
Jak začít?
Pozemek můžete zcela zrýt a zbavit kořenů a oddenků, 
nebo drny jen otočit a převrstvit zeminou. Použijte 
ornici spíš s menším podílem humusu. Tento postup 
je pracný, ale spolehlivější. Druhá možnost je vytvořit 
v trávníku oka, do kterých přesadíte předpěstované 
sazenice lučních druhů, nebo je osejete. Směs semen 
můžete zasít i do trávníku, který intenzivně projedete 
vertikutátorem. 

Kde semena získat 
a které druhy vybrat? 
Na trhu jsou dostupné různé směsi, vhodné do vlhka, 
do stínu apod. Vybírejte naše domácí druhy, abyste 
podpořili opylovače a motýly.
Doporučujeme použít semena přímo z okolí, protože 
prodávané směsi semen pochází často ze zcela jiného 
regionu, kde je odlišné klima, půda apod.  Pokud je 
vysejeme u nás, pravděpodobně se zkříží s jinými 
rostlinami ve volné přírodě, a jejich potomstvo pak 
bude špatně přizpůsobené místním podmínkám.   

Kdy začít? 
Doba výsevu: VIII – XI, IV-V. Během léta lze získat 
čerstvou zásobu lučních semen a rovnou je zasít. 
Lze využít i „výdrolky“ ze sušeného sena z druhově 
bohatých luk. Použití sena je výhodné také v tom, že 
si zasejete opravdu luční druhy trav, tedy ne jen jílek 
vytrvalý.

Jak postupovat při setí? 
Doporučená hustota výsevu je asi 2 g na metr 
čtvereční (včetně semen trav). Pro rovnoměrný 
výsev doporučujeme semena smíchat s pískem nebo 
pilinami. 

Jak porost udržovat? 
Louky sečeme dvakrát ročně kosou nebo sekačkou: 
první seč V-VI, druhá VIII - IX. Posečenou vegetaci 
nechte usušit na místě, aby se rostliny opět 
vysemenily.

Jak založit květnatou louku v zahradě

V ZO ČSOP Ekocentru Říčany se snažíme pěstovat matečné porosty pro produkci semen ovsíkových 
mezofilních luk – tedy pro slunná místa, středně vlhké půdy, středně zásobené živinami. Po předchozí 
dohodě lze pro potřeby zakládání lučních porostů získat směs 15 druhů bylin, které je vhodné doplnit 
semeny trav (ovsík vyvýšený, lipnice luční, kostřava červená). Do směsi jsou zařazeny druhy poskytující 
nektar hmyzu, i druhy sloužící jako živné rostliny pro housenky motýlů. 
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Co je Semínkovna:

Jak semínkovnu používat
I když si vypůjčíte mrkev, můžete vrátit jakékoli jiné osivo, kterého máte přebytek. 
Každý dar je pro semínkovnu hnacím impulzem a třeba uděláte radost někomu dalšímu třeba i osivem 
„obyčejného“ kopru. Začněte s jednoduššími plodinami (rajčata, fazole, hrách, salát ap.). Informujte se 
o postupu semenaření dané plodiny dříve, než se pustíte do práce!

Pozor na semenaření cuket, dýní ap. Tyto plodiny se velmi rády kříží a určitě 
vás nepotěší, když se vám odrůda ‚hokaido‘ zkříží s okrasnou dýní, jejíž 
dužnina není chuťově tak příjemná a slupka je tvrdá… 

Jak mám semínka do Semínkovny připravit?
Je dobré semínka vhodným způsobem nasáčkovat (použít můžete papírové sáčky, recyklovat obálky, složit si 
sáčky ze starých novin ap.) a zejména popsat! Stačí uvést název odrůdy, rok a místo sběru. 
Pokud máte chuť a čas připište i vlastnosti odrůdy a postup jejího pěstování, ale to je již čistě na vás.

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

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.

Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v r. 2015 
na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření 
a přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské 
Les Grainotheques a americké The Seedbanks.

Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy 
nemořené a  z chemicky neošetřovaných rostlin. 
Může jít o výsledek domácího semenaření. 

Semínka jsou nabízena bezplatně 
v malých dávkách pouze pro osobní 
spotřebu.

Více o semenaření najdete v publikaci Dostálek 
a kol.: Pěstujeme si vlastní semínka
nebo na odkazu: www.seminkovny.com.

SEMÍNKOVNA
pondělí 25. září  2017 
17:00 – 19:00
Muzeum Říčany 01

Sledujte říčanskou Semínkovnu na:  otevírací doba: 
Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum 

pondělí - čtvrtek 14:00 - 18:00 
 sobota a neděle 13:00 - 18:00   
pátek zavřeno


