Zámecká alej ve Velkých Hošticích (Opavsko)
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Park ve Velkých Hošticích je menší přírodně krajinářský park rozkládající se kolem barokního zámku z
druhé poloviny 18. století. Zaměřena rozloha parku činí 4,6 ha. Park se nachází v Opavském
bioregionu v nadmořské výšce okolo 250 m n/m.
Podle vyprávění místních pamětníků byl zámecký park založen okolo roku 1768 včetně čtyřřadé aleje.
Žádné písemné zmínky o založení parku se nedochovaly. Čtyřřadá alej je naprosto jedinečný prvek a
při rekonstrukci parku v roce 1997 mu byly podřízeny další úpravy areálu.
V roce 1968 a 1973 bylo provedeno šetření o původní skladbě druhů v parku. Tehdy byly také zjištěny
stopy původní, nedokončené poměrně rozsáhlé přírodně krajinářské koncepce s využitím systému
kulis vzdálené zeleně a volných trávníkových ploch, které sousedí s dolní části parku.
V roce 1997 postihly park rozsáhlé záplavy způsobené řekou Opavou. Přívalové proudy v parku
způsobily hluboké rýhy v půdě, břehy potoka i náhonu byly odplaveny, koryto rozšířeno. Po těchto
povodních došlo k rekonstrukci parku.
Při rekonstrukci parku byla obnovena celá alej, v ose průhledu vybudována dřevěná lávka. Vyšlapaný
chodník vedoucí téměř uprostřed louky v průhledu byl nahrazen mlatovým chodníkem, odvádějícím
vodu, umístěný mimo průhled.
V západní části pod zámkem byly vysazeny především jehličnaté stromy, jako jsou jedle, borovice,
smrky a omorika. Z keřů byly použity především tis, bobkovišeň, hortenzie a další. Výběr stromů a
keřů byl dán tím, že všechny stromy a keře v mládí dobře snášejí zastínění. Okraje výhledu na park

jsou lemovány od severu kapradinami, od jihu azalkami velkokvětými. Pro rozšíření a zpestření
sortimentů stromů je výsadba v obou částech doplněna řadou dřevin cizí provenience jako liliovník,
platan, kaštan, bříza, modřín. Na březích podél potoka jsou vysázeny nižší vrby. Od severní strany
zámku jsou použity nízké keře, jako je bobkovišeň, třezalka.
Při celkové rekonstrukci zámeckého parku bylo rozhodnuto mimo jiné i o obnově vodní plochy jezírka v blízkosti zámku. Toto jezírko kromě okrasné funkce slouží i pro zredukování vlivů místních
dešťových srážek. Jezírko má nepravidelný oválný tvar s plynulým zaústěním dvou přítoků. Svahy
jezírka jsou zčásti zpevněny rovnaninou z lomového kamene s urovnáním líce. Nad pevné zpevnění
svahu navazuje vegetační zpevnění osetím s další sadovou výsadbou.
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