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časopis pro houbaře, mykology a přátele přírody

OD ROKU 2010 NOVÝ ČASOPIS NA TRHU!

H ib královský (Boletus regius) 
V tšina b žných houba tento druh asi nikdy na vlastní o i neuvidí. V 

eské republice existuje jen n kolik málo lokalit tohoto vzácného 
h ibu, který je chrán n zákonem a jeho sb r je p ísn zakázán. Je to 
kriticky ohrožený druh a je rovn ž zapsán v ervené knize 
Makromycet R. Sou asná legislativa umož uje u tohoto a dalších 
druh uložení pokuty za sebrání plodnic i narušení stanovišt fyzické
osob až do 50.000 korun! Více o tomto krásném h ibu se do tete v …
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Vtomto článku shrnuje, že v současné době je 
známo 11 potvrzených lokalit, všechny v Jižních 
Čechách. Květnatec se ale jižvtěchto letech po-
dařilo najít na opačném konci republiky, kdy byl 
v roce 1974 poprvé nalezen v srpnu v Krkono-
ších v Peci pod Sněžkou (Krkonoše č. 5/1974). 
K článku Zdeňka Kluzáka jsou připojeny rovněž 

první barevné fotografie exemplářů, nalezených 
u nás. Podle těchto prvních nálezů se ukazuje, že 
nejčastěji vyrůstá v nadmořské výšce 400 až 800 
metrů a to na travnatých okrajích lesů převládající 
břízou, osikou, borovicí a smrkem. Období růstu 
je pak nejčastější červenec až říjen. Nejčastěji se 
pak objevuje na zcela zetlelých mechem pokry-
tých pařezech. V současné době je ale variabilita 
biotopu tohoto druhu daleko větší.
Důkazem toho byl i další článek Zdeňka Kluzáka 
v časopisu Živa v roce 1975, v němž se zmiňuje 
o dalších nálezech, z nichž jeden je zcela odlišný 
charakterem biotopu, než bylo do této doby zná-
mo (Kluzák: 1995). V roce 1972 vyrostlo desítky 
plodnic v objektu JZD Borovany na starých sto-
zích pšeničné slámy.
Mimořádně krásné a veliké exempláře z této lo-
kality pak mohli pozorovat návštěvníci na ze-
mědělské výstavě :Země živitelka“ v roce 1973. 
Podobné biotopy, jako např. na skládce tlejícího 
dřeva byly objevovány později stále častěji. Květ-
natec archerův je typicky saprofytickým druhem 
houby, tzn. že ke své existenci a růstu potřebuje 
rozkládající se celulózu, popřípadě lignin, který 

je důležitou stavební složkou dřeva zabezpečují-
cí dřevnatění jeho buněčných stěn. Obsah ligninu 
tvoří zhruba 26 - 35 procent hmotnosti dřeva a je 
vyšší u jehličnanů než u listnáčů. Po celulóze je 

lignin druhou nejčastější organickou sloučeninou 
na Zemi, tvoří 25 % rostlinné biomasy. V největ-
ším množství se objevuje v buněčných stěnách 
sekundárních buněk. Vyskytuje se také v obilovi-
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NOVÝ ČASOPIS NA TRHU!

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás informovali o zbrusu novém časopise na našem trhu.

Základní informace:
Jedná se o plnobarevný časopis o houbách, houbaření, mykologii a přírodě. Zpočátku uvažujeme o vydávání jednoho čísla 
za dva měsíce. Pokud se vše podaří, chtěli bychom odstartovat celý projekt začátkem roku 2010. Časopis by měl mít formát 
A4, tisk na křídovém papíře s tvrdší obálkou. Počet stran zatím odhadujeme okolo šedesáti. Prvotní náklad by měl být 15 000 
kusů, doufáme že v průběhu vydávání poroste. Cena časopisu bude 65 Kč. Cena ročního předplatného je 325 Kč (tj. jedno 
číslo ročně zdarma).

Obsah:
•  Populární i odborné články o houbách a jejich sběru, kvalitní fotografická dokumentace.
•  Sezónní rubrika.
•  Rubrika o focení hub a makrofotografii, fotografické soutěže čtenářů.
•  Gastronomie, houbařské recepty 
•  Rozhovory s houbaři, se známými osobnostmi na téma houbaření.
•  Rady houbařským začátečníkům.
•  Rubrika pro nejmenší houbaře, dětské soutěže (např. v kreslení hub)
•  Úsměvné i vážné houbařské historky a příběhy.
•  Nástěnka, informace o různých houbařských akcích, výstavách a přednáškách.
•  Přílohy – různé potřeby pro houbaře, dárkové předměty s houbařskou tématikou, vytvoření vlastních sběratelských 

kolekcí, atlasových karet.
•  Soutěže, kvízy, humor.
•  Komerční inzerce pro podnikatele a firmy.

Myšlenka časopisu:
Časopis pro volný čas je určen všem generacím, začátečníkům i odborníkům, psán stylem přístupným široké veřejnosti. 
Hlavní myšlenkou je podpořit ušlechtilou zábavu a houbařskou vášeň, nenucenou formou rozvíjet znalosti nejen o hou-
bách, také snažit se o čtenářské spoluvytváření časopisu. 

Více podrobností se dozvíte z našich nových stránek www.svethub.cz, které budou již brzy zprovozněny. Předplatné časo-
pisu Svět hub můžete již nyní objednat vyplněním níže předtištěného formuláře a zaslat na adresu vydavatelství.

Vydavatel: QUATRO PUBLISHING s.r.o., 
Hálkova 2, 120 00, Praha 2
e-mail: info@quatro-publishing.cz
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OBjedNáVkA PředPLATNéHO

Objednávám roční předplatné za cenu 325 Kč

 Jméno: .............................................................................................................................

 Příjmení ...........................................................................................................................

 Titul: .................................................................................................................................

 Firma: ..............................................................................................................................

 Ulice: ................................................................................................................................

 Město: ..............................................................................................................................

 PSČ: ................................................................................................................................

 Doručovací adresa shodná s kontaktní: ..........................................................................

 Doručovací adresa jiná: ...................................................................................................

 Telefon: ............................................................................................................................

 E-mail: .............................................................................................................................

 Počet výtisků:...................................................................................................................

 Datum: .............................................................................................................................

 Podpis (razítko): ...............................................................................................................




