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V Knihovně města Plzně se otevřela Semínkovna : V Doubravce k půjčené 

knize přidají i bio semínka  

 

V doubraveckém oddělení Knihovny města Plzně vznikla v dubnu 2016 první Semínkovna čili 

Grenotéka. Je jednou z mnoha Semínkoven, které fungují po celém světě, a snaží se podpořit svobodné 

sdílení osiva, semenaření a bio zahradničení. V nabídce jsou semínka zeleniny, bylinek a okrasných 

rostlin. Je to služba, která funguje na stejném principu jako knihovna. Pěstitel si vybere sáček semen 

(může si vzít až tři kusy sáčků), které by rád zasadil pro vlastní potřebu. Na oplátku do Semínkovny 

přinese jiná semínka, kterých má doma nadbytek. Případně si zájemci vypůjčí vybraná semínka, zasadí, 

vypěstují a na konci sezony po sklizni opět část svých získaných semen vrátí. Osivo musí být zdravé, 

pěstované bez použití chemických hnojiv a postřiků, tedy v podstatě v bio kvalitě. Všechna semena jsou v 

papírovém sáčku, s označením odrůdy a roku sklizně. Doubravečtí zahrádkáři měli před jarním sázením 

největší zájem o semena bylinek, které zmizely skoro všechny, a také zeleniny. Teď se ale Semínkovna 

znovu zaplňuje letošními výpěstky, které můžete použít buď pro podzimní sadbu nebo si je schovat přes 

zimu na příští rok. Nabídky mohou využít i zájemci, kteří nejsou čtenáři knihovny. Do knihovny může 

svoje semínka přinést (či si naopak jiná odnést), každý, kdo by rád myšlenku sousedské spolupráce, 

přírodního a ekologického zahradničení podpořil.    

Sázej, sklízej, sdílej… to je motto nově otevřené Semínkovny, která byla podle vzoru evropských Semínkoven  

otevřena v doubravecké obvodní knihovně. Myšlenka volného sdílení osiv pochází z Francie, kde před dvěma 

lety založil Sébastien Wittevert neziskovou společnost Graines de Troc. Od té doby v zemi vznikají takzvané 

Grenotéky, neboli Semínkovny. „Semínka mezi knihami najdou čtenáři Knihovny města Plzně od konce dubna 

letošního roku. Každý, kdo Semínkovnu navštíví, si zde může vybrat nějaký druh zeleniny, květin nebo 

bylinek, které by rád viděl na vlastní zahrádce. Semínka se vyměňují v malém množství a pro osobní potřebu. 

Je možné vybrat si až tři druhy semen. Na oplátku do Semínkovny přinese vlastní nadbytečná semínka. Pokud 

bude mít na konci sezony semínek větší množství, může přebytky opět přinést zpět do knihovny. Sdílení osiva 

funguje na základě vzájemné důvěry. Semínka by měla být zdravá, vypěstovaná bez použití chemických hnojiv 

a postřiků, řádně označená.  Cílem projektu je i motivace k přírodnímu zahradničení, které je ohleduplné k 

životnímu prostředí," říká vedoucí knihovny Lenka Kotroušová. „V nabídce naší Semínkovny jsou zatím k 

dostání semínka bylinek, okrasných rostlin a zeleniny. Na jaře byl největší zájem o bylinky.  Protože většina 

klientů Semínkovny je současně i našimi stálými čtenáři, máme pravidelné zpravodajství o tom, jak se „ našim“ 

semínkům na zahrádkách vede, jaké je očekávaní úrody či příslib přebytků osiva na konci sklizně,“  dodává 

vedoucí. 
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KONTAKT: 

 

Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka, 

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 

 

Mgr. Lenka Kotroušová, vedoucí Obvodní knihovny Doubravka, 

Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75, 3012 00 Plzeň 

tel. 378 038 256, e-mail: kotrousova@plzen.eu 
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