
 REVITALIZACE A REKONSTRUKCE
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Otočíme Komenského
 HAPPENING PROJEKTU

10. 5. 2022
od 15:30
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zapojené
organizace/ 
partneři:

15:35 – úvodní slovo o projektu, organizace (Martin Nosek a Lukáš Lanč)
15:40 – Mgr. Lenka Holubcová  - ředitelka Gymnázia Děčín 
– slovo k projektu a rekonstrukci
15:45 – studenti Gymnázia Děčín o práci na projektu, představení
výstavních panelů a výsledků průzkumu
15:50 – studenti EOA Děčín o projektu Active Citizens pod vedením 
Mgr. Olgy Kmínkové
16:00 – Doc. Ing. Arch. Ondřej Beneš, městský architekt 
– vyjádření architekta k tématu Komenského náměstí a komentář
k vizualizacím studentů ČVUT
16:30 – Ing. Scháno a Ing. Zeisek – ČVUT Děčín 
– dopravní situace v oblasti Komenského náměstí
17:00 – Ing. Arch. Matěj Čunát – komise pro urbanistiku 
– Vize Děčín 2070
17:20 - Ing. Veronika Hořáková - projektantka v oboru zahradní
 a krajinářské architektury, spolupracuje s městem Děčín
17:35 – debata, zakončení 

V průběhu debaty nás navštíví zástupci města pan náměstek 
Mgr. Martin Pošta, paní náměstkyně Ing. Anna Lehká a další.

Občerstvení v budově Gymnázia, toalety v přízemí.

 PROGRAM HAPPENINGU



PROJEKT REVITALIZACE A REKONSTRUKCE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
SVĚTOVÁ ŠKOLA NA GYMNÁZIU DĚČÍN

Světová škola je projekt oceňující mateřské,
základní a střední školy, které se zajímají 
o globální témata a do výuky začleňují různé
projekty týkající se právě globální problematiky/
globálního rozvojového vzdělávání. 
Mezi takové principy patří například globální
odpovědnost, solidarita a sociální spravedlnost,
otevřenost a kritické myšlení nebo participace 
a partnerství. 

Naše škola si v rámci GRV vybrala poslední
uvedený princip – participace a partnerství,
podporu aktivní účasti lidí na řešení lokálních
i globálních výzev a konfliktů a formální 
i neformální spolupráci a rovnocenné partnerství
mezi aktéry státními i nestátními, na místní,
národní i mezinárodní úrovni.

Cílem našeho projektu je kompletní revitalizace 
a rekonstrukce Komenského náměstí, které je
aktuálně svou nevhodnou formou naprosto
nehodné svému umístění mezi třemi významnými
děčínskými vzdělávacími institucemi. 

Je nám jasné, že jsme si vybrali dlouhodobý 
i náročný úkol, u kterého bude hrát hlavní roli,
kromě časové náročnosti, spolupráce mezi 
mnoha různorodými subjekty od místní
samosprávy, přes studenty a studentky škol 
až po lokální komunitu obyvatel, kteří v okolí
náměstí žijí nebo podnikají.

Věříme, že se jednou společně sejdeme 
na náměstí, kde studenti a studentky budou 
mít důvod zůstávat déle než jen pár minut 
po skončení vyučování, kde najdou místo 
pro společnou tvorbu, kde si budou moci 
posedět v kavárně a kde místní obyvatelé 
budou moci zahodit předsudky o budoucí
generaci.

Za Gymnázium Děčín, Mgr. Bc. Martin Nosek, koordinátor projektu



Navázaní spolupráce
Zahájili jsme spolupráci s aktivními politiky města, 
s městským architektem i fakultou dopravní ČVUT 
v Děčíně. Setkání se účastnili nejen pedagožky,
pedagogové, studenti a studentky Gymnázia Děčín, 
ale také Evropské obchodní akademie a Základní 
školy Komenského. 

Tvorbu autorských vizualizací

Oslovili jsme žáky participujících škol, kteří výtvarně
ztvárnili své představy o uspořádání a vybavení
prostoru.

Dotazníkové šetření o využitelnosti
prostoru

Uspořádali jsme anketní šetření mapující představy 
žáků o budoucím využití prostoru náměstí.

PRŮBĚH
PROJEKTU

Sběr materiálů
Zabývali jsme se historií Komenského náměstí,
inspirovali jsme se podobnými veřejnými prostory 
v ČR i ve světě.

Tvorbu SWOT analýzy prostoru

V první fázi projektu, která probíhá od října 2021, jsme se
zaměřili zejména na:
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POHLEDY DO
HISTORIE



PŘEDSTAVY NAŠICH ŽÁKŮ O USPOŘÁDÁNÍ A MOBILIÁŘI
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Alice Makevich
GYMNÁZIUM DĚČÍN

náměstí členěné
promenádou
 polovina venkovní
posilovna
polovina komunitní
zahrádka
v popředí stojany na kola

Alice Makevich
GYMNÁZIUM DĚČÍN

lavičky
stojany na kola

Nela Paulová
GYMNÁZIUM DĚČÍN

lampy pouličního osvětlení

Belinda Ameti
GYMNÁZIUM DĚČÍN

altán s lavičkou

Vít Brůna,
Vojta Diviš
GYMNÁZIUM DĚČÍN

návrh se zelení

Mikuláš Novotný
GYMNÁZIUM DĚČÍN

návrh s okružním okrasným
jezírkem

desing podobný knihovně
na panelech napsána
jména ředitelů/ ředitelek
(bývalých i současných)

náměstí s fontánou

Anna Černá
ZŠ KOMENSKÉHO

Nela Dernerová
ZŠ KOMENSKÉHO

 



NÁPADYANALÝZA PROSTORU POHLEDEM NAŠICH ŽÁKŮ

HROZBY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI
prostor vhodný pro umístění zeleně (klima, estetika,
výuka ekologie a environmentální nauky)
prostor pro zbudování altánu/kavárny (pobyt žáků
před a po vyučování)
možnost zbudovat  "přístřešek" pro žáky škol

prostor a mobiliář se může stát terčem vandalů
v současné době je místo využívané pro venčení psů

SILNÉ STRÁNKY
strategické a dostupné místo pro tři školy v okolí
prostor pro setkávání žáků (i pro setkávání veřejnosti)
místo relativně izolované od hlavní silnice
klidový prostor
příjemná atmosféra škol
zeleň 

kolem vede rušná komunikace (v době začátku a konce vyučování)
místa pro parkování vozidel
současný stav (rozpraskané chodníky, za deště se tvoří velké kaluže,
neudržovaná zeleň, chybí koše pro pejskaře, vandalové ničí podstavec
sochy, staré a poškozené lavičky, nefunkční pítko, popelnice v prostoru,
hluk ze železnice)
relativně velká rozloha 
nutnost zachovat komunikace pro příjezd zásobování, IZS
špatný stav silnic kolem náměstí

prostor zaplnit větším množstvím zeleně (keře, květiny)
instalovat informační tabule (informace o rostlinách/

opravit dlažbu a komunikace
zbudovat altán/ kavárnu
střechu altánu i střechy škol osadit fotovoltaickými

zapustit popelnice do země/ umístit je do dřevěného 

vyměnit lavičky
zřídit chráněné stání pro kola
instalovat vodní prvek
zlepšit stav pítka
vytvořit cestičky zatravněnou plochou
použít na zabradlí a ochranné mříže stejnou barvu
doplnit budky pro ptáky na stromy
zřídit knihobudku
k posezení nabídnout stolky a židle
vysadit komunitní záhony/ péče o zeleň v rukou žáků
vybudovat podzemní garážová stání

        historii místa/ historii jednotlivých škol/ 
        k osobnosti J. A. Komenského/ místo pro výstavy)

        panely

       boxu



NÁVRHY
STUDENTŮ

ČVUT



Vyhodnocení ankety k současnému stavu a rekonstrukci Komenského náměstí 

spíše nevyhovující
43.6%

nevyhovující
26.7%

spíše vyhovující
21.6%

vyhovující
5.5%

Jak hodnotíte současnou podobu 
Komenského náměstí?
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více odpočinkových zón (lavičky, židle, stolky) 

květinové záhony, více zeleně 

možnost posezení v trávě 

vodní prvek 

stánek s občerstvením/kavárna/altán 

stojany pro kola 

menší pódium pro umělecké akce/akce škol 

více prostoru pro umělecká díla 

prostor pro aktivní odpočinek (např. venkovní fitness) 

jiná možnost  

hrací prvky pro děti 

Co vám na Komenského náměstí nejvíce chybí? 
Co by odborníci neměli ve své studii opomenout?

0 50 100 150 200

prostorem pro setkávání 

klidovým prostorem 

komunitkním prostorem škol 

sportovně relaxačním prostorem 

jiná varianta 

Po rekonstrukci by Komenského náměstí mělo být…

ponechat sochu beze změn
53.2%

přemístit ji do jiné části náměstí
18.1%

obrátit sochu (směrem ke Sládkově ulici)
17.7%

jiná varianta
6.3%záleží na architektonickém návrhu rekonstrukce

4.6%

Kterou variantu umístění sochy J. A. Komenského
preferujete?

parkovací místa  by měla být zachována
50%

parkovací místa by měla být omezena
31.8%

parkovací místa by měla být navýšena
14.4%

jiná varianta (jaká)
3.8%

Zvolte preferovanou variantu organizace parkovacích míst.
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zeleň 

socha J. A. Komenského 

lavičky/možnost posezení 

prostor a možnost jeho využití 

jiné 

omezený provoz 
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Na současné podobě Komenského náměstí se mi nejvíce líbí…

0 10 20 30 40 50

lavičky (počet, stav) 

povrch a jeho stav 

jiné 

stav zeleně 

špína, odpadky 

vzhled a stav 

osoby se soc. znevýhodněním/kuřáci 

nevyužitý prostor 

Na současné podobě Komenského náměstí se mi nejméně líbí…

(Vyhodnoceno při 236 respondentech. Průzkum proběhl ve dnech 28. 4. - 5. 5. 2022 a celkem se účastnilo se 244 respondentů.)


