
 

  

  
 
 Semínkovna je iniciativa,  

která vznikla na podporu svobodného sdílení osiva, 
semínkaření a přírodního zahradničení.  

   
 
 Kontakt: https://seminkovny.wordpress.com 

email: rostlinysro@gmail.com 
 
 
 

          



 

Semínkovna  
osivo ke sdílení 

 

  

  
Sdílejte osivo…  

svobodně, ekologicky, ekonomicky…. 
 
 KRÁTCE O INICIATIVĚ… 
  



 

Co je to semínkovna?  
Semínkovna vznikla jako prostor pro svobodné sdílení osiva, na podporu domácího semenaření a přírodního zahradničení. Osivo v ní uložené je k dispozici zdarma a pro všechny.  
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. Směňte je za jiná…  
 Iniciativa se inspirovala francouzskými „Les Grainothèques -  semences à 
partager“, které v roce 2013 odstartoval zakladatel neziskové organizace „Graines de troc“ Sébastien Wittevert v knihovně v západofrancouzském městě La Rochelle.  
Díky němu vznikají semínkovny nejen po celé Francii, ale také v dalších zemích. Nyní přicházejí i do České republiky! 

Semínkovna: Proč? 
  Pro osivo dostupné zdarma… 

Ve světe, kde se za vše platí, představují semínkovny projev solidarity a možnosti jak snížit výdaje potřebné k osazení zahrady, balkonu či terasy.   Pro všechny… 
Semínkovna je svobodná iniciativa otevřená všem zájemcům o semenaření a přírodní zahradničení. 
 Pro zachování biodiverzity pěstovaných rostlin… 
Dle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesla za posledních zhruba 100 let biodiverzita pěstovaných rostlin o více než 75%*.  Došlo k tomu zejména kvůli zavedení industriálního zemědělství. Značný podíl na úbytku biodiverzity má také 
semenářský průmysl, který se soustředí na produkci geneticky unifikovaného a často hybridního osiva vysoce produktivních odrůd. 
Je na nás, abychom zabránili upadnutí dalších druhů či odrůd v zapomnění a bojovali za záchranu potřebné biodiverzity.  
* Zdroj: FAO. 1999b. Women: users, preservers and managers of agrobiodiversity (available 
at www.fao.org/FOCUS/E/Women/Biodiv-e.htm).  
Pro svobodné sdílení a reprodukci našeho osiva… 
Celá staletí sdílelo lidstvo osivo z generace na generaci. Semenaření patřilo ke 
znalostem nezbytným pro přežití. Současná komerční nabídka se soustředí jen na vybrané odrůdy, zatímco další nenávratně mizí. Zároveň dochází ke snahám uvést v 
platnost zákony vedoucí k omezování svobodného sdílení osiv mezi lidmi a prosazování nereprodukovatelných hybridních odrůd. Žádný zákon ale není konečný 

 

 



 

a vždy existuje možnost jej upravit či nahradit jiným. Díky semínkovnám můžeme 
aktivně bojovat za své právo na svobodný přístup k osivu.  
Pro sdílení osiva adaptovaného na naše podmínky… 
Standardizované osivo vyžaduje standardizované prostředí. Takové osivo ztrácí 
schopnost přizpůsobit se široké škále místních podmínek našich zahrad a vyžaduje množstvím umělých hnojiv a postřiků. Pěstování takových odrůd zatěžuje naši 
peněženku výdaji za podpůrné chemikálie, které mají obecně neblahý vliv na životní prostředí, kvalitu vody a naše zdraví… Objevujme společně adaptované místní odrůdy a sdílejme je! 

 Semínkovna: Jak na to? 
  Jaké osivo sdílet? 

V semínkovně lze sdílet semena zeleniny, ovoce, květin, koření i divokých rostlin. Sdílení starých a tradičních odrůd v semínkovnách pomáhá jejich zachování.  Výměna osiva je založeno na vzájemné důvěře, je tedy na každém, aby do 
semínkovny vkládal semínka dostatečně zralá, zdravá, správně popsaná a pěstovaná bez použití chemických hnojiv a postřiků.  Dobře označené osivo je základen úspěšného sdílení! Na sáčku s osivem vždy 
uvádějte název odrůdy, místo a datum sklizně a případně i několik praktických rad či vašich vlastních zkušeností.  
Semena nesmí pocházet z rostlin, na které se vztahuje některé z platných zákonných ujednání omezující jejich volnou distribuci (některé odrůdy jsou chráněné autorskými právy, GMO apod.), nemělo by se sdílet ani osivo invazních či zákonem chráněných 
druhů. Semínka získaná v semínkovně jsou určena výhradně k nekomerčnímu užití.  

Jak vytvářet své vlastní osivo? 
Je to snadné. Stačí zajistit, aby semena byla při sklizni dostatečně zralá, zdravá a nedošlo k nechtěnému křížení.   
Pro začátek si zvolte druhy semenářsky jednoleté a samosprašné: např. salát, rajčata, hrášek nebo fazole. 
Potřebné informace o semenaření jednotlivých druhů naleznete na internetu či v dostupné literatuře. 
Například:  P. Dostálek a kol.: Pěstujeme si vlastní semínka  Knihu zakoupíte na gengel.cz. 
Jak se zapojit? 

Osivo v semínkovně je volně k dispozici a je jen na vás vybrat si ta, která se vám líbí.  Přebytky sklizených semínek doneste zpět do semínkovny a nabídněte je k dispozici 
dalším zahradníkům. Nenašli jste ve svém okolí žádnou semínkovnu? 
Založte si ji!  Podrobný návod, rady, tipy, odkazy i mapu semínkoven naleznete na webu: https://seminkovny.wordpress.com.  

 


