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Druhou nejstarší zahradnickou fir-
mou v obci je podnik manželů Ing. 
Vladimíra Hraňa a Ing. Aleny Hraňové 
– HRAŇO, Odborné služby zahrad-
nické.

Kompletní služby
Tato rodinná firma působí v oboru za-
hradnictví již od roku 1988. Od prvo-
počátku se zaměřila na zahradní 
a krajinnou architekturu, později byla 
přidána pěstební činnost v oblasti 
okrasného školkařství, na niž naváza-
la realizace automatických závlaho-
vých systémů. Firma nabízí komplet-
ní služby od návrhů, přes realizace, 
až po údržbu nejen rodinných za-
hrad, ale i veřejných prostor. V sídle 
firmy naleznete maloobchodní pro-
dejnu okrasných rostlin, ovocných 
stromů, zahradnických potřeb, roz-
sáhlé pěstební plochy a květinové 
studio, ve kterém nabízíme floristické 
služby, bytovou keramiku, doplňky 

a také poradenskou a lektorskou čin-
nost v oblasti floristiky.

Pěstování dřevin ve 
volné půdě
V době založení firmy byly rostliny pěsto-
vány pouze na rodinné zahradě pro ma-
loobchodní prodej. Už během krátké do-
by se produkce přesunula na větší plochy 
v okolí a nabídla tak široký sortiment i vel-
koobchodním partnerům. V současné 
době podnik hospodaří na ploše tří hek-
tarů, z toho zaškolkovaná plocha zabírá 
hektary dva.
Hlavní součástí sortimentu pěstova-
ných rostlin jsou jehličnaté rostliny (ro-
dy Thuja, Chamaecyparis, Pinus, Picea, 
Thujopsis a jiné). Ty jsou pěstovány ve 
volné půdě a jsou expedovány v růz-
ných velikostech. Nejmladší prodávané 
rostliny jsou ve velikostech zhruba 
40/60 cm, největší pak solitéry s výš-

kou 300/350 cm. Solitéry jsou expe-
dovány se zemním balem zpevně-
ným pletivem. Velkou výhodou pro 
zákazníky je možnost individuálního vý-
běru solitér přímo z pěstebních ploch. 
Velkoobchodní nabídku je možné 
shlédnout na webových stránkách fir-
my Hraňo. Velkoobchodní nabídku s do-
plněnými zajímavými cenami zasíláme na 
požádání e-mailem nebo poštou.

Mechanizační vybavení

Školkařská produkce se samozřejmě 
neobejde bez patřičného mechanizač-
ního vybavení. Pro prvotní zpracování 
půdy je využíván traktor italské výroby 
Valpadana s plným vybavením. Pro 
manipulace ve školce byl zakoupen 
univerzální mininakladač Avant, který je 
plně kompatibilní s německým dobýva-
cím strojem Optimal. Vzhledem k vyso-
kému podílu písku v půdě pěstebních 

ploch, byl rýčový dobývací stroj vybrán 
záměrně, aby se zamezilo rozpadání 
zemního balu. Další výhodou stroje je 
možnost kopání děr při přesazování 
vzrostlých rostlin. Ke každému pěsto-
vání patří boj s pleveli. Při rozhodování 
o způsobu likvidace plevelů jsme se 

jednoznačně rozhodli pro mechanic-
kou cestu eliminace, a proto jsme za-
koupili jednoosou plečku Agria.

Ing. Martin Hraňo, Dis

Zahradnictví 3/201180

in
ze

rc
e

Žehušice – obec zahradníků
Tradice pěstování 
okrasných rostlin 
v Žehušicích se datuje již 
od roku 1890. Prvotním 
účelem bylo pěstování 
rostlin pro zdejší zámecký 
park. Později se začaly 
rostliny pěstovat pro přímý 
prodej. V současné době se 
v Žehušicích nachází více 
zahradnických provozů.

Celkový pohled na školku manželů Hraňových

Hlavní součástí sortimentu jsou 
jehličnany

Dobývací stroj Optimal zajišťuje šetr-
né vyjmutí rostliny a kompaktní bal
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