
Kvety drevin





Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

PPoozznnáávváámmee  kkvvěěttyy  ddřřeevviinn..
Morfologie květů dřevin 
Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

Božena Navrátilová

Dagmar Skálová

Radim J. Vašut

Olomouc 2009



2

Rozkvetlá louka, rozkvetlá zahrada nebo rozkvetlý les brzo na jaře - většina lidí
má s těmito slovy spojeny pozitivní emoce. Květy rostlin jsou považovány za
něco krásného, milého a přitažlivého. Působí na naše smysly - fascinují nás
svými tvary, barvou a vůní, hebkostí. Není možná tolik překvapivé, že květy evolučně
vznikly právě proto, aby přitahovaly. Ne sice naše lidské smysly, ale smysly hmyzu
(včel, motýlů, brouků aj.), ptáků, kaloňů, ale i drobných hlodavců. Účelem květů
je přilákat pozornost opylovačů, aby se mohly rostliny rozmnožovat. Lákají
svými tvary, vůní a barvou, kterou pozitivně vnímáme i my lidé.  Živočichové
mohou být rovněž přitahováni na sladký nektar, vůni feromonů, také existují
květy, které vzhledem připomínají k páření připravenou samičku (např. v ČR
vzácné orchideje z rodu tořič, které imitují některé druhy hmyzu). 
V naší botanické zahradě můžeme od časného jara (únor - březen) až do za-

čátku podzimu pozorovat pestrou paletu různých typů květů. Květy dřevin naší
botanické zahrady mají svůj půvab v tom, že je u nich možné pozorovat značnou
variabilitu ve tvarech, uspořádání a barvě. Od velmi nenápadných květů buku
nebo břízy, po velké barevné květy šácholanu. 
Tento průvodce chce přiblížit tuto pestrost květů, tak jak ji vidí botanikové.

Mnoho typů květů - zejména těch evolučně odvozených - je v našich mírných
klimatických podmínkách typických jen pro byliny, ale v tropických a subtropic-
kých oblastech jsou rovněž časté u dřevin. Jelikož některé z těchto subtropických a tro-
pických dřevin pěstujeme v našich skleníkových sbírkách, přinášíme fotografie i těchto
odvozených typů květů ze subtropických oblastí . Tyto typy květů jsme vybrali
z naší bohaté sbírky květeny Kanárských ostrovů, které jsou oblíbenou turis-
tickou destinací a jsou jedním z nejdostupnějších míst pro poznání subtropické
květeny. Obrázky rostlin z našich skleníkových sbírek jsou označeny hvězdič-
kou (*). Obrázky rostlin z nedalekých Smetanových sadů jsou označeny dvěmi
hvězdičkami (**). U každého obrazově prezentovaného zástupce dřevin je uve-
deno zařazení do čeledi, které vychází z nejmodernějšího systému rostlin, tzv.
APG II (Angiosperm Phylogeny Group 2003). Jednotlivé zařazení do čeledí se
tak může lišit od čeledí uvedených na popisných cedulkách v Botanické
zahradě, které vychází ze starších, klasických, systematických prací. Seznam
čeledí, které se mohou takto lišit je uveden v tabulce 1.
Poj me se spolu na květy dřevin do botanické zahrady a našich skleníkových

sbírek podívat. 

ppoozznnáávváámmee  kkvvěěttyy  ddřřeevviinn

úvod



Květ (anthos, flos) je rostlinný orgán sloužící k pohlavnímu (generativnímu)
rozmnožování semenných rostlin - nahosemenných a krytosemenných. Je sou-
borem přeměněných listů vyrůstajících na rozšířené ploše zkráceného stonku
nazývané květní  lůžko (torus). Část stonku nacházející se pod květním lůžkem
se nazývá květní  stopka (pedunculus). 
Květy rostlin mají pro člověka nejen estetický význam, ale jako sušené jsou

používány v léčivých čajích (lípa a bez černý), v kosmetice, jako koření v potra-
vinářství (šafrán a hřebíček) nebo jako zelenina (artyčok, květák a brokolice).

Velikost květů v říši rostlin je rozmanitá. Od nejmenších, např . drobnička
(Wolffia), která má květy jako drobné tečky o velikosti 0,5 mm; až k největším
květům o průměru 1 m u tropických rostlin rodu Rafflesia, které jsou
rozprostřené na zemi a páchnou po shnilém mase.

co je květ?

1       
obr.  1  Sterilní  květy  -  kalina obecná
(Viburnum opulus), čele  pižmovkovité
(Adoxaceae) 
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Podle přítomnosti samčích a samičích pohlavních orgánů se květy dělí na obou-
pohlavné (květy se samčími i samičími reprodukčními orgány; tyčinkami a pes-
tíkem) nebo jednopohlavné (pouze samčí = tyčinkové nebo samičí = pestíkové
květy). Jestliže se v květu nevyvíjejí tyčinky ani pestík, květ je tvořen jen květ-
ními lístky, vznikají květy sterilní, např. obvodové květy kaliny (Viburnum sp.,
obr. 1).
Podle přítomnosti jednopohlavných květů na jednom jedinci jsou rostliny

jednodomé (samčí i samičí květy jsou na jednom jedinci), dvoudomé (samčí
květy jsou na jiné rostlině než samičí květy), např. vrba (Salix) a jinan
dvoulaločný (Gingo biloba). Pokud se u jednoho druhu vyskytují jedno-
pohlavné i oboupohlavné květy je rostlina mnohomanželná, např. jasan
(Fraxinus sp., obr. 2).
Podle uspořádání jednotlivých květních částí rozeznáváme květy acyklické,

např. šácholan (Magnolia sp., obr. 3), kdy jsou květní části uspořádány ve šrou-
bovici; cyklické, kdy jsou uspořádány v kruzích nebo spirocyklické, kdy některé
květní části vyrůstají v kruzích a jiné ve šroubovici. Podle počtu částí v kruhu
mohou být květy tr imerické (3 části ) ,  tetramerické (4 části ) ,  pentamerické
(5 částí) až polymerické (větší počet částí v kruhu).
Podle souměrnosti rozeznáváme květy pravidelné (aktinomorfní, polysymet-

rické), kterými můžeme proložit více než dvě roviny souměrnosti  např. jabloň
(Malus sp.) nebo mandloň (Prunus sp., obr. 4); bisymetrické, květy můžeme
rozdělit dvěma rovinami souměrnosti; souměrné (zygomorfní, monosymet-
rické) např. vistárie (Wisteria sp., obr. 5), kterými můžeme proložit pouze jednu
rovinu souměrnosti a nepravidelné (asymetrické), kdy květy nemají žádnou
rovinu souměrnosti.

Většina květních částí má listový původ, pouze květní lůžko je stonkového
původu. Všechny květní části vyrůstají postupně z květního lůžka v podobě
hrbolků (květní primordia). První se zakládají květní obaly, poté tyčinky a na-
konec pestík.
Vznik květů jako reprodukčních orgánů je u rostlin vázán na jej ich určité vývo-

jové období, kdy se vegetativní vrchol mění v květní vrchol. 

Hlavní funkcí celého květu je tvorba semen pro zachování druhu. Funkce
barevných květních lístků se uplatňuje při opylování. Jsou omezeného růstu,
nejprve jsou květní reprodukční orgány uzavřeny v poupěti, které se postupně
rozvíjí a po opylení a následném oplození květní lístky opadávají.

ontogeneze květu

funkce květu

typy květů



obr.  2  Mnohomanželná  dřevina  - jasan manový (Fraxinus ornus), 
čele  olivovníkovité (Oleaceae)

obr.  3    Acyklický  květ  - šácholan Soulangeův (Magnolia × soulangeana),
čele  šácholanovité (Magnoliaceae)

obr.  4  Pravidelný  květ  (aktinomorfní, polysymetrický)
- mandloň nízká (Prunus tenella), čele  růžovité (Rosaceae)

obr.  5  Souměrný  květ  (zygomorfní, monosymetrický) 
- vistárie květnatá (Wisteria floribunda), čele  bobovité (Fabaceae)

2     3

4     5
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Generativní orgány, tzv. šištice (strobily), (jehličnany a cykasy) jsou evolučně
starší než květy rostlin krytosemenných. Šištice jsou vždy jednopohlavné. Samčí
šištice (mikrostrobilus) je tvořena vřetenem s tyčinkami a s podpůrnými steril-
ními šupinami na bázi květu. Samičí  šištice (megastrobilus) je tvořena vřetenem
z kterého vyrůstají podpůrné šupiny, v jejichž úžlabí se vyskytují šupiny semenné
nesoucí na bázi po dvou vajíčkách (nahá vajíčka) (Larix kaempferi, obr. 6a, 6b). 

Na rozdíl od krytosemenných rostlin nejsou vajíčka ukryta v semeníku
pestíku. Podpůrné a semenné šupiny mohou u některých druhů srůstat.
Nahosemenné rostliny mohou být jednodomé nebo dvoudomé, např. j inan
dvoulaločný (Ginkgo biloba, obr. 7a, 7b). Opylení je vždy cizosprašné, pomocí
větru (tzv. anemogamické; viz. typy opylení). Pylová zrna jsou přenášena větrem
a padají přímo na nahá vajíčka na semenné šupině. 

Základní orgány úplného květu rozdělujeme na květní  obaly (periant, peri-
anthium), které chrání květ, lákají opylovače, ale nepodílí se přímo na repro-
dukci a na vlastní orgány sloužící k rozmnožování, tzv. reprodukční  orgány.
Stavba květu krytosemenných rostlin je znázorněna na obr. 8. 

Květní obaly obecně označují kalich a korunu nebo okvětí , jejichž funkcí je lá-
kat hmyz k opylování a chránit vnitřní části květu. Existují i květy, u kterých
květní obaly chybí, to jsou květy bezobalné (nahé, achlamydní),  např. vrby (Salix
sp., obr. 9). Kalich a koruna vytvářejí diferencované různoobalné květy (hete-
rochlamydní, obr. 10). V případě okvětí nejsou květní lístky tvarově a barevně
rozlišené a květy jsou stejnoobalné (homochlamydní, obr. 11). 
Kalich (K, calyx) je vnější, ochranný a obvykle zelený obal tvořený kališními

lístky (sepala), které mohou být volné a tvoří chorisepální kalich nebo srostlé a tvo-
ří synsepální kalich. Může být prchavý, který opadává již při rozvinutí květu
(např. mák, vlaštovičník); opadavý, který opadává až při odkvětu nebo trvalý,
který zůstává po celou dobu kvetení a také na plodu (jablko).
Koruna (C, corolla) je vnitřní obal, tvořený korunními lístky (petala) . Zbarvení

korunních lístků vyvolávají barviva přítomné v buňkách. Koruna zpravidla slouží
k lákání opylovačů svým nápadným zbarvením, tvorbou nektaru nebo aroma-
tických silic. Korunní lístky mohou být volné, pak je koruna choripetální nebo
srostlé a pak je sympetální (podle tvaru např. nálevkovitá, baňkovitá, trubkovitá
a zvonkovitá). 

stavba květu krytosemenných rostlin

květní obaly

stavba květu nahosemenných rostlin
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6a           6b

7a    7b      9   

obr.  6ab Jednopohlavná  šištice  u  jehličnanů - modřín japonský 
(Larix kaempferi), čele  borovicovité (Pinaceae)
a. samčí šištice
b. samičí šištice

obr.  7ab Jednopohlavné  generativní  orgány  u  jinanu  
(Ginkgo biloba), čele  jinanovité (Ginkgoaceae)
a. samčí generativní orgány - tyčinky v jehnědovitých útvarech
b. samičí generativní orgány - vajíčko na stopkovitém útvaru 

obr.  8    Základní  struktura  květu  krytosemenných  rostlin  - schéma 

obr.  9    Bezobalný  květ  (nahý, achlamydní) - vrba velkolistá 
(Salix appendiculata), čele  vrbovité (Salicaceae) 
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Je-li květ složen z nerozlišených květních obalů (stejnoobalné květy) označu-
jeme tyto květní obaly jako okvětí (P, perigon) a okvětní lístky (tepala), které
mohou být volné a tvoří choritepální květ nebo srostlé a tvoří syntepální květ.
Jednotlivé typy srostlých korunních lístků (morfologická klasif ikace) najdete

přehledně uspořádány v tabulce 2 a v obrazových Tabulích 1 - 5.

Reprodukčními (generativními) orgány, které slouží k pohlavnímu rozmno-
žování rostlin jsou tyčinky a pestík. 
Tyčinka (stamen) je samčí reprodukční orgán složený z nitky (filamentum),

tenké, neplodné bazální části , nesoucí druhou část, pprašník (anthera),
složeného ze 2 prašných váčků. Každý prašný váček obsahuje dvě prašná
pouzdra, kde vznikají samčí spory tzv. ppylová  zrna (pyl). Soubor všech tyčinek
v jednom květu se nazývá andreceum (A, androeceum). U plnokvětých květů
může docházet k jejich přeměně na ploché útvary podobné korunním nebo
okvětním lístkům. Ztratí-li tyčinka svou funkci a prašník je redukován, nebo
není vyvinut, jedná se o tzv. staminodium.
Samičím orgánem v květu je pestík (pistillum), tvořený jedním nebo více

navzájem srostlými plodolisty (= samičími výtrusnými listy semenných rostlin).
Soubor plodolistů jednoho květu označujeme jako gyneceum (G, gynaeceum).
V případě, že plodolisty v pestíku nejsou navzájem srostlé, vzniká apokarpické
gyneceum (např. u šácholanu). U pestíku můžeme rozlišit rozšířenou bazální
část, tzv. semeník (ovarium) s vajíčky a zúženou, sterilní střední část tzv.
čnělku (stylus) s bliznou (stigma), která zachycuje pyl a stimuluje jeho klíčení.
Podle postavení květních obalů rozlišujeme tři typy semeníku; sppodní, kdy
květní obaly a tyčinky vyrůstají nad semeníkem; ppolosppodní, kdy je semeník v dol-
ní polovině srostlý s bázemi ostatních květních částí a svrchní, kdy květní
obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem.

Květy mohou vyrůstat na rostlinném stonku jednotlivě nebo ve skupinách.
Může se vyskytovat pouze jeden květ na celé rostlině, např. tulipán, sasanka
a koniklec; větší počet jednotlivých květů, např. kdouloň obecná (Cydonia
oblonga, obr. 12). Jednotlivé květy mohou tvořit soubory na společném květ-
ním stonku, vytvářející tzv. květenství (inflorescentia) např. šeřík, lípa a jasan.
Podle typu uspořádání jednotlivých květů mohou být květenství jednoduchá
nebo složená. 
Podle způsobu větvení rozlišujeme dva základní typy jednoduchých květen-

ství - květenství hroznovité (racemózní) a květenství vrcholičnaté (cymózní). 

reprodukční orgány

postavení květů na rostlině a květenství
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obr.  10 Různoobalný  květ  krytosemenných  (heterochlamydní) 
- mandloň nízká (Prunus tenella), čele  růžovité (Rosaceae)

obr.  11 Stejnoobalný  květ  krytosemenných (homochlamydní)
- šácholan Soulangeův (Magnolia × soulangeana), 
čele  šácholanovité (Magnoliaceae)

obr.  12 Jednotlivé  květy - kdouloň obecná (Cydonia oblonga),
čele  růžovité (Rosaceae)



U květenství  hroznovitého, postranní květní stopky nepřerůstají hlavní ter-
minální květní stopku, květenství rozkvétá odzdola nahoru (u plochých
květenství od okraje ke středu, např. u jabloně) a vrcholový nebo středový
květ je nejmladší. Mezi hlavní typy hroznovitých květenství patří okolík,
hrozen, klas, jehněda, aj.

U květenství  vrcholičnatého postranní květní stopky přerůstají terminální
květní stopku, květy rozkvétají shora dolů (u plochých květenství od středu
k okraji) a vrcholový nebo středový květ je nejstarší. Mezi nejznámější typy
vrcholičnatých květenství patří vrcholík, vidlan, vijan, aj. 

Kromě jednoduchých květenství rozeznáváme také květenství  složená.
Rozlišujeme květenství  homotaktická - tvořená květenstvími jen hroznovitými
nebo jen vrcholičnatými, např. hrozen z hroznů, okolík z okolíků, nebo kvě-
tenství  heterotaktická - tvořená kombinací květenství hroznovitých a vrcholič-
natých, např. hrozen z vijanů (jírovec ma al, běžně pěstovaný druh v parcích
a městské zeleni), hrozen z okolíků (břeč an). 
Jednotlivé typy květenství najdete přehledně uspořádány v tabulce 2 a v obra-

zových Tabulích 1 - 5. 

K vyjádření vzájemného postavení jednotlivých částí v květu slouží květní
vzorec a květní  diagram. 
Květní  vzorec vyjadřuje pomocí smluvených mezinárodních značek počet a čás-

tečně také vzájemné uspořádání jednotlivých částí květu. Stručně vyjadřuje
souměrnost, pohlavnost, počet a uspořádání květních orgánů. Základní značky
a příklad květního vzorce jsou uvedeny v tabulce 2.
Květní  diagram znázorňuje postavení jednotlivých květních částí graficky při po-

hledu na květ shora. Pomocí smluvených schématických obrázků je možné
zakreslit postavení, počet květních částí a reprodukčních orgánů. Uprostřed je pestík
(gyneceum), následují tyčinky (andreceum) a květní obaly (tepala nebo sepala
a petala). 
Grafická znázornění vybraných květních částí a pohlavních orgánů květu s pří-

kladem květního diagramu jsou uvedeny v obr. 13. 

K vlastnímu opylování dochází přenosem pylu z prašníku tyčinek na bliznu
pestíku. Poté prorůstá pyl v podobě pylové láčky čnělkou až k semeníku
pestíku do vajíčka a dochází k oplození. Z oplozeného vajíčka se vyvíjí
semeno a semeník se přeměňuje v plod. 

Podle typu opylování se rostliny dělí na samosprašné (autogamní), kdy
dochází k opylení vlastním pylem a cizosprašné (allogamní), kdy dochází k opy-
lení pylem jiného jedince. V případě autogamie může docházet k opylení
pylem stejného květu, nebo pylem jiného květu na rostlině. U al logamních
rostlin musí dojít k přenosu pylu z jedné rostliny na druhou. Rostliny, které
vytvářejí semena zcela bez opylení se nazývají apodiktické (agamospermické).  

znázornění stavby květu

typy opylování
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14           15

obr.  13 Květní  diagram  - základní grafická znázornění 
květních částí 

obr.  14 Biologický  květ - kopretinovec tenerifský 
(Argyranthemum teneriffae)*, čele  hvězdnicovité (Asteraceae) 

obr.  15 Barevné  listeny  - bugenvilea lysá (Bougainvillea glabra)*, 
čele  nocenkovité (Nyctaginaceae)
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Tvar, velikost a také povrch pylu je přizpůsoben typu opylení. Existuje něko-
lik způsobů (typů) transportu pylu: zoogamie - přenos pylu živočichy, známá a nej-
častější je tzv. entomogamie - přenos pylu hmyzem, nebo ornitogamie -
přenos pylu ptáky; anemogamie - přenos pylu větrem; hydrogamie - přenos
pylu vodou. U mnoha allogamních rostlin může dojít k náhradnímu samo-
sprášení v případě, že nedošlo k cizosprášení. 

Každý druh rostliny má svou přesně danou dobu kvetení. Některé druhy kve-
tou větší část vegetační sezóny, některé druhy kvetou jen pár dnů. Většina
dřevin botanické zahrady má délku doby kvetení kolem 14 dnů až jednoho
měsíce. Můžeme proto při každé návštěvě vidět kvést jiné druhy dřevin, ale to
se týká také bylin. Velmi brzo na jaře, někdy již ke konci zimy, můžeme vidět
kvést například zimolez nejvonnější (Lonicera fragrantissima) s krémově bílý-
mi květy, žlutě kvetoucí svídu dřín (Cornus mas). Dalšími posly jara jsou např.
žlutě kvetoucí zlatice evropská (Forsythia europaea), červeně kvetoucí
kdoulovec japonský a lahvovitý (Chaenomeles japonica, Ch. speciosa),
velkokvěté šacholány Soulangeovy (Magnolia × soulangeana; obr. 3, obr. 11 
a obr. na titulní straně), růžovokvěté mandloně nízké (Prunus tenella; obr. 4).
Od března do dubna obvykle kvetou i stromové druhy s nenápadnými květy,
jako břízy, duby, buky, javory apod. 

V období od května do června kvete většina dřevin pěstovaných v naší botanic-
ké zahradě, i většina druhů zobrazených v tomto průvodci. V letních měsících
můžeme obdivovat květy dalších druhů, jako např. indigovník himalájský
(Indigofera gerardiana), akantopanax rozepjatý (Eleutherococcus divaricatus,
Tabule 3A), komule Davidova (Buddleja davidii) aj. V této době můžeme u dru-
hů kvetoucích na jaře pozorovat tzv. reflorescenci (květy některých jarních
druhů mohou znovu vykvést). 

Nejméně druhů kvete na podzim, v naší botanické zahradě tak můžeme
ještě v říjnu vidět kvést např. vilín viržínský (Hamamelis virginniana) nebo hep-
takodium jasmínovité (Heptacodium miconioides).

Obrovské množství počtu rostlin na zemi vedlo vědce již od počátků botanic-
kého bádání k jejich systematickému rozdělení a třídění podle určitých
kritérií. Od objevů Charlese Darwina, jehož dvousetleté výročí narození
(*1809) si letos připomínáme, jsou jako jedny z nejdůležitějších kritérií brány
evoluční vztahy mezi rostlinami. Tyto evoluční vztahy lze u rostlin dokumen-
tovat různými způsoby, v dnešní době je to především informace obsažená v DNA
kódu. Z morfologických vlastností je nejdůležitějším kritériem charakter
utváření květů. Květy rostlin proto charakterizují evoluční a systematické jed-
notky rostlin, které se odborně nazývají čeledi. Proto u každého obrazově
prezentovaného zástupce rovněž uvádíme zařazení do čeledí, které vychází z nej-
modernějšího systému rostlin, tzv. APG II (Angiosperm Phylogeny Group
2003). 

doba kvetení neboli fenologie

květy a systematické rozdělení rostlin



Rostliny velmi dobře vnímají roční období podle teploty, intenzity a délky
denního světla a dle toho si samy určují, kdy je vhodná doba kvetení.

Rostlina může kvést (tzn. dobu trvání květu) různou dobu. Některé květy se ro-
zevírají pouze na několik hodin. Viktorie královská (Victoria amazonica), známá
největší vodní rostlina, kvete max. 2 dny. Květy velké asi 30 cm se poprvé
otevřou přes noc, kvetou bíle a výrazně příjemně voní. Přes den se uzavírají a po-
té se znovu na noc otevírají, kvetou červeně a s příchodem dalšího dne úplně
odkvétají a zatahují se pod vodní hladinu. Květy kaktusu, který můžeme znát
pod jménem "královna noci" (Selenicereus grandiflorus) se otevírají na několik
hodin přes noc. S příchodem tmy se poupata začínají otevírat, po úplném
rozkvetení omamně voní po vanilce a s prvním svítáním se květy zase zavíra-
jí. Květy pupalky dvouleté (Oenothera biennis) můžeme sice pozorovat delší
dobu, ale také se otevírají pouze na noc a přes den jsou uzavřené. 

Další zajímavostí, se kterou se u rostlin můžeme setkat jsou tzv. "biologické
květy". Některé rostliny mají květenství uspořádána tak, že zdánlivě působí
jako jeden velký květ. Tento typ květu je známý např. u čeledi hvězdnicovitých
(Asteraceae), běžně se s ním můžeme setkat u pampelišky smetánky nebo
kopretiny bílé. Stejný typ květenství se vyskytuje i u cizokrajných dřevin této
čeledi, které pěstujeme v našich skleníkových sbírkách (obr. 14).

V botanické zahradě UP se můžeme na podzim těšit z růžovofialových květů
ocúnu (Colchicium autumnale), které mají květní trubku až 50 cm dlouhou.

Květy s delší dobou kvetení, se kterými se můžeme pravidelně setkávat v do-
mácnostech jsou orchideje rodu Phalaenopsis. 

Květy špirlic (Sarracenia sp.), které již byly popsány v této edici pod názvem
"Masožravé rostliny 01", jsou pozoruhodně přizpůsobeny pro opylení hmyzem
do podoby atraktivní klece.

Ve skleníkových sbírkách se také můžeme pokochat zajímavou dřevinou s ba-
revnými listeny (listového původu) a drobnými, nenápadnými smetanovými
květy - bugenvilea lysá (Bougainvillea glabra, obr. 15). 

zajímavosti mezi květy



TTaabb..  11 SSeezznnaamm  ččeelleeddíí  uu  cciittoovvaannýýcchh  ddřřeevviinn  BBoottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy  ((BBZZ))  
PPřříírrooddoovvěěddeecckkéé  ffaakkuullttyy  UUnniivveerrzziittyy  PPaallaacckkééhhoo  vv  OOlloommoouuccii  
ppooddllee  ssyyssttéémmuu  AAPPGG  IIII  aa  ssttaarrššíícchh  ssyyssttéémmůů  vvyyššššíícchh  rroossttlliinn..  

ččeellee   ddllee  AAPPGG  IIII

Adoxaceae

Oleaceae

Magnoliaceae

Rosaceae

Caprifoliaceae

Pinaceae

Ginkgoaceae

Salicaceae (s.l.)

Asteraceae

Nyctaginaceae

Plantaginaceae

Boraginaceae

Plumbaginaceae

Paulowniaceae

Celastraceae

Cistaceae

Fabaceae

Araliaceae

Sapindaceae

Scrophulariaceae

Anacardiaceae

Betulaceae

Calycanthaceae

Euphorbiaceae

ččeellee   ppooddllee  ssttaarrššíícchh  ssyyssttéémmůů

Caprifoliaceae  p..p..

Oleaceae

Magnoliaceae

Rosaceae

Caprifoliaceae

Pinaceae

Ginkgoaceae

Salicaceae (s.str.)

Asteraceae

Nyctaginaceae

Scrophulariaceae  p.p.

Boraginaceae

Plumbaginaceae

Scrophulariaceae  p.p.

Celastraceae

Cistaceae

Fabaceae

Araliaceae

Aceraceae,  Hippocastanaceae,  Sapindaceae  s.str.

Buddlejaceae

Anacardiaceae

Betulaceae

Calycanthaceae

Euphorbiaceae
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TTaabb..  22 TTyyppyy  kkvvěěttůů  aa  kkvvěětteennssttvvíí

KKvvěětt  

JJeeddnnoodduucchhýý  kkvvěětt      KKvvěětteennssttvvíí        

Nerozlišené

květní  obaly  

okvětí

Jednoduchá  

hroznovitá

okolík

hrozen

lata

hlávka

chocholík

klas

jehněda 

vrcholičnatá

vrcholík

kružel 

vidlan

vijan

šroubel

vějířek 

srpek 

Složená

homotaktická 

heterotaktická 

Rozlišené  

květní  obaly  

kalich koruna

prchavý

opadavý

trvalý

nálevkovitý

zvonkovitý

baňkovitá 

dvoupyská 

jazykovitá 

nálevkovitá 

řepicovitá 

šklebivá 

tlamatá 

trubkovitá 

zvonkovitá 



SSeezznnaamm  cciittoovvaannýýcchh  ddřřeevviinn  BBoottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy  ((BBZZ))  
PPřříírrooddoovvěěddeecckkéé  ffaakkuullttyy  UUnniivveerrzziittyy  PPaallaacckkééhhoo  vv  OOlloommoouuccii  
ppooddllee  ssyyssttéémmuu  AAPPGG  IIII  aa  ssttaarrššíícchh  ssyyssttéémmůů  vvyyššššíícchh  rroossttlliinn..  

LLaattiinnsskkýý  nnáázzeevv  
Acer platanoides

Aronia melanocarpa

Betula schmidtii

Calycanthus floridus

Colutea orientalis

Cotinus coggygria

Cydonia oblonga

Eleutherococcus divaricatus

Euonymus nanus

Euonymus verrucosus

Fraxinus ornus

Ginkgo biloba

Larix kaempferi

Lonicera ledebourii

Magnolia ×soulangeana

Paulownia tomentosa

Prunus tenella

Prunus laurocerasus

Ptelea trifoliata

Rhodotypos scandens

Salix appendiculata

Spiraea blumei

Syringa vulgaris

Viburnum opulus

Viburnum prunifolium

Weigela floribunda

Wisteria floribunda

ČČeesskkýý  nnáázzeevv  
javor mléč 

temnoplodec černoplodý 

bříza Schmidtova 

sazaník květnatý 

žanovec východní 

ruj vlasatá 

kdouloň obecná 

akantopanax rozepjatý 

brslen nízký 

brslen bradavičnatý 

jasan manový 

jinan dvoulaločnatý 

modřín japonský 

zimolez Ledebourův 

šácholan Soulangeův 

paulovnie plstnatá 

mandloň nízká 

bobkovišeň lékařská 

křídlatec trojlistý 

růžovec zákulovitý 

vrba velkolistá 

tavolník Blumeův

šeřík obecný 

kalina obecná 

kalina višňolistá 

weigelie mnohokvětá 

vistárie květnatá 

IIDD
27

173, 2674

290

325, 2737, 2776

489

524

539

2204

644

645

698

775

2324

1070

1103, 1104

1228

124

1018

1367, 2693

1419

1458

2778

1640

1793

2670

1835

1836

TTaabb..  33                VVyybbrraannéé  zznnaakkyy  ppoouužžíívvaannéé  vv  kkvvěěttnníícchh  vvzzoorrccíícchh

Znak

⊕
↓

P
K
k
C
A
st
G
G
G
( )
[ ]
∞

Vysvětlení znaku

Pravidelný květ (aktinomorfní, polysymetrický)

Souměrný květ (zygomorfní, monosymetrický)

Oboupohlavný květ 

Samčí květ 

Samičí květ 

Okvětí (perigon)

Kalich (calyx)

Kalíšek (calyculus)

Koruna (corolla)

Soubor tyčinek (andreceum)

Patyčinka (staminodium)

Soubor plodolistů (pestík; gyneceum)

Svrchní semeník 

Spodní semeník 

Srostlé části 

Srostlé části (např. tyčinky jsou vetknuty do srostlých květních obalů)

Velký počet květních částí 

Vysvětlivky:  

↓ K (5) [C (5) A 2+2] G (2) - květní vzorec čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) 

Květ hluchavkovitých je souměrný, oboupohlavný, kalich má srostlý z 5-ti částí, koruna je srostlá z 5-ti částí, andreceum
tvoří 4 tyčinky (2 s kratší nitkou, 2 s delší nitkou; tzv. dvoumocné tyčinky) vetknuté do srostlé koruny, soubor plodolistů
(gyneceum) je tvořen svrchním semeníkem srostlým ze dvou plodolistů.
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Tabule  1

typy  květů  se  srostlými  květními  lístky  -  květy  sympetální  (koruny  srostlé)

A koruna  pyskatá  - naprstníkovec kanárský ( Isoplexis canariensis)*, 

čele  jitrocelovité (Plantaginaceae)

B koruna  jazykovitá - mléč kanárský (Sonchus canariensis)*, 

čele  hvězdnicovité (Asteraceae)

C koruna  nálevkovitá - mléč kanárský (Sonchus canariensis)*, 

čele  hvězdnicovité (Asteraceae) (biologický květ)

D koruna  řepicovitá - olověnec ouškatý (Plumbago auriculata)*, 

čele  olověncovité (Plumbaginaceae)

E koruna  zvonkovitá - paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), 

čele  paulovniovité (Paulowniaceae)

F koruna  zvonkovitá  - weigelie mnohokvětá (Weigela floribunda), 

čele  zimolezovité (Caprifoliaceae)



A B

C D

E F
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Tabule  2

typy  květů  s  volnými  květními  lístky  -  květy  choripetalní  (koruny  volné)  

a  choritepalní  (okvětní  lístky  volné)  

A květ  čtyřčetný (tetramerický) - růžovec zákulovitý 

(Rhodotypos scandens), čele  růžovité (Rosaceae)

B květ  čtyřčetný  (tetramerický) - brslen bradavičnatý 

(Euonymus verrucosus), čele  jesencovité (Celastraceae)

C květ  pětičetný (pentamerický) - temnoplodec černoplodý 

(Aronia melanocarpa), čele  růžovité (Rosaceae)

D květ  pětičetný  (pentamerický) - cist kostivalolistý 

(Cistus symphitifolius)*, čele  cistovité (Cistaceaea)

E květ  bobovitých (pavéza, křídla a člunek) - žanovec východní 

(Colutea orientalis), čele  bobovité (Fabaceae)

F okvětí  -  sazaník  květnatý  (Calycanthus floridus),

čele  sazaníkovité (Calycanthaceae)



A B

C D

E F
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Tabule  3

typy  hroznovitých  (racemózních)  květenství  

A okolík  - akantopanax rozepjatý (Eleutherococcus divaricatus), 

čele  aralkovité (Araliaceae)

B hrozen - bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus), 

čele  růžovité (Rosaceae)

C lata  - křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata), 

čele  mýdelníkovité (Sapindaceae)

D hlávka  - komule kulovitá (Buddleja globosa)*, 

čele  krtičníkovité (Scrophulariaceae)

E chocholík - javor mléč (Acer platanoides), 

čele  mýdelníkovité (Sapindaceae)

F okoličnatý  hrozen  - tavolník Blumeův (Spirea blumei), 

čele  růžovité (Rosaceae)

G lata - ruj vlasatá (Cotinus coggygria), 

čele  ledvinovníkovité (Anacardiaceae)

H jehněda - bříza Schmidtova (Betula schmidtii), 

čele  břízovité (Betulaceae)

A - okolík B - hrozen C, G - lata D - hlávka E - chocholík H - jehněda 



A B

C D

E F

G H



Tabule  4

typy  vrcholičnatých  květenství  

A vrcholík - kalina višňolistá (Viburnum prunifolium), 

čele  pižmovkovité (Adoxaceae)

B vidlan - brslen nízký (Euonymus nanus), 

čele  jesencovité (Celastraceae)

C vidlan  (dvojramenný, tzv. dichasium) - zimolez Ledebourův 

(Lonicera ledebouri), čele  zimolezovité (Caprifoliaceae)

D vijan - hadinec Wildpretův (Echium wildpretii)*, 

čele  brutnákovité (Boraginaceae)

22

A - vrcholík B - vidlan C - vidlan  D - vijan 

(dvojramenný, tzv. dicházium)



A B

C D
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Tabule  5

složená  květenství  

A homotaktické  květenství (hrozen z hroznů) - šeřík obecný 

(Syringa vulgaris), čele  olivovníkovité (Oleaceae)

B heterotaktické  květenství (hrozen z vijanů) - jírovec ma al 

(Aesculus hippocastanum)**, čele  mýdelníkovité (Sapindaceae)

C cyathium (heterotaktické květenství typické pro čele  pryšcovitých) 

- pryšec tmavofialový (Euphorbia atropurpurea)*, 

čele  pryšcovité (Euphorbiaceae)

A - homotaktické květenství B - heterotaktické květenství  C - heterotaktické květenství 

(hrozen z hroznů) (hrozen z vijanů) (typické pro čele  pryšcovitých) 



A

C

B



obr.  16 plánek Botanické zahrady - stav ke 30. 9. 2009.  
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