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Květ (flos, anthos) je soubor specializovaných orgánů sloužících k pohlavnímu 
rozmnožování krytosemenných rostlin. Úplný květ sestává z květních obalů 
(periant) a vlastních reprodukčních orgánů – tyčinek a pestíků.
Na snímku  květ řebčíku (Fritillaria sp.) -  aktinomorfní (polysymetrický), trimerický 
(trojčetný), homochlamydeický (květní obaly tvoří okvětí – perigon), choripetální 
(okvětní lístky jsou nesrostlé – volné), monoklinický (oboupohlavný) se šesti 
nápadnými florálními nektárii.
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                                              Evoluce květu
Vývoj květu vysvětlují euanthiová a pseudanthiová teorie.

 Euanthiová (anthostrobilární) teorie  předpokládá, že původní krytosemenné rostliny měly 
oboupohlavné květní šištice (anthostrobily). Na ose anthostrobilu stonkového původu vyrůstaly od báze k vrcholu 
ve šroubovici asimilační listeny, mikrosporofyly a nejvýše megasporofyly utvářející apokarpické gyneceum. 
Během evoluce se z asimilačních listenů vyvinuly květní obaly, z mikrosporofylů tyčinky a z megasporofylů 
pestíky. Redukcí jednoho nebo druhého pohlaví v anthostrobilu (mikrosporofylů nebo megasporofylů) vznikaly 
květy jednopohlavné (často jako adaptace na anemogamii). 

Za původnější květy (např. květy magnolií) jsou považovány květy jednotlivé, velké, s vyklenutým 
květním lůžkem, oboupohlavné, polymerické, s květními částmi spirálně uspořádanými, s apokarpickým 
gyneceem a s velkými květními obaly, typickými pro entomogamii. Nejpůvodnějším způsobem opylování byla 
pravděpodobně kantarogamie (opylování brouky). Jednopohlavné, anemogamické květy jsou považovány za 
odvozené. 

Existenci původních krytosemenných rostlin s oboupohlavnými anthostrobily, upomínající na řád
Magnoliales, dokumentují fosilní nálezy ze střední křídy – např. Archaeanthus. 

Ve fosilních záznamech se však současně, popř. ještě v nepatrně starších vrstvách, objevují rostliny 
s odlišnou stavbou květů, např.  Prisca, Caloda. Květy těchto rostlin byly drobné, utvářející jednopohlavné 
jehnědovité strobily, bezobalné, anemogamní. Evoluci takto utvářeného květu vysvětluje pseudanthiová teorie, 
podle níž je výchozím typem pro krytosemenné rostliny jednopohlavný květ, který se vyvinul redukcí květenství 
jednopohlavných strobilů, kdy ze samčích květů zůstaly pouze tyčinky a ze samičích pestíky. Takto redukované 
samčí a samičí strobily splynuly. Tyčinka je v tomto pojetí považována za redukovaný vedlejší stonek 
(mikrosporangiofor), plodolisty jsou homologické listenům květenství a jejich srůstem vznikla stěna semeníku, 
čnělka a blizna. Vajička vyrůstají z bazální nebo centrální placenty, která představuje zkrácený stonek 
s megasporangii (megasporangiofor).

Květní obaly vznikly přeměnou tyčinek (koruna) a dále z listenů samčích květů.
Rostliny s květy oboupohlavnými i jednopohlavnými vznikly již pravděpodobně ve spodní křídě a snad 

i dříve (ve střední křídě jsou již zřetelně diferencovány).
                                       Ontogeneze květu 

Květy se zakládají v podobě květních primordií z periferních apikálních meristémů stonku, 
přeměněného v květní lůžko. Nejprve se zakládají květní obaly, pak tyčinky a nakonec pestík. U acyklických květů 
se květní orgány zakládají postupně, u cyklických květů vznikají květní části jednotlivých kruhů současně. V 
heterochlamydeických květech vznikají nejprve základy kalicha a teprve později základy koruny. 


