
Rostlinné orgány IV: 

Květ 



• Rozeznáváme rostlinné orgány dvojího druhu: 
 
– vegetativní: kořen, stonek, list  - zajišťují výživu a růst rostliny = přežití 

 

– generativní: květ a jeho části = zajišťují rozmnožování 

 



Květ 

• Květ je, možná překvapivě, listového původu. 

 

• Jde o soubor přeměněných listů sloužící k pohlavnímu 
rozmnožování. 

 

• Často bývá pestře zbarven a navíc může vydávat vůni = lákání 
opylovačů. 
 
 

 

 

 



Květ nemusí jen vonět.  
Raflézie, tropická parazitická rostlina, láká mouchy, které ji opylují zápachem hnijícího masa.  



• Květy rostlin člověk mnohostranně využívá: 
 
– Koření (hřebíček - poupata hřebíčkovce kořenného) 

– Potraviny - zelenina (brokolice, květák - zdužnatělé květenství) 

– Pivovarnictví (samičí květní hlávky chmele) 

– Kosmetika (levandule, růže, šeřík) 

– Léčiva (lípa, měsíček, hluchavka, bez černý) 

– Tvorba nektaru a pylu - produkce medu 

– Estetická funkce - květy zahradních a pokojových rostlin 

 



Hřebíček - poupata hřebíčkovce kořenného 

Samičí květní hlávky chmele 



Brokolici a květák pěstujeme pro jedlá zdužnatělé květenství. 



V dubnu a květnu láká Funchal – hlavní město Madeiry – tisíce turistů na květinový festival  
(Festa da Flor da Madeira). 

   



• Květy vyrůstají na stoncích: 
 
– Jednotlivě (v přírodě spíš ojedinělá situace) 

 

– V souborech květů zvaných květenství (v přírodě běžný případ) 



Vikev žlutá – příklad jednotlivého květu umístěného v úžlabí listu. 



Květenství svídy krvavé. 



Květenství jírovce maďalu. 



Funkce květu 

1. Ochrana pohlavních orgánů a v nich pohlavních buněk 
 

2. Opylení  
 

3. Oplození  
 

4. Vývoj semen přeměnou některých částí květu  

 

 



Stavba květu 

• Z hlediska stavby květu budeme rozlišovat: 

 
– rostliny nahosemenné = mají tzv. nepravé květy 

 

– rostliny krytosemenné = mají tzv. pravé květy 

 

 

 

 

 

 

 



• Nahosemenné rostliny: 
 
– vznikly před 300 miliony lety – jsou vývojově starší než krytosemenné 

 

– nepravé květy tvaru šištic 

– samčí a samičí květy většinou na jednom stromě 

– semena leží nekrytá („nahá“) volně uvnitř zdřevnatělých šišek 
 

– 820 druhů = všechny jsou to dřeviny 

– vyskytují se hlavně v chladných oblastech světa  

– většinou jsou opylovány větrem 

– většinou jsou neopadavé 

– patří sem nejmohutnější rostliny na Zemi 
 

– nejvýznamnější skupinou jsou jehličnany  

 



nepravé květy tvaru šištic 

semena leží nekrytá („nahá“) volně 
uvnitř zdřevnatělých šišek 



Samčí květ (šištice) je tvořena pylovými pouzdry a vytvářejí pyl (zde borovice kleč).  



Jehličnany tvoří obrovské množství pylu a ten je přenášen vzduchem. V době jejich květu 
barví pyl např. karoserie aut nebo kaluže. 



Samičí květ (šištice) je tvořeny tzv. plodolisty, na nichž leží „nahá“ vajíčka – z nich se po 
opylení a oplození vyvinou semena (zde borovice kleč a semena jedle).  



Některé jehličnany jako tis červený (nahoře) nebo jalovec obecný mají místo šišek 
dužnaté plody připomínající bobule. 



• Krytosemenné rostliny: 
 
– vznikly před 135 milióny lety – vývojově modernější než nahosemenné 

 

– pravé květy (ty, které si pod pojmem květ běžně představíme) 

– semeno je ukryto v tzv. semeníku = je dobře chráněno (není „nahé“) 

 

– asi 257 000 druhů = to je 90 % všech známých rostlin 

– většinou jsou to byliny 

– ve srovnání s počtem druhů nahosemenných je patrné, že chránit semeno se 
ukázalo jako jasná evoluční výhoda! 

 

 

– vyskytují se ve všech částech světa 

– opylování převážně hmyzem, savci nebo ptáky 

– např. trávy jsou ale opylovány větrem 

 

 



Když se řekne „květ“, představíme si květy krytosemenných rostlin! 



Stavba květu krytosemenných rostlin 
• Hlavními částmi květu krytosemenných jsou: 

 
– Květní lůžko 

– Květní obaly = kalich a koruna 

– Vlastní pohlavní orgány – pestík a tyčinky 

květní lůžko 
kalich (bývá zelený) 

koruna (bývá barevná) 

tyčinky – samčí pohlavní orgány obsahují pyl 

pestík – samičí pohlavní 
orgán obsahuje vajíčka, z 
nichž se vyvíjejí semena 





• Květní obaly – jsou to přeměněné listy 
– rozlišené = kalich a koruna  

– nerozlišené = okvětí 

– chrání vnitřní časti květu 

– často jsou barevné aby přilákaly opylovače 

– může se na nich tvořit sladký a vonící nektar 

 

Okvětí u tulipánu 

Kalich a koruna u květu řepky 



    Tyčinky – samčí pohlavní orgány obsahují pyl = pylová zrna,                
     tedy samčí pohlavní buňky 

Pylová zrna mají často drsný až ostnitý povrch a jsou také 
významnými původci alergií. 



Pestík – samičí pohlavní orgán   

• Pestík tvoří 3 části: 
– blizna - vrcholová část – drsná a lepkavá , zde se zachytí a klíčí pylová zrna 

– čnělka - střední část pestíku, může chybět 

– semeník - spodní část, uzavírá vajíčka = samičí pohlavní buňky a většinou se 
promění v plod obsahující semena 

 

Příčný řez semeníkem narcisu – vajíčka bělavá. 



Blizna lilie se zachycenými pylovými zrny. 



Podle přítomnosti pohlavních orgánů v jednom květu rozeznáváme: 
 
• Květy oboupohlavné = v jednom květu se nachází pestík i tyčinky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Květy jednopohlavné = v jednom květu jen pestík (samičí květ) nebo tyčinky (samčí květ) 

 
 
 



Oboupohlavné květy třešně ptačí obsahují pestík i tyčinky. 



Jednopohlavné květy břízy obsahují buď jen tyčinky nebo jen pestíky. 

Samčí květ 

Samičí květ 



• Rostliny, které mají jednopohlavné květy mohou 
být: 

 
– jednodomé = samčí a samičí květy jsou na jedné 

rostlině (např. smrk ztepilý, buk lesní, dub letní, ...) 

 
 

 

 
– dvoudomé = na jedné rostlině jen samčí anebo jen 

samičí květy (např. vrba jíva, vrba bílá, topol černý, ...)  

 



Líska obecná patří jednodomým rostlinám = samčí jehnědovité květy a samičí (červené) 
rozkvétají na každém lískovém keři.    



Vrba jíva patří k dvoudomým rostlinám = vlevo samičí květy na samičí rostlině  /  vpravo 
samčí květy na samčí rostlině.  



Aby jednodomé rostliny plodily musí růst „samec“ a „samice“ poblíž sebe  – např. při 
pěstování rakytníku řešetlákového, významného zdroje vitaminu C. 

 

„samice“ 

„samec“ 



Opylení a oplození 

• Opylení je přenesení pylového zrna na bliznu – pomocí větru, 
hmyzu, savců, ptáků, vody (jen 150 druhů na Zemi!)… 

 

• Pylové zrno začne klíčit a prorůstá čnělkou směrem do semeníku. 

 

 

• Oplození – samčí pohlavní buňka splyne s vajíčkem.  

• Z oplozeného vajíčka vznikne semeno, ze semeníku vznikne plod. 





Hmyzí opylovači obyčejně získávají potravu, rostlina bývá opylena. Ne 
však vždy …  

 

 

 

Čmelák často prokouše přilbicovité květy oměje z boku, aby se dostal k nektaru uvnitř – 
čmelák má nektar, ale rostlina není opylena. 

 



U některých orchidejí (zde tořič brvitý z italského poloostrova Gargano) květ 
napodobuje samičku opylovače – zmatený sameček se snaží o páření, dojde k 

opylení rostliny, ale sameček z toho nic nemá … (Foto: Ing. Jiří Franc) 



Charles Darwin předpověděl v roce 1862 na 
základě pozorování orchideje z Madagaskaru 
existenci nějakého specializovaného opylovače. 
 
Ten byl nakonec objeven v roce 1903 - 20 let 
po Darwinově smrti. 
 
Je to lišaj Xanthopan morganii se sosákem 
dlouhým 30 – 35 cm. 



Otázky: 
1. Rostlinné orgány rozdělujeme na: ………………………………………….. a ……………………………………………….. 
2. Generativními orgány jsou: …………………………………………………………………………………………………………… 
3. Co je to květ? 
4. Zbarvení a vůně květů slouží k …………………………………………………………………………………………………….. 
5. Využívání květů člověkem (7 způsobů využití + příklady). 
6. Květy vyrůstají na stoncích  ………………………………………… nebo ……………………………………………………… 
7. Vyjmenuj funkce květu. 
8. Nepravé květy tvaru šištic mají …………………………………………………………….. rostliny. 
9. Některé jehličnany mají místo šišek …………………………………………………………………………………………… 
10. Květní obaly mohou být ……………………………………………………….. nebo ………………………………………….. 
11. Tyčinky ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. Pestík  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13. Blizna ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
14. Semeník ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Květy oboupohlavné …………………………………………………………………………………………………………………… 
16. Květy jednopohlavné ………………………………………………………………………………………………………………….. 
17. Jednodomá rostlina - vysvětli + příklady dřevin. 
18. Dvoudomá rostlina -  vysvětli + příklady dřevin. 
19. Opylení je ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
20. Oplození je ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
1. Popište obrázek květu krytosemenných rostlin. 
2. Popište obrázek květů nahosemenných rostlin. 
3. DOPLŇTE TABULKU! 

 
 

 
 
 



Doplňte tabulku  

OTÁZKA Krytosemenné Nahosemenné 

Vývojově  - mladší / starší? 

Květy - nepravé / pravé? 

Semena v semeníku? A/N 

Semena na plodolistu? A/N 

Vyskytují se … 

Jsou opylovány převážně … 

Většinou byliny / dřeviny? 

Počet druhů? 

Výskyt na Zemi? 
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