecná,
kos
černý,
sojka
obecná. Z méně běžných ptáku je zde
například budníček menší. Kromě
ptáku se zde vyskytuje například i
veverka obecná.
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UPROSTŘED PARKU SE V LETECH 19551962 TYČIL POMNÍK J. V. STALINA S OSMI
ZÁSTUPCI SOVĚTSKÉHO A ČESKÉHO
LIDU. POMNÍK BYL VYSOKÝ 15,5 METRŮ.
JEDNA Z POSTAV MĚLA PODOBU JULIA
FUČÍKA.
NA MÍSTO POMNÍKU BYL V ROCE 1991
UMÍSTĚN PRAŽSKÝM METRONOM
SOCHAŘE VRATISLAVA NOVÁKA.
METRONOM JE OD ROKU 2000 KULTURNÍ
PAMÁTKOU.
NA PŘILEHLÉ LETENSKÉ PLÁNI
V MINULOSTI PROBÍHALY VÝZNAMNÉ
DEMONSTRACE.
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Přírodní památka Letenský
profil

Součástí Letenských sadů je
přírodní památka jménem Letenský
profil.
Jedná se o skalní výchoz, který se
nachází pod Letenskými sady
u Klárova. Letenský profil tvoří
především břidlice, křemence
a pískovec. Pochází z českého
ordoviku. Tento útvar je památkou
především, protože je skalním
výchozem letenského souvrství
a nacházejí se zde rozmanité
fosilie.

VYHLÁŠENA
4. ČERVENCE 1988

04

ZDROJE
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