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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK (VKP) U LESA
VKP se nachází na okraji lesního masívu ve východní části Třísekerské pahor-
katiny – 200 m jižně od tohoto místa (geomorfologický okrsek Českého lesa). Z
hlediska vegetačního je nejcennější nevelké přechodové rašeliniště sevřené les-
ními kulturami. Na porosty ostřic a rašeliníků jsou zde vázány bohaté populace
některých zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, zejména vachty troj-
listé Menyanthes trifioliata, prstnatce májového pravého Dactylorhiza majalis
subsp. majalis či zábělníku bahenního Comarum palustre. V jižní sušší části
VKP jsou druhotná vřesoviště a chudé kyselé trávníky, v nichž počátkem léta roz-
kvétají další zákonem chráněné byliny, např. prha chlumní Arnica montana nebo
vemeník dvoulistý Platanthera bifolia. Ostrůvkovitě je v této části VKP rozšířena
nápadná dekorativní rostlina pcháč různolistý Cirsium heterophyllum.
VKP jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části kraji-
ny, utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability (ze zákona
o ochraně přírody a krajiny).

ARNICA MONTANA L. – prha arnika
/syn.: prha chlumní, arnika /
Asteraceae – hvězdnicovité
Původ: Evropa, na jihu kontinentu od Portugal-
ska po Jižní Karpaty, na severu od jižního Nor-
ska po Pobaltí, v Čechách se vyskytuje roztrou-
šeně v horských oblastech, na Moravě pouze v
Hrubém Jeseníku, v Moravskoslezských Besky-
dech a na Dačicku
Charakteristika: vytrvalá bylina s plazivým
oddenkem, chudě větvenou lodyhou, s listy
v přízemní růžici přisedlými, celokrajnými, na
lodyze s 1 – 3 páry listů vstřícnými, úbor je
žlutý až žlutooranžový.
Roste na loukách, vřesovištích a lesních svět-
linách od podhůří po subalpínský stupeň, vždy
na kyselé půdě.
Arnika je prastará léčivá rostlina, vždy byla ceně-
na tinktura z květů této byliny, škála jejího použí-
vání byla velice široká – od pohmožděnin a rev-
matismu až po léčbu mrtvice. Její sběr vedl na
mnoha místech ke zničení původních stanoviš�.
Prha arnika patří k ohroženým druhů naší květeny,
ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona.
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