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1. kapitola

Orientace:
zemská přitažlivost zná cestu

Chytré rostliny u stolu 

„La Mirabelle“ na Bundesstraße, to je můj tajný tip. 
Francouzská kuchyně za snesitelné ceny. Pierre Mois-
sonnier své hosty vítá osobně. Bílé sako s dvouřadým 
zapínáním signalizuje šéfkuchaře; džíny pod ním na-
povídají, že navzdory „Cuisine française“ se zde vystu-
puje po domácku – bez zbytečných cavyků jako v něja-
ké vybrané nóbl restauraci.

Jsme vítáni – i přes naši zřídkavou návštěvu se nám 
dostává pozdravu hodného štamgastů, a tak se také 
cítíme. V Hamburku nás to pokaždé po odevzdání fil-
mu táhne do „Mirabelle“. Jedná se o jakýsi druh zá-
věrečného rituálu ukončujícího další dokumentování 
zvířat. Téměř dva roky jsme pracovali na jednom filmu
o „chytrých ptácích“. Seděli jsme nad scénářem, opájeli 
se letem ve výškách, bojovali s pády. Nyní jsme potře-
bovali nějaký zřetelný signál, jenž by ohlásil ukončení 
produkce. Připravit ho má Monsieur Moissonnier.
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Pro Dietra Kaisera, vedoucího redakce filmů o zví-
řatech ve WDR (Westdeutscher Rundfunk – největší 
veřejnoprávní rozhlas a televize kontinentální Evropy 
– pozn. překl.), představuje pečlivě připravená hosti-
na s vlastními filmaři více než pouhý tělesný požitek. 
Tvoří závěr společně přestátého dobrodružství (tváří 
v tvář všem příhodám a překvapením, jež s sebou filmy
o zvířatech vždy nesou). Připravuje úrodnou půdu pro 
budoucí projekty. Po filmu znamená před filmem – tak 
by mohlo znít tajné heslo našeho shromáždění. Spolu  
s prvními nápoji a předkrmy smějí totiž na stůl také vize 
a vysněné projekty – pomatené, utopické a někdy také 
rozumné. Nic není tabu. Téměř nic. Každý ví, nebo se 
musel naučit (jako já), že Dieter Kaiser nestrpí žádná 
nevábná témata. Ne u jídla, a už vůbec ne v „Mirabel-
le“. Pro něho vydařená hostina znamená také estetický 
zážitek, k němuž nechutné výjevy patří právě tak málo 
jako propocená košile. Samo sebou, že se před návště-
vou restaurace převlékl: bílá košile, kárované sako  
od návrháře, nenápadné, ale ve vytříbené kvalitě, kte-
rou lze postřehnout teprve na druhý pohled.

Jaké téma snů se mi dere na mysl, se mne Dieter 
ptá ještě během předkrmu. Jestliže se náhodou na-
skytne příležitost… vždyť víte, nemám peníze, WDR 
je chudá… ale nejprve na zdraví! Můj lékař mi řekl, 
že prý mám vypít denně tři litry… Následuje přípitek  
na společnou práci. Skutečně dobrá medicína, kterou 
doporučil Monsieur Moissonnier.

Poslouchám, obrací se ke mně opět Dieter, a náh-
le mi už naše hodování nepřipadá tak uvolněné. Více 
než jasně se mi vtírá na mysl jedna situace z dřívějška. 
Tehdy jsem při večeři nabídl filmový projekt o sym-
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bióze a jako příklad uvedl práci našich symbiotických 
střevních bakterií. Dieter Kaiser pouze zhnuseně pro-
táhl obličej: střevní bakterie. Jak ta dvě slova dokázala 
smést ze stolu můj návrh! Téma symbiózy bylo vyříze-
no. Definitivně.

Abych získal trochu času, dal jsem si ještě doušek 
– aby to vypadalo, že tomuto znamenitému vínu ne-
může konkurovat žádné téma. Stále poslouchám, s po-
vzbuzující grimasou naléhal Dieter. A tak jsem to vyslo-
vil – ono nežádoucí slovo, jež přímo ztělesňuje rozpor 
se základními pravidly filmu o přírodě a o zvířatech: 
Rostliny. Rád bych natočil film o rostlinách.

U stolu samí profíci, samí zkušení autoři filmů  
o zvířatech. Každý ví – nebo musel dostatečně často slý-
chat – že ve filmu o přírodě jistá témata prostě „nejdou“. 
Například filmy o hmyzu. Mívají pravidelně nízkou sle-
dovanost. Ba i filmy o rybách nebo korálech bývají pro-
blematické. Hlavní protagonisté filmu o zvířatech mají 
být pokud možno velcí a vznešení jako například lvi  
a sloni. Měli by ukazovat mimiku nebo být přinejmen-
ším příjemně hebcí, jako koaly nebo lední medvědi.  
A teď: rostliny. Rostliny, které ani nelezou, ani neléta-
jí, o výrazu tváře už vůbec nemluvě. Nikdo nic neřekl, 
ale mně je, jako by se do doposud tak dobré atmosféry  
v „Mirabelle“ vmísil nádech trapnosti – jako bych vyprá-
věl vtip a zpackal pointu.

Dieter si vložil do úst lísteček salátu a řekl pouze: 
A co rostliny dělají? V každém případě se zdá, že moje 
rostliny odolaly déle než svého času střevní bakterie. 
Zmiňuji odborný článek s nadpisem „Plants like us“ 
(Rostliny jako my). Zapadá do situace. Rostliny prý  
na tom jsou podobně jako my: musí nalézt partnera, 
čelit nebezpečí, potlačovat konkurenci atd. Samozřej-
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mě se musí také uživit! Uživit! – Nejraději bych se kou-
sl do jazyka. Přesně toho jsem se chtěl vyvarovat: vy-
tvořit přízemní napojení k naší večeři. Dříve než jsem 
opět chytil nit, za doprovodu samých vzdechů och  
a ach se podává menu. Skončilo to hloupě.

Dieter, nyní jako opravdový císař (Kaiser = německy 
císař – pozn. překl.), si odkašlává a významně se rozhlí-
ží okolo: Soustředím se na poznatek, že příjem potravy 
u rostlin působí ve srovnání s tím naším nanejvýš nud-
ně. Dobrou chuť.

Přesvědčivý protest předbíhá hlučný smích. Slyším, 
jak se směju také – ačkoliv mi do smíchu není. Proč 
jenom jsem ty rostliny vytahoval? Dieter právě bere vi-
dličku a nůž a ještě jednou vzhlédne, aby se ujistil, že 
všichni naslouchají: Chytré rostliny. To uděláme. Kdy 
to můžete dodat?

Ten večer v „Mirabelle“ byl nádherný. Restaurace 
dělala čest svému jménu.

Co cítí cibule v lednici

Aniž bych cokoliv tušil, otevírám lednici a objevuji 
ji – jak leží na boku. Proměnila se, jen stěží bych ji po-
znal. A rozpakoval jsem se jí dotknout.

Není to poprvé, co jsem v přihrádce na zeleninu za-
pomněl cibuli a ona začala klíčit, ale tentokrát jsem ji 
viděl jinýma očima. Schválený filmový projekt pozmě-
nil můj postoj – jako by „chytré rostliny“ převzaly v mé 
hlavě kontrolu. Hodnotily a selektovaly: co náleží té-
matu, síť neuronů a synapsí vnímá a vede přednostně 
a urychleně – jako jakási zelená vlna na semaforech.
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Má zapomenutá cibule ke mně vztahuje svazeček 
bledých paží, nádech zelené se objevuje pouze na úpl-
ných konečcích. Tlačí se ze slupky cibule mladé a křeh-
ké výhonky – nejprve do strany, poté rozhodným po-
hybem vzhůru. A to mi padlo do oka: výhonky cibule 
rostou do zatáčky, vyhnala je vzhůru – k obloze. „Nata-
hují se za světlem!“ blesklo mi hlavou. A v dalším oka-
mžiku jsem si uvědomil onu absurditu: žádné světlo, 
za nímž by se mohly natahovat, neexistuje. Výhonky 
se probudily a rostly za temné noci. Z vlastního těla 
je cibule vytáhla kvůli poptávce po živinách a energii  
– a dokonce jim k tomu dodala vodu, přiměřeně čemuž 
tu nyní ochable a vysíleně leží: hnědé slupky jsou jí na-
jednou o pár čísel větší.

Mladé cibulové výhonky jaksi vycítily, kde je „naho-
ře“ – a to dokonce v chladné tmavé přihrádce na zele-
ninu. Ale jak? Podle čeho naleznou rostliny svou cestu 
vzhůru? Například stromy na příkrém srázu: proč ne-
rostou z půdy v pravém úhlu – tak jak děti zpočátku 
kreslí komín na šikmou střechu? Namísto toho namíří 
svůj kmen v souladu s gravitací – jako by podobně jako 
stavitelé komínů měli k dispozici olovnici.

Obdobný cit pro gravitaci mají i kořeny. Jak známo, 
na svou cestu vyrážejí směrem dolů – jedny kolmo, 
jiné pozvolněji, ale vždy jsou přesně zamířené a na-
směrované. Tak jako moje kuchyňská cibule. Poté, co 
tak cílevědomě odrostla svému kulinářskému předur-
čení, jsem ji přemístil a nabídl jí nové místo: na záhonu  
na zahradě, aby se potom, co spotřebuje vlastní zásobu 
vody a živin, ujala ve vlhké hlíně.

Skutečnost, že stvoly rostou do výšky a kořeny  
do hloubky, je tak obvyklá a zdá se nám natolik banál-
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ní, že vzbuzuje údiv nanejvýš u dětí. A vědců. Ti se také 
stále ještě podivují nad smyslem rostlin pro gravitaci  
a dodnes si s ním lámou hlavu.

Se statolity v rovnováze

Před více než sto lety objevili botanikové v určitých 
buňkách v konečcích kořenů malá zrnka škrobu, tak-
zvané statolity. Na tence řezaných preparátech byly 
pod mikroskopem jasně patrné, zbarvovaly se dokon-
ce domodra a bylo možné je i vyfotografovat. Ale jejich 
pozorování v živých kořenech nebylo technicky prove-
ditelné. A tak bylo zprvu možné o úloze zrnek škrobu 
pouze spekulovat. Představují prostě zásobárnu ener-
gie pro období nedostatku? Nebo se jako ukazatel smě-
ru podílejí na smyslu pro rovnováhu? Poněvadž stato-
lity – následkem gravitace – klesají vždy dolů, mohly 
by skutečně ukazovat kořenům cestu do hloubky.

Uvedenou myšlenku mnohé podporuje: toho, že 
po odřezání konečků se kořeny dezorientovaně vlní 
půdou, si všiml již o dvacet let dříve Charler Darwin.  
K tomu přičtěme, že rostliny nejsou jediní živí tvoro-
vé s gravitačními kamínky: nejen my lidé, nýbrž vět-
šina zvířat (od červa až po velrybu) používá statolity  
k tomu, aby cítila svou polohu v prostoru: kde je na-
hoře a kde dole, zda stojí zpříma, šikmo, nebo leží  
na zádech.

Takřka učebnicovou demonstraci představuje rak 
říční – jestliže mu vypomůžeme drobným experimen-
tem. V jeho případě se kamínky nenacházejí uvnitř 
těla, ale vně, a to v drobných vchlípeninách chitino-
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vého krunýře. Tyto prohloubeniny se nacházejí na vý-
stupcích receptorů a jsou vystlány kobercem citlivých 
chloupků. Roli statolitů zpravidla přejímají drobná 
zrnka písku. Podobně jako kuličky v míse se kutálejí 
vždy do nejhlubšího místa prohlubně – a svou polohu 
mění, kdykoliv zvíře ztratí rovnováhu. Prostřednic-
tvím smyslových chloupků a jejich nervových útvarů je 
o nové poloze informován mozek a svaly. Jednoduché, 
ale účinné. Jakmile říční rak zjistí směr působení gravi-
tace, může se postavit na svých deset nohou. Pouze při 
svlékání kůže má problémy s rovnováhou, neboť spolu 
se shazováním chitinového krunýře dochází také ke 
ztrátě kamínků – a s nimi také orientace. Rak se musí 
co nejrychleji postarat o jejich další přísun: cíleně dopl-
ňuje do důlku nová zrnka písku – jako statolity. Pokud 
nějaká nalezne…

Právě v tomto bodě se spouští experiment: písek se 
nahradí ocelovými zrnky podobné velikosti. Je to vý-
zva, kterou rak bez rozpaků přijímá, vždyť i částečky 
železa, jakmile je zapřáhne, mu po svlečení kůže zpro-
středkují solidní vnímavost pro nahoře a dole. Smysl 
pro gravitaci se mu vrací.

Ovšem nyní ho lze právě v tomto ohledu snadno 
zmanipulovat: magnet umístěný v blízkém okolí na-
táčí raka do podivně nachýlené polohy a nepřiroze-
ného držení těla: vyloženě se překlápí k jedné straně 
– a právě tak se postaví zpříma zrovna ve chvíli, kdy 
se magnet vzdálí. Vše je možné dle libosti opakovat: 
dálkové ovládání prostřednictvím magnetické síly. Že-
lezné statolity přitahuje magnet a vysouvá je z jejich 
původní polohy, čímž rakovi simuluje změněný směr 
působení gravitace, kterému i on přizpůsobuje polohu 



20

svého těla. Pokusy tohoto typu poprvé přinesly důkaz, 
že k získání informací o zemské přitažlivosti využívají 
zvířata malé kamínky, přesněji statolity.

Lidský orgán rovnováhy ve vnitřním uchu nepřed-
stavuje žádnou výjimku: naše senzory pro gravitaci  
(v utriculu a sacculu) pracují s malými kamínky z váp-
na, jež spočívají uložené v rosolovité hmotě.

Zůstává nasnadě, že díky univerzálnímu využití 
v říši zvířat se i statolitům rostlin připíše úloha podob-
ná směrové tabuli, která ukazuje nahoru, či dolů. Koře-
ny následují směr kamínků, výhonky ze stonku a listů 
se orientují přesně naopak. Může tomu tak být, „pro“ 
hovoří mnohé. Avšak kde hledat konkrétní důkazy, jež 
by odpovídaly přesvědčivosti „magnetického“ kraba?

Průhledná buňka

Již přes třicet let zůstává jedním z mých filmových 
snů představa, že se podívám do rostoucí špičky koře-
ne a natočím na kameru, co tam kamínky provádějí. 
Tehdy v sedmdesátých letech jsem se dost tvrdohlavě 
pokoušel v jednom pořadu pro děti ukázat statolity 
naživo v akci v žijící buňce rostliny. Marně. Kořen by 
musel být průhledný, ale zároveň naprosto neporu-
šený a schopný růstu. Aby špičky kořínků mohly růst  
ve směru zemské přitažlivosti, potřebovali bychom vo-
dorovně ležící mikroskop. Tenkrát jsem to vzdal, avšak 
sen mi zůstal: sedět v kokpitu rostlinné buňky, zažít, 
jak kořen opisuje růstovou křivku, a zaměřit se přitom 
na jeho statolity – podobně jako pilot na svůj umělý 
horizont.
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Nyní o několik desetiletí později mi „chytré rost-
liny“ poskytly druhou šanci. Podnikám nový nájezd  
a telefonuji na univerzitu v Bonnu do Institutu mole-
kulární fyziologie a biotechnologie rostlin na oddělení 
gravitační biologie. Opatrně vysvětluji, že pátrám po 
možnosti nafilmovat statolity v živé rostlinné buňce…

Ano, není problém, to pro vás uděláme, říká Mar-
kus Braun a raduje se z mého úžasu. Pro nás žádný 
problém, patří to k badatelské rutině. Kdypak byste 
chtěl přijít?

Je mi do zpěvu. Náhle se zdá, že útes, na kterém 
jsem před desetiletími ztroskotal, lze zdolat! A dokon-
ce bez problémů! Prý badatelská rutina. Můj vnitřní 
jásot poněkud dusí jediné: když je to tak bezproblémo-
vé, proč jsem to také nedokázal? Každopádně ve chvíli, 
kdy vyrážíme s kameramanskou výzbrojí do Bonnu, 
jsou má očekávání velká. Jak se vědcům podařilo ne-
možné? Jak se mohou dívat do nitra rostoucího kořín-
ku, jako by byl ze skla?

Odpověď spočívá na bahnitém dně bonnského 
zámeckého rybníku. Jens Hauslage a Nicole Greuel 
– oba patří na institutu k vědeckému dorostu – klečí 
na opevněném břehu a pokoušejí se nataženými paže-
mi dosáhnout na dno rybníka. Či přesněji na houštinu 
vodních řas, která dno pokrývá. Jedná se o běžné pa-
rožnatky či chary, jak se botanicky správně nazývají. 
Trochu připomínají malé přesličky – od stonku totiž 
v pravidelných vzdálenostech odbočují přesleny boč-
ních větví. Jens a Nicole pár celých rostlin utrhli, str-
čili do kádinky – a už mají po ruce připravený pokusný 
materiál pro následující dny.


