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Dendrologický posudek byl zpracován na základě požadavku obce Vílanec v zastoupení
Marcelou Zelenou, starostkou obce. Celkově bylo posouzeno 47 stromů – 45 v lokalitě za obcí
a 2 u zastávky autobusu ve středu obce.
Jedná se poměrně značně zarostlou neudržovanou plochu za Vílancem u silnice směrem na
obec Loučky (viz. mapa níže - zdroj mapy.cz).

Vyskytují se zde převážně stromy druhů Populus alba, Tilia cordata a Betula pendula. Celkově
se jedná o poměrně přehuštěný porost, kde dřeviny (vzhledem k velikosti dospělého habitu)
nemají dostatečný prostor pro vytvoření optimální koruny. V porostu je zastoupeno několik
věkových skupin stromů – mladé stromy, dospívající i dospělé vzrostlé.
Vzhledem k lokalitě je potřeba učinit některé zásahy do porostu a samotných dřevin. Stromy
rostou u hlavní silnice do obce Loučky, proto je důležité zachovat provozní bezpečnost. Navíc
v budoucnu je v těchto místech plánována revitalizace lesoparku a bude se zde pohybovat
široká veřejnost – především pak děti (v prostoru budou mimo jiné umístěny dětské prvky),
což ještě zvyšuje požadavek na bezpečnost místa.
Stromy byly hodnoceny vizuálně dle platných standardů AOPK ČR – SPPK A01 001:2018
Hodnocení stavu stromů. Z tohoto standardu byly použity i stupnice pro jednotlivá kritéria
(fyziologické stáří, vitalita, stabilita, zdravotní stav, perspektiva). Hodnocení v terénu
probíhalo 27.3. 2021 tedy v bezlistém stavu dřevin, proto nebylo možné hodnotit vitalitu z
hlediska procenta případné defoliace.
Obecně se dá říci, že u více než poloviny stromů je navržen odborný zásah – převážně kácení
a zdravotní řez. Některé dřeviny je potřeba odstranit z důvodu špatného zdravotního stavu a
zhoršené stability (tedy možného selhání od budoucna), některé z důvodu přehuštění porostu a
potřeby uvolnění prostoru na vybudování stanoviště v rámci projektu Revitalizace lesoparku
Vílanec. Náhradní výsadba bude taktéž řešena v rámci tohoto projektu tak, aby byla dodržena
kompozice návrhu.
Jednotlivé stromy byly očíslovány a označeny sprejem oranžové a bílé barvy – jedince určené
ke kácení značí oranžový křížek na kmeni. Opatření a ostatní atributy jsou uvedeny ve
zvláštní tabulce, která je přílohou tohoto textu.
V zadní části lokality směrem od silnice jsou mladé náletové dřeviny. Zde hrozí v budoucnu
podobný problém s přehuštěním a nedostatečným místem, proto byly některé určeny
k odstranění – tyto jsou označeny oranžovým kolečkem a perspektivní jedinci budou na místě
ponechány.
Dále byly posouzeny dva vzrostlé stromy ve středu obce u autobusové zastávky – Quercus
robur a Acer platanoides. Oba jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu. Provozní bezpečnost
zhoršuje výskyt několika suchých větví, které by bylo vhodné odstranit vzhledem k frekvenci
výskytu veřejnosti v těchto místech, případně doporučuji zdravotní řez. Tento zásah by měl
provádět arborista nebo odborný pracovník.
Práce by měly být rozděleny na dvě etapy:
1 – provést ještě na jaře 2021 (to znamená neprodleně)
2 – provést na podzim roku 2021 nebo před realizací projektu Revitalizace lesoparku Vílanec
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