
Projekt 7: Bylinková (Dominikánska záhrada) 

V samotnom centre mesta, na rohu Mäsiarskej a Zámočníckej ulice je opustený, 

nevzhľadný a zanedbaný pozemok. Pôsobí ako päsť na oko. Okolo tohto miesta 

prechádza denno-denne množstvo ľudí. Je to totiž spojnica medzi Hlavnou ulicou, 

trhom na Dominikánskom námestí a Moyzesovou ulicou. Plocha je podľa 

katastrálnej mapy (parcela 89/1 a 89/2) rozdelená na dva pozemky s rozlohou 237 

m2 a 148 m2, teda spolu 358 m2. Spoločné rozmery sú podľa gisplánu zhruba 25 x 13 

m. Jedná sa o súkromné vlastníctvo dvoch osôb a výsledkom ich nečinnosti 

(ľahostajnosti) je premena priestoru na akýsi sklad áut a nepotrebných vecí.   

 

 

 

Street view daného miesta. Nevzhľadná oplotená plocha znižuje hodnotu celého 

priestoru.  

 

Realizácia projektu je závislá len od ochoty vlastníkov a mesta dohodnúť sa. Cieľom 

je vytvoriť záhradu byliniek (liečivých rastlín) na štýl starých kláštorných záhrad. To z 

dôvodu genius loci miesta. Je tu trh, na ktorom sa predáva zelenina, ovocie, kvety a v 

poslednom čase aj slušný sortiment byliniek a predovšetkým prítomnosť 

Dominikánskeho kostola. Na malú plochu sa zmestí niekoľko jednoduchých záhonov 

v symetrickom usporiadaní. Ich vizuál môže byť rôzny. Klasické záhony, záhony 

ohraničené krušpánom (tzv. potager), vyvýšené záhony z lieskových prútov či z paliet. 

Veľkým prínosom je vzdelávacia funkcia takejto záhrady. Každý má možnosť 

oboznámiť sa s liečivými rastlinami, ich štruktúrou a vôňou. Všetky rastliny budú 

označené menovkou. Bylinky, ktoré zaujmú, si návštevník kúpi iba pár krokov vedľa 

na trhovisku. Vzhľadom na možnosť poškodzovania záhrady je nutná prítomnosť 

kamerového systému a tabule s návštevným poriadkom. 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=21.25599,48.72074#!
https://gis.esluzbykosice.sk/mapa/katastralna-mapa/?lb=of2015&ly=pc%2Cpe&lbo=1&lyo=&c=-262939.5%3A-1239539.6&z=9
https://4.bp.blogspot.com/-puaVlTvISFk/Wkiyz1BPEII/AAAAAAAABSQ/KxQf5fnhF2cgpT9LYcm6655M1bAR7s8hACLcBGAs/s1600/foto.jpg


V určitých časoch by prebiehali náučné prednášky/potulky, kde sa účastníci na mieste 

oboznámia s bylinkami, ich využitím, liečivými účinkami a použití v kuchyni. Inšpiráciou 

mi boli zážitkové potulky po trhu v Jeruzaleme, kde lektorka dáva ochutnávať vybrané 

zaujímavé plodiny a pripravuje z nich jedlá pre turistov. Sám realizujem zážitkové 

sprevádzanie v košickej botanickej záhrade. Dávam chytať, ovoniavať a ochutnávať 

vybrané bylinky, tak prečo to nespraviť aj v centre mesta? Dnes je doba, kedy chcú 

turisti zažívať nové a nepoznané.  

 

 

Zdroj foto tu. 

 

 

Zdroj foto tu. 

 

http://en.machne.co.il/shop_product/open-tours/open-tour-in-machane-yehuda-market
https://pizzigarden.blogspot.sk/p/zazitkove-potulky.html
https://pizzigarden.blogspot.sk/p/zazitkove-potulky.html
https://s.inyourpocket.com/gallery/166740.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Klooster_Ter_Apel%281%29.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fPc1bOievYY/WkivrBbYnTI/AAAAAAAABR4/X-HDYitgcAgdi53B3chhp8xLm9ZPsJN9ACLcBGAs/s1600/166740.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-tpfTjpACEB0/WkivrGhLuhI/AAAAAAAABR0/eB29CwELE_UKziVL4vveTwDVFiVd328JACLcBGAs/s1600/Klooster_Ter_Apel%25281%2529.jpg


 

Zdroj foto tu. 

 

 

Ukážky malých bylinkových záhrad. Aj na obmedzenom priestore sa dá dosiahnuť 

veľký efekt. Zdroj foto tu. 

 

https://sk.pinterest.com/pin/266064290465382628/
https://sk.pinterest.com/pin/187321665722775244/
https://3.bp.blogspot.com/-NEGmpAgMAsI/WkiwPwqRvmI/AAAAAAAABSA/aP0wsq6DNoUWCvTmx4ZEo4-JuOLsuXnAgCLcBGAs/s1600/9083022f4997d79daf27193561dfa7ac.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-snEcYdIfBEQ/WkiwRbM_SOI/AAAAAAAABSE/iDXKpJdEofQRkB5g_TUECCW9KPIpH4-3QCLcBGAs/s1600/7371226c895b508c73071200ba966832.jpg

