
Semínkovna – informační materiál 

Semínkovna = osivo ke sdílení 

Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky a ekonomicky! 

Co je to semínkovna? 

Semínkovna vznikla jako prostor pro svobodné sdílení osiva, na podporu semínkaření a přírodního 

zahradničení. Osivo v ní uložené je k dispozici zdarma a pro všechny. 

Iniciativa je inspirována francouzskými „Les Grainothèques, semences à partager“, které v roce 2014 

odstartovali dva členové asociace „Graines de troc“ Sébastien Wittevert a Matthieu Vigerie 

v knihovně v západofrancouzském městě La Rochelle. Díky nim vznikají semínkovny nejen po celé 

Francii, ale také v dalších zemích. Nyní přicházejí i do České republiky! 

 

Semínkovna: Proč? 

Pro osivo dostupné zdarma… 

Ve světě, kde je téměř vše na prodej, se sdílení stává svobodným, solidární a ekonomickým gestem. 

Vede ke znovuobjevení rostlinných pokladů ukrytých v našich zahrádkách a ohrožených vlivem 

industriálního zemědělství.  

 

Pro svobodné sdílení a reprodukci našeho osiva… 

Díky sdílení osiva z generace na generaci přežívalo lidstvo po celá staletí. Nyní vlivem semenářského 

průmyslu dochází k prosazování jen určitých druhů a odrůd, zatímco ostatní nenávratně mizí. Ruku 

v ruce s tím jdou legislativní kroky vedoucí k omezování svobodného sdílení osiv mezi lidmi a 

prosazování nereprodukovatelných hybridních osiv.  

Pro zachování biodiverzity pěstovaných rostlin… 

Dle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesla v důsledku industriálního zemědělství a 

semenářského průmyslu biodiverzita pěstovaných rostlin o celých 75%. Je jen na nás, abychom 

zabránili upadnutí dalších druhů či odrůd v zapomnění. 

 

Pro sdílení osiva adaptovaného na naše podmínky… 

Standardizované osivo vyžaduje standardizované podmínky, podpořené množstvím hnojiv a postřiků. 

Takové osivo již není schopné se přizpůsobit široké škále místních podmínek našich krajů. Objevme 

společně místní odrůdy a variety a sdílejme je! 

 

Pro všechny… 

Sdílejme nejen osivo, ale i znalosti o přírodním zahradničení a semínkaření. Umění reprodukce rostlin 

je základní znalostí nutnou pro budoucí přežití lidstva. Sdílejte osivo a přispějte k zachování dědictví 

našim potomkům. 

 

  



Semínkovna – informační materiál 

 

Semínkovna: Jak na to? 

Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší zahrádky. 

Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení 

sklizených semínek v semínkovně… 

Sázejte, sklízejte, sdílejte… svobodně, ekologicky a ekonomicky! 

 

Jaké osivo sdílet? 

Semena zeleniny, ovoce, květin, koření i divokých rostlin. Přiveďme do své zahrady co největší možnou 

diverzitu! Staré a tradiční odrůdy jsou aktuálně v největším ohrožení. Společně můžeme ochránit toto 

dědictví, aby nepadlo za oběť ujednocování a monokulturnímu intenzivnímu zemědělství. 

Uvědomte si, že většina zeleniny a květin, včetně těch v bio kvalitě, které nakupujeme v obchodech či 

na trzích, jsou F1 hybridy, jejichž semena dávají vznik geneticky nevyrovnanému a degenerovanému 

potomstvu. Je tedy v našem zájmu se jim vyhnout. 

Jak vytvářet své vlastní osivo? 

Je to velmi snadné. Stačí zajistit, aby semena byla dostatečně zralá a nedošlo k nechtěnému křížení. 

Potřebné informace naleznete velmi snadno na internetu.  

Produkce semen je: 

- velmi snadná: rajčata, salát, fazole, většina jednoletých květin 

- proveditelná pomocí jednoduché techniky: čeleď tykvovitých -  okurky a tykve apod. 

- komplikovanější: zelí, dvouleté rostliny, jako většina kořenové zeleniny (mrkev, petržel apod.) 

Následně je nutné semínka dobře vysušit před tím, než je uložíte do sáčků, zaznamenat název odrůdy, 

místo a datum sklizně a několik praktických rad (o výsadbě apod. ….) 

 

Jak se zapojit? 

Osivo v semínkovně je volně k dispozici a je jen na vás vybrat si ta, která se vám hodí do vaší 

zahrádky, na váš balkón či terasu… Sázení může být zábava, zapojte děti a sledujte, jak se semínkům 

daří dát život nové rostlině! 

Pěstujte rostliny přírodním způsobem: 

- Nepoužívejte chemická hnojiva ani postřiky. 

- Produkujte semena zralá, nehybridní, reprodukovatelná. 

Připravená semínka můžete donést do semínkovny a nabídnout je k dispozici dalším zahradníkům. 

 

Více informací najdete na: 

https://seminkovny.wordpress.com/ a https://nogardengardening.wordpress.com/ 

 

Semínkovny v ČR iniciují Rostliny sro, kontakt: rostlinysro@gmail.com. 
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