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ERRATA – po 1. dotisku (2005) 

Nedostatky zjištěné po 1. vydání skripta Včelí produkty byly odstraněny v 1. dotisku 2005. Některé chyby však i přes 
pečlivé čtení oponentů byly zjištěny až po 1. dotisku. Proto zde najdete errata i pro 1. vydání v roce 2003. Přijm ěte, 
prosím, touto cestou omluvu za vzniklá nedopatření. Autor uvítá a děkuje za každou informaci o chybách dosud 
nezjištěných. 

____________________________________________________________________________________ 

strana 21, kap. II.2.4., poslední odstavec, 1. řádek: 

„Hlad je ve včelstvu vnímán dvojím způsobe: …“, ve slově způsobem chybí m. 

strana 25, tab. III.1, 1. řádek a sloupec: 
nahradit text: „kromě vody vztaženo k sušině nektaru“ 

textem: „vztaženo k nativnímu nektaru“ 

strana 26, tab. III.2, 1. řádek a sloupec: 
nahradit text: „kromě vody vztaženo k sušině medovice“ 

textem: „vztaženo k nativní medovici“ 

strana 29, tab. III.3, 1. řádek a sloupec: 
nahradit text: „(% v sušině; vyjma vody a pH)“ 

textem: „vztaženo k nativnímu medu“ 

za položkami „voda“ až „tuk“, vyjma „prolinu“, uvést jednotky 
„[%]“ 

strana 37 

všude v textu i tabulce: J/kg     kJ · kg-1 

strana 37, poslední odstavec 
Barva medu je často vyjadřována v mililitrech Pfundovy stupnice 
… 
Barva medu je často vyjadřována v milimetrech Pfundovy stupnice 
… 

strana 41, 5. odstavec 
Nortafagus Nothofagus 

strana 70, 1. odst., 5. – začíná slovem „Sosák“. 

stěžej (cardo) [1] � [2] 
uzdička (lorum) [2] � [1] 

strana 73, 1. odst., 8. řádek seshora 
… je pak vyčesáván hřebenem pravé holeně 

strana 74, 2. odst., 5. řádek 
… a sekret Dufourovy žlázy [A-e] - [A-u] 

strana 74, obr. IV.12. náhrada obrázku a i vysvětlivek 

Obr. IV.12.: Schema stavby žihadla včely medonosné (upraveno 

podle DADE, 1977 a ZANDER, 1951) 

Vysvětlivky:  

A - schema žihadla se svaly a žlázami: a1 + 2 - svaly (protraktor + retraktor), b - bulbus, c - jedový váček, d - žihadlový oblouk-
žlábek, e - žihadlový oblouk-štětinka, f - obdélníková destička, g - trojúhelníková destička, h - čtvercová destička, ch - Koževnikova 
žláza, i - výrůstek žihadlových štětinek, j - žihadlová pochva, k - vratizoubky, t – bodlo, u – Dufourova žláza; 

B - žihadlové bodlo na příčném řezu: m - žihadlový žlábek, n - žihadlové štětinky, r - jedový kanálek, s - naznačení kloubního 
spojení;  

C - výrůstek žihadlových štětinek z boku a na příčném řezu (q): o - žihadlová štětinka, p - pohyblivé křídlo výrůstku; 
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D - jedový váček a žláza dělnice a matky: t - žihadlový oblouk, u - Dufourova žláza, v - jedový váček, w - jedová žláza, y - větve 

jedové žlázy (u matky zřetelně delší). 

 

strana 75, 1. odstavec s tečkou, 3. řádek 
… ta se vysunuje vpřed. 

strana 75, 2. odstavec seshora, 8. řádek 
namísto „…10. nervového ganglia.“ patří „ posledního nervového ganglia v zadečku.“ 

strana 75, 3. odstavec odspodu, poslední věta 
namísto [DI]  patří [obr. IV.12. D8] 

strana 78, poslední odstavec, 2. věta 
začíná chybně malým písmenem 

strana 80, 2. věta kapitoly IV.2.2. 
alveonárního alveolárního 

strana 81, 3. úplná věta textu od začátku strany 
alveonárního alveolárního 

strana 80, obr. IV.20. 
v názvu obrázku je ve slově destičce  jedno č navíc 

strana 81 

IV.2.3. Další žlázy včely medonosné 

strana 81, obr. IV.22. 
římská číslice II. je v obrázku chybně uvedena dvakrát; správně má být  žláza nalevo od žlázy IV. stupně rozvoje označena 
stupněm III. 

strana 81, 2. odstavec, 2. řádek zespodu 
namísto         … IV.23.). Vývody těchto …                   patří       … IV.24.). Vývody těchto … 

strana 86, pod obr. IV.33 – ad c) 
nahradit škrtnutý text: „… c) výdech (otevřeny jen hrudní zadečkové průduchy).“ 

strana 91; legenda k obr. IV.40 
u popisku Ant) překlep, správně je: Ant  – tykadla 

u popisku C) překlep, správně je: C – základ embryonálních plen 

u popisku r) překlep, správně je: r  – hřbetní céva  
chybí výklad k popisku e): e – dorsální svaly 


