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ABSTRAKT 

Zemědělství, resp. první kultury neolitu, vznikly na Předním východě před více 

neţ 10 000 lety. Neolit, jakoţto nový ţivotní styl s naprosto odlišným archeologickým 

projevem, pak rychle pronikal do jihovýchodní Evropy. Ve střední Evropě jsou první 

doklady neolitických kultur staré jiţ 7 000 let. Uvaţuje se o tom, ţe tato kulturní 

inovace ovlivnila do značné míry i demografický růst na zemědělství se podílejících 

populací. Za takové situace by ale muselo docházet k fixaci nových mutací, které by 

mohly vytvořit nové, pro Evropu specifické haploskupiny, jejichţ ancestrální vazby by 

se nacházely na Předním východě. Fylogeografické studie evropských a 

předovýchodních mtDNA sekvencí zjistily, ţe se na evropské neolitické komponentě 

podílejí převáţně haploskupiny J a T1, a ţe příspěvek nově příchozích zemědělců do 

celoevropského genofondu činí zhruba 10 – 20 %. V jednotlivých částech Evropy ale 

takové výzkumy povětšinou aplikovány nebyly. Cílem této diplomové práce je určit 

které klady haploskupin J a T1 by se na neolitické expanzi ve střední Evropě mohly 

podílet. Tyto haploskupiny jsme určili z D-loop oblasti mtDNA u souboru 281 vzorků 

současné populace České republiky. 36 sekvencí J a T1 mtDNA haploskupin jsme spolu 

s dříve publikovanými 124 sekvencemi haploskupiny J a 40 sekvencemi haploskupiny 

T1 z šesti států střední Evropy pouţili k sestavení fylogenetických sítí. Na jejich 

základě jsme identifikovali vnitřní diverzitu výše zmíněných haploskupin a datovali ji 

běţnými fylogenetickými postupy. Určili jsme tři klady haploskupiny J, které by se 

s ohledem na koalescenční stáří mohly na demografickém příspěvku neolitu podílet – 

J1b1a, J1c2 a J2a1a. Jejich zastoupení v našem souboru střední Evropy je ale jen 3,9 %. 

Domníváme se tedy, ţe demografický růst v období neolitu nemohl být na území střední 

Evropy příliš výrazný, a ţe se na šíření nového způsobu hospodaření museli podílet 

spíše lidé nesoucí haploskupiny, jejichţ koalescenční věk spadá do starších období. 

Tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky studií zabývajících se izolací DNA 

z kosterních souborů neolitu a mezolitu stření Evropy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

archeogenetika, neolit, mtDNA haploskupina J, mtDNA haploskupina T1, fylogenetická 

síť, střední Evropa 



 

 

ABSTRACT 

Agriculture, with different Neolithic cultures, starts in the Near East more than 

10,000 years ago. This new way of life has very different archaeological manifestations 

that previous Mesolithic. After its Near Eastern emergence, the farming practices 

rapidly penetrated into southeastern Europe and the first signs of Neolithic in Central 

Europe are already 7,000 years old. It is being considered that the cultural innovations 

influenced demographic growth of the populations that have taken part in the Neolithic 

spread. In such situation, new mutations would have to fix and could form new specific 

haplogroups for Europe with ancestral ties to the Near East. Phylogeographic studies 

such as founder analysis of European and Near Eastern mtDNA sequences found that 

the European Neolithic component was enriched mainly by haplogroups J and T1, and 

that the genetic contribution of farming economy in European gene pool is about  

10 - 20%. However, studies like these have not been yet realized in particular parts of 

Europe. The aim of this thesis is to disentangle the internal variability of Central 

European haplogroups J and T1 thought to be involved in the Neolithic demic diffusion. 

We classified these haplogroups from the HVS-I mtDNA sequences of 281 samples of 

the recent population of the Czech Republic. We used 36 sequences J and T1 mtDNA 

haplogroups plus 124 J and 40 T1 sequences of the six countries of Central Europe 

published before to calculate networks. We provide here age estimates of all revealed J 

a T1 Central European clades by conventional phylogenetic methods. We identified 

only three subclades of haplogroup J - J1b1a, J1c2, J2a1a whose coalescence age might 

indicate participations in the Neolithic expansion. Since their presence in our dataset is 

only 3.9%, we suppose that the demographic growth in the Neolithic could not be too 

strong in Central Europe and bearers of haplogroups with older coalescence age must 

have been engaged in the spread of the Neolithic technology in this region. Our results 

are also confronted with these obtained on ancient mtDNA isolated from the Central 

European Neolithic and Mesolithic remains. 

KEY WORDS 

archaeogenetics, neolith, mtDNA haplogroup J, mtDNA haplogroup T1, network, 

Central Europe
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1 ÚVOD 
Před více neţ 10 000 lety vznikla v oblasti Předního východ zcela nová  

a revoluční strategie toho, jak lidská společnost můţe získat obţivu – zemědělství. 

Potrava se přestala hledat a lovit, místo toho si ji lidé začali sami produkovat. Vynález 

zemědělství zcela změnil tehdejší společnost, díky domestikaci zvířat a rostlin se lidé 

trvaleji připoutali k určitému místu a začali vyrábět nové nástroje pro zpracování 

potravy a keramiku. Nový ţivotní styl ovlivnil nejen kulturní sféru společnosti, ale byl 

rovněţ příčinou některých změn lidské fyziologie a stál v pozadí populačního růstu, 

demické difůze, pomocí níţ by se zemědělství, podle některých názorů, mohlo šířit i do 

Evropy (Cavalli-Sforza et al. 1994).  

Vznik zemědělství a jeho rozšíření je ale stále obestřen mnoţstvím otázek. 

Jednou z nich je podoba moţné migrace populací z Předního východu do Evropy. 

Klasickým nástrojem hledání odpovědí na otázky z minulosti je archeologie  

a retrospektivní antropologie, k nimţ se dnes připojily moderní metody z různých 

vědeckých odvětví, včetně molekulární genetiky, v jejímţ rámci se před 10 lety 

formoval nový obor - archeogenetika. V naší práci se zbýváme studiem minulosti 

populace střední Evropy na základě mtDNA sekvencí současných obyvatel tohoto 

regionu. Publikované studie obdobného zaměření identifikovaly několik genetických 

linií, jejichţ recentní nositelé mohou být potomky zemědělské demické difůze. 

Odhaduje se, ţe se jde asi o 15 % obyvatel dnešní evropské populace, jejich podíl ve 

střední Evropě, ale dosud identifikován nebyl.  

 V úvodní části této práce (kapitole literární přehled) jsou shrnuty poznatky  

o mladém paleolitu a neolitu Evropy na základě archeologických nálezů. V druhé 

polovině literárního přehledu je pak uvedeno několik základních informací k metodám 

archeogenetické analýzy a následně načrtnuta představa o paleolitickém a neolitickém 

osídlení Evropy podle analýzy mtDNA. Převáţně vycházíme z prací M. Richardse, A. 

Torroniho, P. Soarese a dalších autorů (Richards et al. 2000; Richards et al. 1998; 

Soares et al. 2010; Soares et al. 2009; Torroni et al. 2006; Torroni et al. 1997), kteří 

poloţili základ evropské mtDNA fylogenetiky. 
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 Další část této diplomové práce je věnovaná vlastnímu zpracování. V kapitole 

materiál jsou uvedeny zdroje pouţitých mtDNA sekvencí. Jedná se jednak o námi nově 

získané sekvence české populace, které byly doplněny publikovanými sekvencemi ze 

šesti států střední Evropy. Kapitola metody popisuje kromě klasických metod PCR 

amplifikace rovněţ i pouţitou analýzu sekvencí pomocí fylogenetických sítí a datování 

genetických linií pomocí ρ (ró) statistiky. V kapitole výsledky se zaměřujeme na 

zastoupení a zjištěný věk jednotlivých linií. Diskuze je věnována porovnání našich 

výsledků, s výsledky dříve publikovanými a interpretaci zjištěných dat v souvislosti 

s moţným šířením neolitu do střední Evropy. V závěru jsou pak uvedeny nejdůleţitější 

poznatky získané na základě naší studie. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 Archeologie a antropologie se jiţ dlouho zabývají problémem, jak vlastně 

interpretovat evropský neolit – jednalo se o šíření myšlenek nebo jejich nositelů? 

V posledních desetiletích se do této otázky zapojila i archeogenetika. Co se přesně dělo 

od období, kdy se na Předním východě objevili první zemědělci do doby, kdy ve střední 

Evropě začala expanze kultury s lineární keramikou? Badatelé stále diskutují o tom, zda 

příliv zemědělců z Předního východu měl charakter masivnější migrace nebo zda se 

jednalo spíše o mozaikový proces akulturace původních lovců-sběračů (Brůţek 2003). 

Podle archeogenetických analýz bylo zjištěno, ţe některé linie mtDNA pocházející 

z Předního východu, se v Evropě objevily právě v tomto období. Nejčastěji se hovoří o 

subkladech haploskupiny J (J1b1 a J2a1) a haploskupiny T (T1, T1a). Domníváme se, 

ţe jejich detailnější analýza v současné populaci střední Evropy nám můţe podat 

určitou informaci, jak velký byl vlastně příspěvek této tzv. ,,neolitické― komponenty. 

Cíle této práce lze shrnout do tří bodů: 

a) Zjistit zastoupení mtDNA haploskupin J a T1 v souboru 281 vzorků 

současné populace ČR. Vzorky byly získány ve spolupráci s Ústavem hematologie a 

krevní transfuze a byly autorkou zpracovány v Archeogenetické laboratoři 

Archeologického ústavu AVČR v Praze. 

b) Datovat subklady haploskupiny J a haploskupiny T1. Protoţe je území ČR 

pro podobné úvahy příliš malé, do analýzy byly zahrnuty i publikované sekvence ze 

Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a Rakouska a rovněţ z Česka. Takto 

připravená databáze byla pouţita k tvorbě fylogenetických sítí a datování subkladů 

haploskupin J a T1. 

c) Interpretovat zjištěný věk koalescence haploskupin a fylogeograficky 

interpretovat zjištěné klady. Jedná se především o porovnání nově zjištěných 

výsledků s dříve publikovanými. Budou-li určeny subklady haoloskupin J a T1, jeţ 

případně mohly expandovat v období neolitu, zjistíme jejich zastoupení v současné 

středoevropské populaci. 
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Výsledkem nemůţe být explicitní odpověď na otázku, jaký rozsah měla 

zemědělská expanze ve střední Evropě. Tato práce poskytne pouze údaj o tom, které 

subklady mtDNA haploskupin J a T1 (podle analýzy jejich D-loop oblastí) mohly 

expandovat současně s uváděnými počátky zemědělství ve střední Evropě a jaké je 

jejich současné zastoupení. Nelze totiţ vyloučit, ţe se na demografické expanzi podíleli 

i další linie, které byly neseny evropskými lovci-sběrači. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

3.1 ARCHEOLOGICKÉ DOKLADY  

První anatomicky moderní lidé vznikli v subsaharské Africe. Nejstarší fosilní 

nálezy archaických forem anatomicky moderního člověka (AMČ) datujeme více neţ 

190 000 let před současností (Mellars and Stringer 1989; Richards 2002; Wood 2005; 

Šmahel 2005). Nálezy z Předního východu a dalších míst Asie jsou staré i více neţ 

100 000 let. Západní Eurasie ale v té době nebyla osídleným kontinentem, obývali ji 

neandrtálci, kteří první vlnu AMČ z Afriky na Předním východě patrně zastavili. Co se 

týče AMČ, zdá se, ţe jejich populace začaly migrovat do Evropy aţ poměrně pozdě – 

zhruba od období před 40 000 lety (Mellars and Stringer 1989; Richards 2002; Wood 

2005; Šmahel 2005).  

3.1.1 PALEOLITICKÉ A MEZOLITICKÉ OSÍDLENÍ EVROPY POPULACEMI AMČ 

V období středního paleolitu byla Evropa obývána neandertálci, kteří zde 

zanechali s kulturu nazvanou mousterien. Nejstarší doklady mladopealeolitického 

osídlení Evropy jsou datovány do období před 40 000 lety – jednalo se o expanzi AMČ 

z Předního východu do Evropy (Kuna 2007; Vencl 2007). 

K šíření mladého paleolitu do Evropy došlo během klimatické fáze MIS 3, 

kterou datujeme do období před 60 000 – 24 000 lety. Toto období bylo relativně teplé 

(i kdyţ chladnější neţ dnes) a příznivé pro anatomicky moderní lovce-sběrače šířící se 

do Evropy z Předního východu.  

Následovalo ale opětovné výrazné ochlazení před 24 000 – 15 000 lety (MIS 2), 

období, pro něţ se vţil termín poslední glaciální maximum. Severní polovina Evropy 

byla tehdy pokryta ledovcem, jehoţ mocnost dosahovala aţ 2 km. V souvislosti 

s úbytkem vody došlo i k výraznému poklesu hladin moří. Oteplovat se začalo aţ před 

15 000 lety, ledovec postupně ustupoval, aţ se rozpadl. Teprve od období před 12 000 

lety se klima a přírodní poměry začaly přibliţovat dnešnímu stavu (Bouzek et al. 1982; 

Jobling et al. 2003; Vencl 2007).  

Šíření populací AMČ do Evropy lze v období mladého paleolitu sledovat 

prostřednictvím kultury aurignacien (název je odvozen od francouzského naleziště 

Aurignac). Starší nálezy hmotné kultury zařaditelné do tohoto kulturního okruhu  

se objevují na Předním východě, odkud ji také AMČ do Evropy nejspíš rozšířil (Jobling 

et al. 2003; Otte 2000; Vencl 2007). Existuje rovněţ předpoklad, ţe se AMČ šířil do 
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Evropy přes Kavkaz (Gabunia et al. 2000; Vencl 2007). Příkladem jednoho z nejstarších 

a nejvýchodnějších sídlišť v Evropě je Kostěnki na Donu nacházející se v dnešním 

Rusku, jehoţ stratigrafické datování 45 000- 42 000 let bylo nedávno rovněţ potvrzeno 

archeogentickou studií zde nalezené fosílie (Krause et al. 2010).  

Po tomto prvním osídlení Evropy, během časné fáze mladého paleolitu, 

populace AMČ silně expandovaly, zatímco neandrtálců postupně ubývalo, aţ patrně 

nejpozději před 35 000 – 25 000 lety vymizeli úplně (Vencl 2007). 

V průběhu mladého paleolitu se vývoj v Evropě oddělil od vývoje v ostatních 

oblastech Starého světa, zejména pokud jde o aurignacien. Ten se přibliţně před 46 000 

lety rozšířil na Balkán, ale do západní Evropy pronikl asi aţ před 41 000 lety. 

Z Podunají pocházejí nálezy 39 000 let staré a na Moravě mu náleţí období před 35 000 

– 29 000 lety, v Čechách zřejmě moc hojný nebyl. V jihozápadní Evropě se v počátcích 

mladého paleolitu objevil chatelperonien. Ve střední Evropě se dochovaly stopy další 

kamenné industrie jako například szezletien (naleziště z oblasti dnešního Maďarska)  

a jedním z nejstarších mladopaleolitických komplexů na území dnešní ČR byl 

bohunicien před 42 000 – 34 000 lety, s nálezy pocházejícími především z širšího okolí 

Brna. Zanikl zřejmě splynutím s aurignacienem či szeletienem (Vencl 2007). 

Ve střední fázi mladého paleolitu je Evropa ovládána gravettienem, co se týče 

našeho území, představuje nejmladší kulturu mladého paleolitu, v Čechách nejsou 

doloţeny nálezy starší neţ 25 000 let, na Moravě se vyskytoval v období přibliţně před 

30 000 – 20 000 lety (Vencl 2007). 

V době před 20 000 – 15 000 se jednalo o „krizovou fázi―, kdy nepřízeň klimatu 

během posledního maxima doby ledové donutila velkou část tehdejších obyvatel 

Evropy stáhnout se do jiţních refugií. Po ústupu ledovce a nástupu zapojených lesních 

formací došlo ke vzniku nových kultur mezolitu. Do jihozápadní Evropy pronikly nové 

vlivy původem z Afriky a z garavettienu se vyvinul solutren (Otte 2000). 

Mezolit, označován také jako střední doba kamenná, období kdy vyznívá 

poslední doba ledová, není globální jednotkou, jedná se víceméně o soubor evropských 

kulturních adaptací. Mezolitické kultury nespojuje ţádný společný atribut a ve finále se 

časově překrývá s obdobím neolitu. Jedním z kulturních celků pozdního 

paleolitu/mezolitu byl magdalenien, který se rozšířil před 16 000 – 15 000 lety  

a zasahoval z dnešního Španělska a Francie přes Švýcarsko, Německo, Rakousko, 
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Česko aţ do jihovýchodního Polska. Moravské lokality datujeme do období před 14 000 

– 11 000 lety (Vencl 2007).  

Stručná rekapitulace dosavadních archeologických poznatků by mohla znít asi 

takto – skupiny AMČ byly přítomny na Předním východě jiţ před 47 000 lety. Do 

Evropy přinesly své technologie během několika následujících tisíciletí. V Evropě se 

první AMČ vyskytovali zřejmě jiţ před 40 000 lety. Toto počáteční osídlení bylo 

primárně ovlivněno klimatickými změnami. Hranicí mladého paleolitu resp. mezolitu je 

příchod zemědělských technologií z Předního východu. 

3.1.2 NEOLIT VE STŘEDNÍ EVROPĚ A NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Základní charakteristikou neolitu, která toto období odlišuje od předchozích, 

je schopnost společnosti produkovat vlastní potraviny. S tím je spojena domestikace 

zvířat, obilovin a jiných rostlin a také usedlý způsob ţivota.  Změny se projevily i v 

materiální oblasti – rozšířila se výroba kamenných nástrojů pro zpracování rostlinné 

potravy a výroba keramiky. Ačkoliv technologie výroby keramiky byla známa jiţ 

v předchozím období, v neolitu nabývá na daleko větším významu. Pro počáteční etapy 

zemědělství na Předním východě se vţilo označení před-keramická etapa neolitu PPN 

(z anglického Pre-Pottery Neolithic), která má dvě fáze PPNA a PPNB. V pozdějších 

obdobích podle podoby keramiky můţeme charakterizovat jednotlivé kulturní celky, 

případně poukázat na nadregionální souvislosti (Zápotocká 2007). 

Nejstarší neolitická kultura – tzv. kultura natufienu je známa z oblasti Levanty. 

Tato společnost zde provozovala zemědělství jiţ před 10 000 lety (Bar-Yosef 1998). Co 

se týče dalšího šíření do Evropy, jiţ okolo 8 000 let před současností se objevují první 

zemědělské společnosti do oblasti dnešního Řecka, ve zbytku Evropy stále přetrvává 

mezolitický, tedy lovecko-sběračský styl ţivota. V následujícím období se kultura 

neolitu šíří dále po Řecku, směrem k pobřeţí Jadranu do dnešní Itálie, severozápadně do 

Makedonie a podél povodí Dunaje, na území dnešního Maďarska. Dochází také ke 

kontaktům mezolitických populací a zemědělců. Nejvíce dokladů o nich máme z povodí 

Tisy v dnešním Maďarsku a z oblasti dunajské soutěsky Ţelezná vrata (Pinhasi et al. 

2000; Zápotocká 2007).  

Druhou expanzi neolitu zaznamenáváme mezi 6 000 a 7 000 lety před 

současností. Nyní jiţ můţeme sledovat dvě nezávislé vlny šíření. První nese 

zemědělství podél severního pobřeţí Středozemního moře do jiţní Francie a na Iberský 
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poloostrov. Druhá vlna pochází z Karpatské kotliny a směřuje severozápadně na území 

dnešního Slovenska a České republiky, pak dále podél řek Labe, Warta a Odra. 

Nejstarším středoevropským a kulturním celkem je kultura s lineární keramikou 

(Pinhasi et al. 2000; Zápotocká 2007). 

Co se týče přírodních podmínek, jiţ v boreálu (starším holocénu) se obrátil 

poměr stepi a lesa ve prospěch lesa. Neolit se na naše území začal šířit ale aţ v období 

atlantiku tedy ve středním holocénu (před 7 200 – 2 800 lety). Z klimatického hlediska 

se jednalo o relativně teplé období (průměrná teplota vzrostla o 2°C) a rovněţ bohatší 

na sráţky (uvádí se, ţe se mohlo jednat o 70 % více sráţek neţ dnes) (Bouzek 2005; 

Dreslerová 2005). Ke smíšeným doubravám z boreálu se v atlantiku přidaly bukové 

porosty a horní hranice lesa byla posunuta o 300 – 400 m nad současnou úrovní 

(Bouzek 2005; Dreslerová 2005). 

 Kdyţ se na území ČR začaly objevovat první zemědělci, převládalo tedy teplé 

podnebí s dostatkem sráţek – klimatické optimum. Neolit se šířil postupně místy aţ do 

podhorských oblastí. Sráţek ale postupem doby ubývalo a klima v mladším neolitu bylo 

poněkud sušší a na konci neolitu se dokonce i ochladilo. Všechny teplotní a sráţkové 

výkyvy bezpochyby významně ovlivňovaly strukturu zemědělského osídlení. Obecně 

lze říci, ţe za vlhčího klimatu se zemědělské osady posunuly dále od řek, při oteplení 

postupovalo osídlení do vyšších nadmořských výšek a za klimatického optima bylo 

osídlení hustší i osady větší (Bouzek 2005).  

 Ve vnitřní části Čech – české kotlině, se na sprašovém podloţí vytvořily půdy 

typu černozemí a hnědozemí a většinu území kryly převáţně smíšené doubravy. 

Nejúrodnější zóny Čech byly zemědělci osídleny prakticky trvale. Českomoravská 

vrchovina na hranicích s Moravou nebyla naproti tomu v pravěku osídlena téměř vůbec. 

Jiţní část Moravy sahající po brněnskou kotlinu a Hanou byla osídlena zřejmě po celý 

pravěk a několik níţinatých trvale osídlených oblastí existovalo i v severní části Moravy 

(Zápotocká 2007). Podhůří moravských hor byla osidlována většinou v obdobích 

teplotních optim (Zápotocká 2007). 

 První zemědělci náleţící do okruhu kultury lineární keramiky zpočátku sídlili 

na územích, která umoţňovala přístup do různých ekologických zón. Zřejmě se jednalo  

o záměrný výběr určitého terénu, který byl podmíněn podmínkám nejen přírodním, ale 

například i komunikačním. Mohlo zde svou roli sehrát i zařazení konkrétního sídliště do 

celkové sídelní sítě. Později se ustálilo obsazování poloh příznivých pro zemědělství, 
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tedy naprosto odlišný výběr sídelní lokality oproti předchozím lovcům-sběračům, kteří 

vyhledávali polohy vhodné pro lov zvěře a sběr divoce rostoucích rostlin. Neolitická 

sídliště byla zakládána na okrajích údolí a nízkých terasách s mírným sklonem svahů 

(Zápotocká 2007). Velice důleţitá byla blízkost vodního zdroje, který se nacházel 

většinou do 300 m od sídliště. V blízkosti sídlišť musel být také dostatek úrodných půd. 

V Čechách sídliště nepřekračují 330 m. n. m., na Moravě jsou ale známa i v oblastech 

poloţených nad 600 m.n.m. (Zápotocká 2007). 

 Co se týče hustoty osídlení, o situaci v mezolitu nevíme s určitostí nic a o tom 

jak přispěl počet nově příchozích neolitických skupin do této populace původních lovců 

sběračů, se stále ţivě diskutuje (Galeta et al. 2011; von Cramon-Taubadel and Pinhasi 

2011). Zdá se, ţe společnost zemědělců v počátcích zřejmě zvyšovala svůj reprodukční 

potenciál příjímáním mezolitických ţen, a moţná i adopcí dětí mezolitiků, tak aby byla 

zajištěna kapacita potřebná k udrţení dostatečné velikosti původní občiny (Brůţek 

2003). Neolitické osady se skládaly z několika domů, v nichţ ţil různý počet 

spřízněných rodin. Osady byly zakládány v úrodných níţinných polohách a základním 

zdrojem obţivy bylo pěstování obilí a chov dobytka. V obdobích neúrody, způsobených 

lokálními výkyvy klimatu docházelo k osídlovaní nových poloh. Největší osídlenou 

oblast neolitu zaujímala kultura s lineární keramikou, v Čechách to bylo asi 10 000 km
2
 

(Zápotocká 2007). 

Jak jiţ bylo řečeno, kultura s lineární keramikou (LBK z německého 

Linearbandkeramik) je nejstarší zemědělská kultura střední Evropy, počátky má asi 

5 500 před naším letopočtem (př. n. l). Její kořeny můţeme hledat na jihozápadě 

dnešního Maďarska v Karpatské kotlině v oblasti starčevské kultury (Starčevo – dnešní 

Srbsko) a krišské kultury z oblasti Karpatské kotliny (Pavlů 2005).  

Předpokládané ohnisko vzniku LBK ve středním Podunají se nacházelo na 

území velkém asi 30 000 - 50 000 km
2
. Otázkou zůstává, zda její první tvůrci byli 

potomci předovýchodní populace, která do Evropy zemědělskou technologii zanesla 

nebo zda se jednalo o původní lovce-sběrače, kteří zemědělství převzali od svých 

sousedů (Brůţek 2003). 
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První LBK je poměrně homogenní v celé oblasti svého šíření a zasahuje aţ po 

Porýní. Nestarší nálezy LBK z našeho území pochází z moravské Mohelnice datované  

5 450 př. n. l. U nás se jedná o západní větev LBK, která je obecně lokalizována do 

středního a horního Podunají, naproti tomu východní větev nacházíme v Potisí. Západní 

větev LBK můţeme dále dělit na několik dalších proudů, z jejích hlavních procházel  

z Transdanubie přes Moravu aţ do horního Poodří a existovaly kontakty severojiţním 

směrem v několika dalších oblastech, naproti tomu střední Porýní a Čechy zůstaly 

částečně izolované (Pavlů 2005; Zápotocká 2007). 

 

 

Obrázek č. 1 

Mapa oblasti původu LBK (tmavě šedá) a oblasti šíření nejstarší LBK střední Evropou v období 

před 5 600 – 5 400 lety (světle šedá). 

(převzato a upraveno z Galeta and Brůžek 2009) 

 

Období LBK na našem území začíná mezi lety 5 700 – 5 500 př. n. l. a přetrvalo 

asi 600 – 700 let. Co se týče hmotných artefaktů, v úplných počátcích se vyznačuje 

minimálním výskytem zdobené keramiky, tvarově příbuzné starčevské kultuře. Střední 
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stupeň představuje klasickou fázi lineární keramiky, v tomto období došlo k jejímu 

rozšíření aţ do dnešního Holandska a Belgie. Poslední stupeň LBK je nazýván šárecký 

podle nádob hruškovitého tvaru z naleziště Praha – Šárka. V této době docházelo 

pravděpodobně k pohybu obyvatel např. na Moravu, kromě šárecké keramiky pronikala 

i tzv. keramika ţeliezovská. Ta je lokalizována v karpatské kotlině, včetně západního 

Slovenska. Na Moravě ji nacházíme např. na Opavsku a v Oderských vrších (Podborský 

1993; Zápotocká 2007). 

Další neolitickou epochou na území dnešní České republiky je období kultury 

s vypíchanou keramikou (STK z německého Stichbandkeramik) datovanou do rozmezí 

přibliţně 5 100 – 4 600 př. n. l. Starší STK se vyvinula z pozdní šárecké lineární 

keramiky. Ke změně výzdobného stylu došlo, podle vícerých indicií, na přelomu 6. a 5. 

tisíciletí př. n. l. a jedno z prvních ohnisek tohoto přerodu pozorujeme v severočeském 

Polabí. Dekorování vpichy se šířilo na západ aţ do Paříţské kotliny, do jihozápadních 

Čech, Moravu a do dnešního Polska. Celý komplex STK následně dělíme na  

1) východní větev – horní Visla, 2) střední větev – Polabí a 3) západní větev – Porýní 

(kam spadají oblasti dnešního Švýcarska, Rakouska, Lichtenštejnska, Německa, Francie 

a Nizozemska). Původní výzdoba kultury lineární keramiky vymizela na celém území 

Čech. V mladším stupni STK se začíná projevovat regionalizace, avšak jsou udrţovány 

hospodářské styky se všemi sousedními skupinami a kulturami. Na konci mladšího 

stupně končí samostatný vývoj vypíchané keramiky na našem území, dochází k téměř 

úplné ztrátě charakteristické výzdoby. Z jihu zvolna postupuje vlna nového stylu – 

kultura s malovanou keramikou. Na Moravě STK úplně zaniká s příchodem nové vlny 

mladoneolitické lengyelské civilizace (Podborský 1993; Zápotocká 2007). 

Kromě nového výzdobného stylu došlo i ke změněně v pohřbívání mrtvých, 

naproti LBK, kdy byl praktikován výhradně kostrový ritus, z období kultury STK 

existují první doklady o kremaci, jedno z nejstarších pohřebišť v Evropě s takovýmito 

nálezy se nachází v Praze Bubenči (Zápotocká 2007). Znalost kremace se 

pravděpodobně z našeho území šířila dále na západ. Za zmínku stojí i zvláštní typ 

staveb – tzv. rondelů, které byly budovány v mladším období STK. Jedná se o kruhové 

objekty, tvořené soustřednými kruhy a palisádami. Někdy jsou doprovázeny rozsáhlými 

nepravidelnými systémy dalších příkopů. V Čechách je známo asi 200 takovýchto 

objektů například z nalezišť Bylany, Lochenice, Praha-Krč a Vochov. Zdá se však, ţe 

po několika desítkách let jejich budování ustalo. Přesný účel není znám, moţná se 
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jednalo o místa pro jednorázové kultovní praktiky, nebo opěrné body na dálkových 

cestách (Podborský 1993; Zápotocká 2007). 

V posledním údobí neolitu u nás přichází z jihovýchodu další vlna nového typu 

výzdoby, jedná se o malovanou keramiku. Její kořeny jsou zřejmě v oblasti Panonie 

resp. Transdanubie, kde se z pozdně lineární keramiky vyvinula tzv. keramika 

lengyelská (naleziště Lengyel v dnešním Maďarsku). Po Dunaji se dostává do dnešního 

Rakouska, překračuje řeku Moravu a ve finále zabírá území celé dnešní Moravy. 

Obecně se v tomto období začíná projevovat silná regionalizace (Pavlů 2005; 

Podborský 1993). Nejstarší moravské nálezy spadají do období 4 700 – 4 500 př. n. l.  

U nás byla tato samostatná západní část lengyelského kulturního okruhu pojmenována 

moravská malovaná keramika (MMK). Po upevnění její pozice dochází k šíření směrem 

k severu na střední Moravu, a směrem severozápadním – do Čech. Pozdní MMK je 

datována jiţ do počátků eneolitu. Zánik MMK způsobily nové vlivy jednak ze západu 

(michelsberská skupina) a vícero kulturních skupin přicházejících z jihovýchodu 

(Podborský 1993; Zápotocká 2007). 

Jak jiţ bylo řečeno, MMK pronikla částečně i do Čech. Zřejmě ne s první vlnou, 

která se zastavila před Českomoravskou vrchovinou. Následně byl však vliv spíše 

inspirující a ne výměnný jako v případě LBK a STK. Zdejší lid s vypíchanou keramikou 

převzal některé znalosti, avšak obecně v tomto období na území Čech přetrvaly starší 

tradice STK. (Podborský 1993; Zápotocká 2007).  

Podle archeologických dokladů můţeme usuzovat, jaké byly vlivy a kterými 

směry probíhaly kontakty evropských neolitiků a mezolitiků. Pomocí demografických 

modelů byla odhadována míra plodnosti a rychlost růstu populace první neolitické 

kultury – kultury LBK. Fertilita i mortalita ţen byla zjišťována z archeologické 

evidence (Galeta and Brůţek 2009). Výsledky ukázaly, ţe je vysoce nepravděpodobné, 

aby nová zemědělská společnost ve střední Evropě byla tvořena bez příměsi původních 

lovců-sběračů. Podíl původních obyvatel a zemědělců kultury s LBK v populaci 

Transdanubské oblasti byl 10 – 50 % zemědělců na 90 – 50 % místních lovců-sběračů 

(Galeta and Brůţek 2009). Také kraniometrická analýza souboru 30 lovecko-

sběračských a zemědělských populací z období neolitu poukázala na mozaikovitý 

model šíření zemědělství v jeho počátcích, kdy lovci-sběrači přejímali kulturní znalosti 

od zemědělců. Zdá se, ţe demická a kulturní difuze probíhaly zároveň. Mezi prvními 
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zemědělci a původními lovci-sběrači sice k nějakému genovému toku docházelo, avšak 

byl relativně malý (von Cramon-Taubadel and Pinhasi 2011).  

V kontextu celé Evropy pak archeologie ukazuje, ţe mezolitické osídlení bylo 

místy velice řídké a nově příchozí zemědělci měli tedy v různých evropských regionech 

rozdílnou moţnost interakce či kompetice. Zatímco ve vnitřní části kontinentální 

Evropy se zřejmě nalézal smíšený genofond mezolitické a neolitické populace, ve 

střední a jihovýchodní Evropě mohl být genový tok mezi nově příchozími zemědělci  

a původními lovci-sběrači omezený. Jednou z hlavních otázek zůstává, zda v oblasti 

povodí Dunaje mohli mít zemědělci a lovci-sběrači stejný původ. Jsou tito zemědělci 

původními lovci-sběrači, kteří přijali nové znalosti a dále je šířili v rámci komplexu 

kultury LBK (Lahr et al. 2000; Zvelebil 2000)? 

3.2 MITOCHONDRIÁLNÍ DNA A ARCHEOGENETIKA 

Lidská mitochondriální DNA je kruhová molekula, jejíţ referenční sekvence 

(tzv. revidovaná cambridţská referenční sekvence, rCRS – z anglického Revised 

Cambridge Reference Sequence) je dlouhá 16 569 párů bazí (Andrews et al. 1999). Její 

dva řetězce mají nerovnoměrné rozmístění cytosinových a guaninových bazí, proto je 

jeden označován jako lehký a druhý jako těţký. Kromě toho, ţe kóduje 13 proteinů, 2 

rRNA a 22 tRNA obsahuje ještě kontrolní oblast zvanou D-klička (D-loop) zahrnující 

dva hypervariabilní segmenty – HVS-1 a HVS-2. Aţ na vzácné výjimky se mtDNA 

přenáší z generace na generaci pouze po mateřské linii, takţe nepodléhá  rekombinaci. 

Pomocí mutací, které zde samozřejmě časem vznikají, lze tedy teoreticky sledovat 

jednotlivé příbuzenské linie. Konkrétní kombinaci mutací nazýváme haplotyp, příbuzné 

haplotypy (linie) tvoří tzv. haploskupiny. Nejrychleji mutuje zmíněná nekódující 

kontrolní oblast (pozice 16024 – 576) a bývá tedy i prvním zkoumaným úsekem 

mtDNA. Obdobně se vyuţívá další část lidského genomu – nekódující část 

chromozomu Y (NRY – z anglického Non-recombining Region of the Y chromosome, 

dnes je častěji pouţíváno MSY – muţská specifická sekvence, z anglického Male-

Specific region of the Y), ten je naopak předáván pouze po otcovské linii (Bandelt et al. 

2006; MITOMAP 2011; Černý et al. 2003). 

Genetické analýzy současných DNA haplotypů sledují větvení jednotlivých linií 

od jejich společných předků a pomocí fylogeografických metod přinášejí moţný obraz 

populační historie určitého regionu, jeţ můţe slouţit jako cenný příspěvek  
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k antropologickým a archeologickým výzkumům. Tento typ výzkumů byl nazván 

archeogenetika (Renfrew and Boyle 2000). 

Proces vzniku jednotlivých haploskupin (např mtDNA linií) začíná zvýšením 

frekvence zakladatelského (ancestrálního) haplotypu, následuje vznik dceřiných linií, 

které se od ancestrální odlišují novými mutacemi. Toto si lze představit jako fylogenezi 

hvězdicovitého tvaru s ancestrálním klastrem uprostřed, kde se časem a díky novým 

mutacím, jednotlivé větve stále prodluţují a rovněţ postupem doby můţe původní 

haplotyp úplně zaniknout (Forster 2004; Černý 2010). Průběh je znázorněn na obrázku 

č. 2 

 

 

Obrázek č. 2 

Znázornění vzniku a stárnutí haploskupiny (převzato z Černý 2010) 

 

Tento proces souvisí s populační expanzí, která je příčinou zvýšení frekvence 

původního haplotypu a následného větvení, díky přirozenému vzniku nových mutací. 

Z geografického hlediska tak můţeme sledovat demografické expanze, jeţ proběhly 

díky příznivým ţivotním podmínkám a mohly být následovány migracemi na nová 

území (Forster 2004). 

DNA pro účely archeogenetické analýzy můţeme získávat jak z recentních 

vzorků, tak ze vzorků archeologických nálezů, pak hovoříme o pravěké DNA neboli 

aDNA (z anglického ancient DNA). Při odběru a práci s aDNA je nutné dodrţovat velmi 

přísná proti-kontaminační opatření, neboť znečištění aDNA současnou DNA je velmi 

snadné. Pro dokreslení obrazu naší zemědělské historie jsou, vedle výzkumů DNA 

izolované z lidských kostí, velice přínosné i studie aDNA domestikovaných zvířat  

a rostlin, rovněţ například patogenních bakterií (Beja-Pereira et al. 2006; Hershkovitz et 

al. 2008). 
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Laboratorní postupy v archeogenetice jsou v podstatě velmi podobné běţným 

molekulárně genetickým metodám. Obvykle se pouţívá PCR amplifikace vybraného v 

úseku DNA. Jak jiţ bylo zmíněno, v lidském genomu jsou nejčastěji pouţívané 

nerekombinující oblasti – úseky MSY a D-loop mtDNA, nutno ale podotknout, ţe 

většina novějších studií mtDNA se nespokojí pouze s D-loop oblastí, ale analyzuje celý 

mtDNA genom. Lze vyuţívat i jiné oblasti genomu – různé geny a jejich okolí 

(například gen pro enzym laktázu) nebo oblasti STR (krátké repetitivní sekvence –  

z anglického Short Tandem Repeats). Amplifikace aDNA je sloţitější, musíme se 

spokojit pouze s krátkými úseky, neboť aDNA bývá většinou značně fragmentovaná 

(Bandelt et al. 2006). 

Z namnoţených úseků DNA určujeme mutované pozice, buď zjistíme celou 

sekvenci vybraného úseku, nebo pouţijme štěpení restrikčními enzymy v určených 

místech. Mutace v mtDNA sekvencích jsou určovány porovnáním s rCRS. Nejčastěji 

pracujeme s bodovými mutacemi, kdy rozlišujeme dva základní typy – tranzice  

a transverze. Tranzice je záměna dvou purinových nukleotidů (A za G nebo naopak) 

nebo dvou pyrimidinových nukleotidů (C za T nebo naopak), transverze je záměna 

pyrimidinového nukleotidu za purinový. Tranzice jsou mnohem častější. Dále se 

můţeme setkat se vsunutím jednoho či více nukleotidů – inzercí, nebo v opačném 

případě chyběním jednoho či více nukleotidů – delecí. Rovněţ se vyskytuje stav, kdy se 

v buňce nebo tkáni nachází mtDNA mutovaná a nemutovaná zároveň, tehdy hovoříme  

o tzv. heteroplasmii (Bandelt et al. 2006).  

V rámci archeogenetiky je pro poznání minulosti populací elementární studium 

genetické diverzity pomocí fylogeneze. Základní fylogenetickou metodou rekonstrukce 

příbuznosti jednotlivých linií (haplotypů) je stromové nebo síťové zobrazení (Jobling et 

al. 2003). Fylogenetický strom se je sloţen z jednotlivých větví spojujících se v tzv. 

nodech, ve fylogenezi dále hledáme jednotky, tvořící nějakou skupinu – taxonomickou 

jednotku (OTU – z anglického Operational Taxonomic Unit). Pro nerekombinující 

oblasti lidského genomu lze pomocí fylogeneze nalézt tzv. nejstaršího společného 

předka (MRCA – z anglického Most Recent Common Ancestor). Vycházíme z teorie 

koalescence, která genealogickým principem sleduje společného předka jednotlivých 

haplotypů zpět v čase. Soubor těchto vztahů nazýváme genová genealogie. Konkrétně 

pojmem koalescence označujeme proces spojování linií při postupování zpět v čase. 

Dostaneme se k jednomu výchozímu ancestrálnímu haplotypu, k jednomu společnému 
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předkovi. Rovněţ je výhodou, ţe koalescenční modely lze tvořit i z malého mnoţství 

haplotypů a nejsou nutné všechny existující. Ve fylogenetickém stromu nebo síti lze 

následně pozorovat společné mutace jednotlivých větví a určit jejich stáří (Jobling et al. 

2003).  

Přepokládáme tedy vznik nějakého počtu mutací ve vybraném úseku DNA za 

dané časové období. Pro nerekombinující oblasti lidského genomu se lze domnívat, ţe 

intraalelická diverzita (diverzita mezi jednotlivými lokusy) bude vzrůstat v závislosti na 

čase, kdy se dceřiné linie oddělily od společného předka. Na základě těchto principů 

můţeme teoreticky datovat MRCA pomocí tzv. molekulárních hodin (Kumar 2005; 

Loogväli et al. 2009). Pro správné vyuţití těchto skutečností je ale třeba molekulární 

hodiny nejprve kalibrovat – odhadnout mutační rychlosti pro daný genetický úsek. 

Odhad lze provádět přímo, pomocí rodokmenu a počtu nových mutací v kaţdé generaci 

nebo nepřímo na základě známé doby oddělení jednotlivých linií (např. druhů), 

odhadnutého např. z archeologické evidence (Jobling et al. 2003; Kumar 2005).  

Kromě stáří vybraných linií, nás rovněţ zajímá, jak jsou rozmístěny v prostoru, 

touto otázkou se zabývá tzv. fylogeografie. Zjišťuje, zda je v rámci nějaké haploskupiny 

formováno geografické rozloţení výchozích vs. odvozených haplotypů. Pokud vykazují 

určitou strukturu, můţe to vypovídat o migraci, rovněţ je třeba brát v úvahu vliv 

přírodních podmínek (např. charakter krajiny atp.). Geografický gradient frekvencí 

jednotlivých alel (tzv. klin) se vyhodnocuje autokorelační analýzou (Jobling et al. 2003; 

Richards and Macaulay 2000). 

3.2.1.1 Zakladatelská analýza 

Zakladatelská analýza (v angličtině Founder analysis) je komplexní metodou 

k určování migračních událostí v historii populace a byla prvně pouţita v dizertační 

práci Martina Richardse a dále publikována v řadě jeho následujících studií (Richards 

and Macaulay 2000; Richards et al. 2000; Richards et al. 1998). 

Předpokládá existenci zdrojové populace a populace migrujících potomků  

a následně se pokouší určit, kdy k migraci došlo. Vychází z porovnání molekulární 

diverzity těchto dvou populací a vyuţívá k tomu výše uvedené principy – určení 

genealogie, datování linií a fylogeografii. Model se tedy snaţí objasnit vznik nové 

populace jako následek odtrţení se malé skupinky kolonistů – zakladatelů z populace 

původní – zdrojové. V nové populaci je obvykle genetická diverzita niţší neţ 
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v původní. Hledají se také haplotypy, které se přesunuly z ancestrální populace do 

populace nové – zakladatelské. Vychází ale z několika předpokladů, které jsou poměrně 

diskutabilní, a sice ţe potomci zdrojové populace sídlí ve stejném prostoru jako původní 

zdrojová populace, a ţe současná populace zahrnuje všechnu genetickou diverzitu 

zdrojové populace. V první řadě je cílem analýzy identifikace a datování migrace. 

Konkrétní ukázkou vyuţití zakladatelské analýzy je určení DNA haplotypů Předního 

východu jako potencionálního zdroje pro DNA haplotypy evropské (Richards and 

Macaulay 2000; Richards et al. 2000).  

Existuje několik vlivů, které znesnadňují určení a datování migrační události 

pomocí zakladatelské analýzy. Například zvýšená počáteční genetická diverzita 

v zakladatelské populaci – díky ní se změní odhady datování linií a migrace se můţe 

zdát starší. Koalescence jednotlivých linií je totiţ v tomto případě staršího data, neţ věk 

vlastní populace. Drift má opačný účinek na datování migrací, neboť můţe výrazně 

sníţit genetickou diverzitu, hlavně ţije-li populace v redukovaném počtu. Datování 

migrace, která zapříčinila vznik takovéto populace, pak můţe chybně určit niţší věk. 

(Jobling et al. 2003; Richards and Macaulay 2000). 

Dalším problémem zakladatelské analýzy je vzorkování, pokud je populace 

neadekvátně ovzorkována, mnoho zakladatelských haplotypů můţe být opomenuto. Je 

tedy nutné nastavit kriteria pro omezení těchto vlivů – sekvence by měly být v prvé řadě 

vzorkovány u přepokládaného populačního zdroje.  

Na druhé straně zakladatelská analýza můţe identifikovat i zpětné migrace, které 

by jinak mohly podhodnocovat stáří hlavní migrační události. Dále jsou tu rekurentní 

mutace, jeţ mohou vést k chybnému předpokladu, ţe se jedná o potomky téţe linie, ty 

je zakladateská analýza rovněţ schopna odhalit – je nutné vyváţit rychle a pomalu 

mutující místa (Richards and Macaulay 2000).  

Zakladatelskou analýzou leze tedy přibliţně určit, která populace dala vzniknout 

které populaci. Pomocí ní také odhadneme období, kdy k migraci došlo. Zakladatelská 

analýza vyuţívá obvykle nerekombinující oblasti lidského genomu, jako je D-loop 

mtDNA. Fylogeneze je vypočítána na základě molekulární diverzity zdrojové populace. 

Typické je vyuţití tzv. ρ (ró) statistiky, ta je zaloţená na relativní molekulové diverzitě 

v čase. V jejím vzorci je zanesen průměrný počet mutací mezi kořenovým haplotypem a 

všemi porovnávanými vzorky (Bandelt et al. 2006; Bandelt et al. 1999; Forster et al. 

1996; Jobling et al. 2003). 
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3.2.1.2 Fylogenetické sítě, určení stáří haploskupin 

Vnitřní variabilita příbuzných nerekombinantních úseků (haploskupin) se 

analyzuje metodou fylogenetické sítě (anglicky network), která byla vypracována v 90. 

letech minulého století (Bandelt et al. 1999; Bandelt et al. 1995; Forster et al. 1996; 

Saillard et al. 2000; Soares et al. 2010). Fylogenetické sítě mohou být sloţeny z vícera 

stromů s největší parsimonií
1
. Obvyklé jsou dva typy jejich tvoření – metodou 

redukovaného mediánu (RM – z anglického Reduced Median) a mediánového spojování 

(MJ - z anglického Median Joining). Tím ţe mediánový network obsahuje všechny 

nejvíce parsimonní stromy, můţe mít vlivem paralelních mutací velké mnoţství 

retikulací, které interpretaci sítě velmi komplikují. Častěji pouţívaná metoda RM jejich 

počet redukuje  

Fylogenetické sítě na bázi RM jsou tvořeny na základě rozdílných mutací mezi 

jednotlivými sekvencemi z dat, která jsou převedena do binární podoby.  

V přednastaveném programu mají transverze stejnou váhu jako tranzice, váhu 

jednotlivých mutací je tedy nutno dodatečně vyváţit. Kromě toho, ţe jsou pomocí RM 

vytvářeny fylogenetické sítě se zmenšeným počtem retikulací, je rovněţ limitován počet 

zakladatelských taxonů (Bandelt et al. 1995). Algoritmus fylogenetické sítě na základě 

mediánového spojování (MJ network) je pouţíván pro data s malými genetickými 

vzdálenostmi mezi jednotlivci, pomáhají limitovat ,,pseudo-ancestrální― větve a rovněţ 

se pracuje i s daty v jiném neţ binárním formátu (Bandelt et al. 1999).  

 Datování jednotlivých haploskupiny se zde provádí z jejich vnitřní diverzity. 

V rámci populace haplotypů (resp. sekvencí) dané haploskupiny hledáme nejbliţšího 

společného předka (MRCA, Most Recent Common Ancestor) a podle počtu mutací v síti 

a mutační rychlosti určíme dobu, kdy začala studovaná haploskupina vznikat. Vyuţívá 

se tzv. ρ (ró) statistiky. Pro toto datování je nutná fylogeneze obsahující tzv. kořenový 

haplotyp (lze pak určit i ancestrální haplotypy, které nejsou obsaţeny ve zkoumaném 

vzorku). Vyuţívají se RM a MJ fylogenetické sítě. Zjednodušeně řečeno ρ statistika 

ukazuje průměrný počet mutačních změn mezi ancestrálním haplotypem a haplotypy 

v námi zkoumaném souboru. Nebo také je to průměrná vzdálenost v mutacích od místa 

koalescence, které nás zajímá. Pro lepší představu o rozptylu byla definována rovněţ 

směrodatná odchylka σ (sigma) (Saillard et al. 2000). Ke zpřesnění datování ρ 

                                                             
1  Principem maximální parsimonie je vyhledání všech potencionálně existujících stromů a zjištění, 

který obsahuje nejmenší počet evolučních změn – mutací (Bandelt et al. 2006; Jobling et al. 2003). 
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statistikou rovněţ slouţí nastavení intervalů spolehlivosti (obvykle je to 95 %). Jsou 

nastavovány na základě výsledku ρ statistiky a jejího předpokládaného rozptylu. 

V neposlední řadě bychom při interpretaci výsledků měli zváţit velikost analyzovaného 

souboru – optimální je od 25 vzorků (Cox 2008). 

Metodou fylogenetické sítě lze detekovat MRCA a datovat populační expanzi, 

díky níţ se v populaci mohly fixovat od něho odvozené haplotypy. Nejmladší typ 

demografické expanze představuje hvězdicová fylogeneze (angl. starlike phylogeny) 

(Saillard et al. 2000). 

 Mezi faktory způsobující nepřesnosti v odhadech je mutační rychlost, coţ je 

jeden z hlavních parametrů, ze kterého v datování ρ statikou vycházíme. Správně 

kalibrovat molekulární hodiny u lidské mtDNA je poměrně obtíţné. Dlouhou dobu se 

uţíval údaj 1 mutace za 20 180 let (nebo 1,80 x 10
-7

 mutace na nukleotid za rok) pro 

úsek 16090 – 16365 v HVS-1 (Forster et al. 1996). Nejnovější kalibrace byly provedeny 

pomocí analýzy velkého mnoţství publikovných mtDNA sekvencí a rovněţ byly 

zahrnuty fylogenetické vztahy šimpanzího a gorilího genomu (Loogväli et al. 2009; 

Soares et al. 2009). 

V práci z roku 2009 (Soares et al. 2009) bylo pouţito více neţ 2000 kompletních 

mtDNA genomů z celého světa, ze kterých byly nejprve analýzou RM fylogenetických 

sítí určena různé pravděpodobnosti vzniku jednotlivých mutací, dále byla identifikována 

nejrychleji mutující místa tzv. hot spots
2
. Ke stanovení mutační rychlosti byly sestaveny 

fylogenetické stromy principem maximální věrohodnosti (ML – z anglického Maximal 

Likelihood) (jakési zpřesnění metody maximální parsimonie, z alternativních 

parsimonních stromů je vybrán ten nejpravděpodobnější (Jobling et al. 2003)). Ke 

kalibraci byla pouţita šímpanţí sekvence a jako kalibrační bod byla určena doba 

oddělění se liní Pan-Homo na 7 milionů let. Výsledkem jsou různé mutační rychlosti – 

pro kódující region, pro D-loop, pro HVS-1 a HVS-2 nebo zvlášť pro tranzice  

a transverze (Soares et al. 2009). 

Při kalibracích je dále zohledňováno např. rozdílné zastoupení synonymních  

a nesynonymních mutací v kódujícím úseku nebo působení selekce (Loogväli et al. 

2009; Soares et al. 2009).  

                                                             
2 V D-loop oblasti se jedná např. o pozice 16311, 16189, 16129, 16093, 16362, 152, 146, 195 a 150. 
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Po takovéto kalibraci se částečně omezí chyby v datování způsobené rozdílnou 

pravděpodobností vzniku tranzicí, transverzí či heteroplasmií a rekurentních (zpětných) 

mutací a rovněţ různou mutační rychlostí jednotlivých úseků DNA. Avšak mutační 

rychlost nelze nikdy odhadnout s absolutní přesností, rovněţ nemusí být neustále stejná 

(Endicott and Ho 2008). A jsou zde další faktory pozorované v evoluci sekvencí, které 

komplikují správné určení mutační rychlosti. Jedná se o stanovení generačního času, 

moţné efekty, jako je např. evoluční svezení se, dále na úrovni demografické, např. 

efekt hrdla lahve, efekt zakladatele, neznalost přesné podoby expanzí nebo pouhé 

změny velikosti populace (Cox 2008). 

3.3 PŮVOD ZÁKLADNÍCH EVROPSKÝCH MTDNA HAPLOSKUPIN 

3.3.1 PALEOLIT 

Společného předka nejstarších subsaharských mtDNA linií (patřících do 

haploskupiny L) datujeme do období přibliţně před 200 000 lety (Behar et al. 2008) coţ 

je tedy podobné stáří jako první fosilní nálezy AMČ (Mellars and Stringer 1989; 

Richards 2002; Wood 2005; Šmahel 2005). Všechny mimoafrické haploskupiny 

odvozují pak svůj původ od linie L3, která expandovala v Africe i mimo ni před 70 000 

lety a na území jiţní a jihozápadní Asie dala vzniknout haploskupinám M a N (Soares et 

al. 2009). Nejčastější evropské haploskupiny jsou pak dále odvozeny od kladu R, jeţ se 

odštěpil z haploskupiny N (Soares et al. 2010).  

Podle studií mtDNA k prvnímu osídlení Evropy populacemi AMČ došlo jiţ 

v období před posledním ledovým maximem, tedy asi před 50 000 – 45 000 lety. Šlo  

o prvníc migraci pocházejících z Předního východu (Richards et al. 2000; Soares et al. 

2009), která do Evropy zanesla několik větví haploskupiny U. Mezi nejstarší patří U8, 

která se v Evropě objevila jiţ před 50 000 lety a je zřejmě evropského původu, ačkoliv 

její dceřiná linie – haploskupina K se odštěpila v oblasti Předního východu asi před 

30 000 lety. Druhou nejstarší je U5, její přesnější vznik není úplně jasný, nejspíše se 

odštěpila v období před 55 000 – 37 000 lety (Soares et al. 2010; Soares et al. 2009). 

Dnešní podíl této komponenty z nejstaršího období mladého paleolitu je přibliţně  

5 – 10 %, přičemţ nejvyšší výskyt starobylých haploskupin je v jiţní a východní 

Evropě, rovněţ ve Skandinávii a Baskicku (Richards et al. 2000). Archeogenetické 

výzkumy DNA izolované z kostí anatomicky moderního člověka z lokality Kostěnki 
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ukázaly, ţe první evropští kolonisté skutečně mohli tuto haploskupinu šířit (Krause et 

al. 2010). 

Vznik nejčastější evropské a haploskupiny H odhadujeme na období před 23 200 

– 28 400 lety, kdy se v oblasti Předního východu odštěpila z ancestralního kladu HV. 

V Evropě se objevila o něco později před 19 000 – 21 400 lety v celé řadě subkladů. 

Dnes se vyskytuje ve frekvenci 25 % na Kavkazu a Předním východě., v Evropě má 

zastoupení asi 46 %, ale u některých populací úplně chybí například Sámů (Pereira et al. 

2005; Richards et al. 2000). Referenční sekvence mtDNA (rCRS) patří rovněţ do 

haploskupiny H (Andrews et al. 1999). Co se týče středního období mladého paleolitu 

(před 30 000 – 20 000 lety), do Evropy se dostaly kromě skupiny H také HV, U1, U2  

a U4 (Pereira et al. 2005; Richards et al. 2000). 

V období posledního maxima doby ledové, tj. před 20 000 lety, se populace 

AMČ v Evropě stáhly do jiţnějších refugií. Jednalo se především o tzv. iberské 

refugium. Po následném oteplení před 15 000 – 13 000 lety došlo k výrazné 

demografické expanzi a  opětovné rekolonizaci severněji situovaných poloh. Díky 

efektu zakladatele se zvýšil podíl haploskupiny H a vznikla celá řada jejích dalších 

subkladů. V jihozápadní Evropě se také odštěpila haploskupina V (Forster 2004; 

Torroni et al. 2001). Předchůdcem haploskupiny V je zřejmě pre-V, která se do Evropy 

dostala ještě před tímto posledním zaledněním. Nyní se vyskytuje u méně neţ 5 % 

Evropanů. Haploskupiny, které se šířily v pozdním období mladého paleolitu 

z iberského refugia, vykazují klesající klin směrem do střední a severovýchodní Evropy. 

Výjimkou se zdá být populace Sámů, kde nalézáme nejvyšší výskyt haploskupiny V v 

porovnání s ostatními částmi Evropy (Pereira et al. 2005; Richards et al. 2000). 

V období před posledním maximem doby ledové se do Evropy dostaly i jiné 

haploskupiny – K, T, W a X, diverzita se však po rekolonizaci sníţila. Podíl této 

komponenty z pozdního období svrchního paleolitu je v dnešní evropské populaci  

45 – 60 % (Richards et al. 2000). 
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3.3.2 NEOLIT 

S šířením neolitické technologie se do Evropy dostaly i další předovýchodní 

haploskupiny. Jednalo se převáţně o linie odštěpené od haploskupin J 

 a T. 

Obě pocházejí ze zakladatelské linie JT, která je jednou ze tří větví 

vycházejících z R (další jsou R0 a U) (Torroni et al. 2006). Všechny vznikly v období 

před více neţ 50 000 lety. JT pochází z Předního východu, její dceřiné subklady J a T 

vznikly později rovněţ na Předním východě. Věk J byl vypočten na 32 500 let a T je 

stará přibliţně 26 800 let (Soares et al. 2009). Stáří některých větví haploskupin J, J1a  

a T1, které nalézáme pouze v Evropě, koliduje s předpokládaným obdobím šířením 

zemědělství z Předního východu. Pomocí výše popsané zakladatelské analýzy byly 

označeny za neolitické (Richards et al. 2000; Soares et al. 2009).  

Tato tzv. neolitická komponenta (Richards et al. 2000), tedy podíl migrací 

mladších haploskupin z Předního východu byl nejspíš mnohem niţší (jen 10 – 20 %) 

neţ příspěvek migrací z předchozích období (Torroni et al. 2006). Nejvyšší zastoupení 

neolitické komponenty nacházíme v jihovýchodní, střední a severovýchodní Evropě 

(Richards et al. 2000; Soares et al. 2010).  

Kromě zmíněných kladů haploskupin J a T1 se na šíření zemědělství mohly 

podílet i další klady jako je U3 (Richards et al. 2000) a K2a (Soares et al. 2010), ale tato 

otázka není ještě zcela dořešena. Rovněţ se mohlo jednat o některé, dnes v Evropě 

vzácně se vyskytující, linie jako je R1, R2, N1a (Torroni et al. 2006). V následujícím 

textu se zaměříme pouze na J a T1, které byly od samého počátku povaţovány za 

neolitické příspěvky. 

3.4 MTDNA HAPLOSKUPINY J A T 

 J i T jsou charakterizovány tranzicí na pozici 16126. Nomenklatura obou 

haploskupin prošla poměrně sloţitým vývojem. Původní studie Martina Richardse 

zaloţena na studiu mnoha evropských a předovýchodních vzorků ukázala, ţe 

haploskupina J má v HVS-1 tranzici v pozici 16069. Při analýze fylogenetické sítě se 

objevilo její další větvení na subklastry charakteristické motivem 16069-16126-16145-

16261 (J1) a 16069-16126-16193 (J2). J1 se dále rozpadla na J1a a J1b a J1b 

obsahovala ještě J1b1 viz obrázek č. 3 (Richards et al. 1998). 
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Obrázek č. 3 

Fylogenetická síť haploskupiny J (HVS-1, čísla označující mutované pozice + 16 000), ancestrální nodus 

je označen hvězdičkou. 

(převzato a upraveno z Richards et al. 1998) 

 

Později byla nomenklatura haploskupiny J přepracována (Logan 2008; 

Palanichamy et al. 2004). J2 byla nově určena jako větev J1a a dále byla definována J1c 

a J1d. Motivy pro HVS-1 a HVS-2 viz tabulka č. 1 a příloha č.3 – fylogeneze J, T1. 
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Navrhované motivy J pro HVS-1 a HVS-2 

J1 16069T 16126C 462T 

J1b 16069T 16126C 462T 16145A 16222T 

J1b1a 16069T 16126C 462T 16145A 16172C 16222T 

J1c 16069T 16126C 462T 185A nebo 228A 

J1c1 16069T 16126C 462T 185A nebo 228A 188G 

J1c2 16069T 16126C 462T 185A nebo 228A 482C 

J1d 16069T 16126C 462T 16193T 

J2 16069T 16126C 

J2a1 16069T 16126C 16231T 

J2b 16069T 16126C 16278T 

 

Tabulka č.1 

Revidované motivy pro D-loop mtDNA haploskupiny J. (převzato a upraveno z Logan 2009) 

 

Teprve později byly jednotlivé klady určeny podle mutací delších úseků  

a následně i celých mtDNA genomů (van Oven and Kayser 2009). Ukázalo se 

například, ţe pro přesné určení J1 a J2 je rozhodující pozice 462 v HVS-2, která je u J1 

mutovaná a u J2 ne (Logan 2008; Palanichamy et al. 2004) – viz příloha č. 3 – 

fylogeneze J, T1. 

  Jak jiţ bylo řečeno haploskupina T sdílí s J tranzici 16126, ale dále ji v HVS-1 

charakterizuje tranzice 16294. Její větev T1 je definována motivem 16126-16189-16294 

(Richards et al. 1998) a další subklad – T1a má navíc tranzici v HVS-1 na pozici 16186 

(van Oven and Kayser 2009). Později byla definována rovněţ T2, avšak ta je určená 

převáţně mutacemi v kódující oblasti (Finnilä and Majamaa 2001). 

 Celá nově určená fylogeneze mtDNA haploskupin J a T1 včetně mutací 

v kódující oblasti je znázorněná na obrázku fylogeneze J, T1 – viz příloha č. 3. Jedná se 

fylogenezi na základě nejnovější verze databáze PhyloTree.org (van Oven and Kayser 

2009). 

  Nejvyšší frekvence haploskupin J a T je na Předním východě a v Evropě. 

Haploskupina J má na Arabském poloostrově zastoupení aţ 25 % (Abu-Amero et al. 

2007; Černý et al. 2008; Richards et al. 2000). Co se týče Evropy, průměrný výskyt je 

asi 11 % (Richards et al. 1998), je na ale různých místech různý – např. ve Finsku je to 
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14,3 %, ve Švédsku 2,7 % a mezi Basky pouze 2 % (Torroni et al. 1997). Haploskupina 

T je na tom podobně, v oblasti Předního východu je její výskyt asi 11 %, (Logan 2008; 

Simoni et al. 2000) v Evropě asi 8 % (Richards et al. 1998). Ve Finsku byla zjištěna  

v 6,1 %, Švédsku v 21,6 % a v Baskicku v 6 % (Torroni et al. 1997). Co se týče střední 

Evropy, v české populaci bylo určeno 12 % J a 10 % T haploskupin (Malyarchuk et al. 

2008; Malyarchuk et al. 2006a), obdobně je tomu i u slovenské populace (Malyarchuk 

et al. 2008), v Polsku je průměrný výskyt o něco niţší asi 6 % J a 8 % T (Grzybowski et 

al. 2007), v  Německu a Rakousku byl zjištěn o něco vyšší výskyt haploskupiny T – 

Německo 14 % T a 12 % J (Brandstätter et al. 2006), Rakousko 8 % J a 13 % T 

(Brandstätter et al. 2007). 

  Jak jiţ bylo řečeno, vznik linie JT je datován do období asi před 50 000 lety. 

Pokud se jedná o haploskupinu J, odhady kdy se odštěpila, se poněkud liší. Starší studie 

(Richards et al. 2000) klade její vznik do období před 42 400 – 53 700 let, s tím ţe 

v Evropě se J objevila v rozmezí před 22 000 – 27 000 lety. Z analýzy pouze italských 

vzorků vyšlo ještě starší datování: 35 000 – 46 000 (Richards et al. 1998; Torroni et al. 

1997). Předovýchodní haploskupina T je stará 41 900 – 52 900 let a evropská 33 100 – 

40 200 let. Naproti tomu subklad T1 je výrazně mladší – na Předním východě je stáří 

uváděno v rozmezí před 16 700 – 28 400 lety a v Evropě se objevil před 6 100 – 12 800 

lety (Torroni et al. 1997). 

  Co se týče subkladů haploskupiny J, podle Martina Richardse (Richards et al. 

1998) – haploskupina J a její větve J1a, J1b a J2
3
 expandovaly do Evropy asi před 

10 000 lety z Předního východu. Zatímco J1a se dnes nachází v Alpách a střední Evropě 

a její datování dosahuje pouze 7 000 let, J1b je nalézána stále převáţně na Předním 

východě a vzácně na jihu Iberského poloostrova. J2 je rozšířena v Turecku, ale rovněţ 

v Itálii, Sardinii, na Iberském poloostrově nebo Islandu (v práci Richardse a dalších 

autorů z roku 1998 nebyl určen věk J1b a J2(Richards et al. 1998)). Tyto linie (J1a vs. 

J1b a J2) by tedy teoreticky mohly časově souviset s dvěma cestami šíření zemědělství – 

směrem středoevropským a jihoevropským.  

 Novější datování je shrnuto v tabulce č. 2 (kde jsou haploskupiny rovněţ určeny 

podle nových motivů uvedených v tabulce č. 1 (Soares et al. 2010; Soares et al. 2009). 

 

                                                             
3 Tedy podle původní nomenklatury J1a je určena HVS-1 motivem 16069-16126-16231, J1b 16069-

16126-16145-16222–16261 a J2 16069-16126–16193. 
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haploskupina 
přibližné stáří  

(v tisících let) 

předpokládaná 

oblast původu 

JT 54 
Jihozápadní (JZ) 

Asie 

J 38 JZ Asie 

J1 28 JZ Asie 

J1b 16 Evropa, Asie 

J1b1 14 Evropa, Asie 

J1c 14 Evropa, Asie 

J1c1 10 Evropa 

J2 32 JZ Asie 

J2a 28 JZ Asie 

J2a1a 8 Evropa 

T 27 JZ Asie 

T1 15 Evropa, Asie 

T2 18 Evropa, Asie 

Tabulka č. 2 

Přibližné datování (na základě analýz celého mtDNA genomu) a lokalizace JT mtDNA haploskupin. 

(data převzata z Soares et al. 2010; Soares et al. 2009) 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, lze předpokládat, ţe určité klady haploskupiny J a T 

expandovaly v Evropě v souvislosti s šířením zemědělství a dokládaly by tak demickou 

difůzi. Konkrétně by to mohla být T1 (Richards et al. 2000), T1a, J1b1 J2a (Torroni et 

al. 2006) a J2a1a (Soares et al. 2010). Celkově se uvádí, ţe asi 15% Evropanů je 

potomky nově příchozích zemědělců, avšak je rovněţ moţné, ţe některé linie 

haploskupiny J se v Evropě nalézaly jiţ dříve a neolitická komponenta je stále 

nadhodnocená (Soares et al. 2010). 

3.5 SVĚDECTVÍ ADNA 

Výše zmíněné výsledky archeogenetických studií doplňují nově i některé analýzy 

aDNA (z anglického ancient DNA). Nejstarší osídlení Evropy by podle fylogenetických 

studií mělo být zastoupeno haploskupinou U. Jak jiţ bylo uvedeno, z 

mladopaleolitických vzorků starých přibliţně 30 000 let z ruského naleziště Kostěnki, 

byla identifikována mtDNA haploskupina U (konkrétně U2) (Krause et al. 2010). 
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Rovněţ mezolitické vzorky (nejstarší asi 15 400 let) ze střední a východní Evropy 

náleţely do haploskupiny U (konkrétně U4 a U5) (Bramanti et al. 2009). 

 Z neolitických koster pocházejících ze středoevropských nalezišť LBK byly 

určeny běţné evropské mtDNA haploskupiny jako je H, V, T, J, a U3 avšak překvapivě 

byl zjištěn i poměrně vysoký podíl haploskupiny N1a, která se u recentní evropské 

populace vyskytuje jinak velmi vzácně a nacházíme ji spíše na Předním východě (Haak 

et al. 2005). Tato studie ukázala, ţe neolitičtí zemědělci z Předního východu nemohli 

mít tak vysoký demografický potenciál. V opačném případě by N1a byla totiţ dnes 

v Evropě zastoupena v mnohem vyšší frekvenci. 

Pro nás je rovněţ zajímavá méně rozsáhlá studie z moravského neolitického 

naleziště Vedrovice, kde byly úspěšně určeny mtDNA haploskupiny u 6 jedinců – J1c 

jedenkrát a T2 dvakrát, dále pak dvě K a jedna H (Bramanti 2008). Komplexnější práce 

osmi vědeckých týmů z roku 2010 na základě dat z aDNA a matematických modelů 

potvrdila rozdíl mezi  mezolitiky a nositeli kultury LBK a rovněţ pomocí 

fylogeografických analýz prokázala spojitost nositelů kultury LBK s dnešními obyvateli 

Předního východu. Je zajímavé, ţe haploskupiny J a T1, jejichţ časy koalescence jsou 

odhadovány do období neolitu ve studovaném kosterním materiálu nalezeny nebyly 

(Haak et al. 2010). Ve Vedrovicích identifikovaná J1c je navíc podle odhadovaného 

věku koalescence okolo 14 tisíc let řazena spíše do mezolitu. Pokud jsou výsledky 

aDNA šetření zaloţeny na autentických sekvencích, naznačovaly by, ţe všechny klady 

z okruhu J a T1 nemusí s předpokládanou demickou difůzí neolitu souviset. 
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4 MATERIÁL 

V této diplomové práci bylo pouţito 281 vzorků DNA české populace, které 

byly sesbírány a vyizolovány v rámci studie Alţběty Kráčmarové (Kráčmarová 2005) 

hodnotící diverzitu Y chromozomu. Vzorky pocházejí ze šesti měst České republiky – 

Klatov (n = 47), Písku (n = 49), Jindřichova Hradce (n = 59), Třebíče (n = 44), Vyškova 

(n = 49) a Vsetína (n = 33). Všechny lokality leţí přibliţně na 49° severní zeměpisné 

šířky a jsou od sebe vzdáleny průměrně 70 km.  

 Krevní vzorky byly odebírány na místních transfuzních stanicích, oslovení dárci 

podepsali informovaný souhlas a následně byly vzorky anonymizovány. Izolace DNA 

proběhla na Oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze 

v Praze. 

A. Kračmárová pouţila za účelem studia pro svou práci pouze muţskou část 

tohoto souboru, a sice 180 nepříbuzných muţů, narozených v příslušném regionu, stejně 

jako jejich otcové (Kráčmarová 2005).  

Pro účely této práce bylo osekvenováno všech 281 vzorků pro HVS-1 a následně 

byly vybrány jen vzorky spadající do mtDNA haploskupin J a T, tedy celkem 60 vzorků 

viz tabulka č. 3.Ty byly osekvenovány i pro HVS-2. 

 

lokalita 
hplg J hplg T hplg T1 

počet zastoupení (%) počet zastoupení (%) počet zastoupení (%) 

Klatovy 6 12,8 7 14,9 0 0,0 

Písek 6 12,2 7 14,3 3 6,1 

Jindřichův Hradec 3 5,1 9 15,3 3 5,1 

Třebíč 4 9,1 1 2,3 0 0,0 

Vyškov 4 8,2 6 12,2 1 2,0 

Vsetín 6 18,2 1 3,0 0 0,0 

celkem/průměrné 

zastoupení (%) 
29 10,9 31 10,3 7 2,2 

Tabulka č. 3 

Počet a zastoupení použitých vzorků z jednotlivých měst z námi analyzovaného souboru, podle mtDNA 

haploskupin. 
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Kromě těchto vzorků byly k analýzám pouţity sekvence z dalších 

publikovaných článků, analyzujících zastoupení mtDNA haploskupin v šesti státech 

střední Evropy (velikosti původních souborů: Česko – celkem 178 sekvencí, Slovensko 

207, Polsko 413, Maďarsko 416, Německo 98, Rakousko 273). Vybrány byly opět jen o 

sekvence určené jako haploskupiny J a T (T1). Jednalo se celkem 132 sekvencí 

haploskupiny J a 166 T (z toho 40 T1) viz tabulka č. 4. Všechny uvedené studie 

poskytly srovnatelnou informaci pro HVS-1 i HVS-2. 

 

lokalita 

hplg J hplg T hplg T1 

reference 
počet 

zastoupení 

(%) 
počet 

zastoupení 

(%) 
počet 

zastoupení 

(%) 

Česko 20 11,2 22 12,4 5 2,8 
(Malyarchuk et 

al. 2006) 

Slovensko 19 9,2 22 10,6 4 1,9 
(Malyarchuk et 

al. 2008) 

Polsko 32 7,7 29 7,0 9 2,2 
(Grzybowski et al. 

2007) 

Maďarsko 29 7,0 44 10,6 6 1,4 (Irwin et al. 2007) 

Německo 11 11,2 13 13,3 3 3,1 
(Brandstätter et 

al. 2006) 

Rakousko 21 7,7 36 13,2 13 4,8 
(Brandstätter et 

al. 2007) 

celkem/prům. 

zastoupení (%) 
132 9,0 166 11,2 40 2,7 

 

Tabulka č. 4 

Počet použitých vzorků středoevropského souboru z publikovaných článků (Brandstätter et al. 2006; 

Brandstätter et al. 2007; Grzybowski et al. 2007; Irwin et al. 2007; Malyarchuk et al. 2008; Malyarchuk et 

al. 2006a).  

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze počty sekvencí středoevropského souboru 

pouţitých v této práci, 5 sekvencí bylo vyřazeno – konkrétně 1 z české databáze, 2 z 

rakouské a 2 z německé databáze. U všech vyřazených sekvencí se totiţ nacházela 

transverze, u níţ nebylo uvedeno, o jaký nukleotid se jedná.  
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5 METODY 

5.1 IZOLACE DNA 

 V této práci byly pouţity vzorky DNA, rozpuštěné ve vodě. DNA byla izolována 

v rámci diplomové práce Alţběty Kráčmarové (Kráčmarová 2005), izolace byla 

provedena z periferní krve. Byla pouţita modifikovaná metoda podle Millera (Miller et 

al. 1988). Princip metody spočíval v hemolýze jaderných buněk bílých krvinek, 

následné lyzi jaderné membrány a uvolnění DNA. Neţádoucí proteiny byly štěpeny 

proteinázou K a odstraněny vysolením. DNA byla následně vysráţena etanolem  

a rozpuštěna v deionizované vodě (Kráčmarová 2005; Miller et al. 1988). Protokol 

izolace DNA z periferní krve (Kráčmarová 2005) viz příloha č. 4. 

5.2 ANALÝZA ÚSEKŮ HVS-1 A HVS-2 PCR 

Polymerázová řetězová reakce (PCR z anglického Polymerase Chain Reaction) 

je široce vyuţívaná metoda v molekulární biologii, která umoţňuje relativně snadnou 

amplifikaci vybraných úseků DNA. Principem PCR je syntéza námi určených úseků 

DNA speciálním enzymem – DNA-polymerázou s termostabilními vlastnostmi. Oblasti 

k amplifikaci určíme přidáním tzv. primerů, coţ jsou krátké řetězce DNA ohraničující 

námi vybraný úsek. Reakční směs musí rovněţ obsahovat stavební kameny nových 

řetězců – jednotlivé deoxyribonukleotidy a hořečnaté ionty nezbytné pro fungování 

polymerázy. Reakce probíhá v tzv. termocykleru kde se opakují teplotní cykly. Základní 

schéma je: denaturace dvouřetězcových molekul při teplotě 94°C, nasednutí primerů na 

jednotlivé řetězce za teploty 30 – 60°C a syntéza nových řetězců DNA polymerázou při 

teplotě 60 – 75 °C (Šmarda et al. 2010). 

Nejprve byl amplifikován úsek HVS-1 u všech vzorků z našeho souboru, 

následně u vzorků určených jako haploskupiny J nebo T byl amplifikován úsek HVS-2 

(popis určování haploskupin je uveden v následujícím textu). Sekvence primerů, rozsah 

a velikost amplifikovaných úseků jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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název primeru Sekvence (5'->3') pozice podle rCRS 
velikost 

fragmentu (bp) 

primer HVS-1 F TCATTGGACAAGTAGCATCC 
15792-31 809 

primer HVS-1 R GAGTGGTTAATAGGGTGATAG 

primer HVS-2 F CACCATTCTCCGTGAAATCA 
16400-794 964 

primer HVS-2 R AGGCTAAGAGTTTTGAGCTG 

 

Tabulka č.3 

Sekvence použitých primerů. 

Zkratky F a R – z anglického forward a reverse. Velikost fragmentu je uvedena v párech bazí 

(bp). 

 

Pro amplifikaci byla pouţita směs GoTaq® Green Master Mix, která obsahuje 

Taq polymerázu, jednotlivé nukleotidy, MgCl2, reakční pufr (pH 8,5) modré a ţluté 

barvivo, které je nezbytné při elektoforéze (popsáno dále). Pro jednu reakci byly 

pouţity 2 μl DNA, 12, 5 μl GoTaq® Green Master Mixu, 0,5 μl 10μM roztoku kaţdého 

primeru (F a R) a 9,5 μl vody (zbavené nukleáz). Finální objem byl 25 μl. 

Program termocykleru (Eppendorf Mastercycler® ep) byl nastaven podle 

následujícího schématu. 

a) 1 krát 

94°C – 5 minut 

b) 35 krát 

94°C – 50 sekund 

58°C – 30 sekund 

72°C – 45 sekund 

c) 1 krát 

72°C – 5 minut 

5.3 GELOVÁ ELEKTROFORÉZA 

 V našem případě elektroforéza slouţila k verifikaci proběhlé PCR reakce, 

odečtení koncentrace DNA a vyhodnocení negativní kontroly.  

  Principem této metody je pohyb DNA molekul v elektrickém poli. Pokud 

pouţijeme agarózový gel se známou velikostí pórů, negativně nabitá DNA (putující 
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k anodě) se nám separuje podle velikosti. Je-li DNA obarvená nějakým interkalačním 

činidlem (např. ethidiumbromidem) lze ji zviditelnit pod UV světlem. Fragmenty stejné 

velikosti jsou v gelu patrné jako prouţky, podle jejichţ intenzity můţeme odečíst 

koncentraci (Šmarda et al. 2010).  

 Pouţili jsme 1,5% agarózový gel (s přidaným ethidiumbromidem), nanášeli jsme 

1 μl PCR produktu a 5 μl DNA ladderu (tzv. ţebříčku - GeneRuler™ 50 bp DNA 

Ladder) pro ověření velikosti molekul. Napětí bylo 100 V po dobu 46 minut, detekce 

proběhla za pouţití transiluminátoru, odečtení koncentrace pomocí kamery a softwaru 

SynGene.  

5.4 SEKVENACE 

 Pro účely této práce jsme vybrané lokusy PCR produkty nechali sekvenovat 

firmou Macrogen (Korea). Bylo je ale nutné naředit na koncentraci DNA 50 ng/μl. 

Sekvenace byla provedena na přístroji 3730XL DNA sequencer za pouţití 

BigDye
TM

 Terminator a 5μM roztoku primeru HVS-1(2) F. U vzorků s délkovou 

heteroplasmií sekvenace byl sekvenován ještě těţký řetězec za pouţití reversního 

primeru HVS-1(2) R. 

5.5 VYHODNOCENÍ DAT 

 Získané chromatogramy byly zkontrolovány programem Chromas 1.5  

a sekvence seřazeny pomocí programu BioEdit 5.0.9. Sekvence byly řazeny podle 

referenční sekvence rCRS (Andrews et al. 1999). Převod sekvencí do formátu variant 

(pouze mutované pozice) byl proveden programem mtDNA GeneSyn 1.0.  

 Podle mutovaných pozic HVS-1 úseku byly určeny haploskupiny J a T. 

Klasifikace byla provedena podle databází dostupných na internetu: Phylotree.org - 

http://www.phylotree.org/ (van Oven and Kayser 2009) a mtDNAmanager - 

http://mtmanager.yonsei.ac.kr/ (Lee et al. 2008). Po amplifikaci HVS-2 a úpravě 

sekvencí analogické jako HVS-1 byly určeny jednotlivé subklady haploskupin J a T za 

pomoci databáze HaploGrep – http://haplogrep.uibk.ac.at/ (Kloss-Brandstaetter et al. 

2010; van Oven and Kayser 2009). 

http://www.phylotree.org/
http://mtmanager.yonsei.ac.kr/
http://haplogrep.uibk.ac.at/
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5.6 FYLOGENETICKÉ SÍTĚ 

 Ze zjištěných motivů a určených haploskupin jsme pomocí programu Network 

4.6.0.0. (Fluxus Technology Ldt. 2004 – 2011) sestavili fylogenetické sítě principem 

redukovaného mediánu (RM) s finální úpravou algoritmem pro maximální parsimonii. 

Pro tyto účely byly pouţity pouze varianty z rozsahu HVS-1 pozice 16051 – 16400  

a HVS-2 pozice 51 – 263, aby bylo moţné zahrnout všechny publikované sekvence. 

Rovněţ byla upravena váha některých mutací. Přednastavená váha pro mutované pozice 

je v programu 10. U pozic, o kterých je známo, ţe mutují rychleji tzv. hot spots (Soares 

et al. 2009) je doporučeno váhu mutací sníţit. Naopak u mutací, které jsou méně 

obvyklé, by se měla váha zvýšit. Pro delece a inzerce se doporučuje váhu zvýšit aţ 

dvakrát, pro transverze aţ třikrát (jsou 20 x méně častější neţ tranzice) (Fluxus 

Technology Ldt. 2010). Tyto jemné úpravy byly provedeny na základě konzultace 

s Pedrem Soaresem. Mutované pozice, u kterých byla váha změněna, jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. 

 

Pozice 146 150 152 185 188 195 228 242 16093 16145 16189 16222 16261 16311 16362 

Váha 5 5 5 7 15 5 7 14 5 15 5 7 2 5 5 

 

Tabulka č. 5 

Pozice mutací, u kterých byly změněny váhy. 

 

 Po vytvoření fylogenetických sítí jsme jednotlivé haploskupiny (subklady) 

datovali, opět pomocí programu Network 4.6.0.0. Při datování jsme ve fylogenetické 

síti určili nodus s ancestrálním (zakladatelským) haplotypem, podle motivu, který byl 

nejbliţší kombinaci mutací určující jednotlivé haploskupiny v databázi PhyloTree.org 

(van Oven and Kayser 2009). Ostatní nody, zahrnující jednotlivé sekvence, byly 

označeny jako ,,potomci.― 

Dále bylo nutné nastavit mutační rychlost. Přednastavená mutační rychlost 

v programu Network je jedna mutace za 20 180 let pro úsek 16090 – 16365 (Forster et 

al. 1996). V práci Pedra Soarese a dalších autorů z r. 2009 byla stanovena průměrná 

mutační rychlost pro HVS-1 (pozice 16051 – 16400) na jednu mutaci kaţdých 16 677 

let a pro HVS-2 (pozice 68 – 263) na jednu mutaci za 22 388 let. Rychlost pro celý 

kontrolní region je jedna mutace za 9058 let (Soares et al. 2009). Pro naše účely jsme, 
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na základě konzultace s P. Soaresem, pouţili mutační rychlost 1 mutace za 9554 let pro 

obě zkoumané oblasti zároveň.  

Kromě datování linií ρ statistikou v programu Network 4.6.0.0 jsme datovali 

haploskupiny a určili 95% intervaly spolehlivosti pomocí ML kalkulátoru,  

který obsahuje algoritmus pro výpočet 95% intervalů spolehlivosti  

na základě výsledků datování získaných ρ statistikou nebo metodou  

maximální věrohodnosti (rovněţ ML, Maximum Likelihood) – dostupný je on-line na 

http://www.fbs.leeds.ac.uk/staff/Richards/Soares_mtDNA_rate_calculator.xls (zde se 

však pracuje s mutační rychlostí pro celý D-loop (pozice 16024-576) tedy 9058 let pro 

jednu substituci) (Soares et al. 2009). Pro další srovnání věku haploskupin byl pouţit 

výsledek datování ρ statistikou z programu Network 4.6.0.0. 

http://www.fbs.leeds.ac.uk/staff/Richards/Soares_mtDNA_rate_calculator.xls
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6 VÝSLEDKY 

6.1 SOUBOR ČR 

 Z 281 analyzovaných vzorků odebraných v šesti lokalitách ČR bylo 29 vzorků 

určeno jako haploskupina J (HVS-1, HVS-2 motiv je 16069-16126-295-489) a 31 jako 

haploskupina T (16126-16294). Jednotlivé subklady a jejich četnosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 6. Je zde rovněţ porovnání s četnostmi zjištěnými na základě dat práce 

Malyarchuka a dalších autorů z roku 2006 (Malyarchuk et al. 2006a)  

 

hplg počet 
zastoupení 

(%) 

zastoupení(%) 

(Malyarchuk 

et al. 2006) 

J 29 10,31 11,24 

J1 22 7,83 9,55 

J1b 4 1,42 2,81 

J1c 18 6,4 6,74 

J2 6 2,14 1,12 

T 31 11,3 12,36 

T1 7 2,49 2,81 

Tabulka č. 6 

Počet a zastoupení jedinců, v námi analyzovaném souboru, učených jako haploskupina J a T a jejich 

subklady, porovnání s prací Malyarchuka a dalších autorů z r. 2006 (Malyarchuk et al. 2006a). 

 

6.2 HAPLOSKUPINA J1 

Haploskupina J1 má v HVS-2 segmentu další tranzici na pozici 462 (celý 

mutační motiv je tedy 16069-16126-295-462-498). J1 byla identifikována u 129 jedinců 

souboru z šesti států střední Evropy (Česko – u 40 z celkem 459 sekvencí, Slovensko  

u 17 z 207, Polsko u 28 z 413, Maďarsko u 19 z 416, Německo u 8 z 98, Rakousko u 17 

z 273). Zastoupení v jednotlivých státech je uvedeno v tabulce č. 7. U států Slovensko  

a Maďarsko nebylo zjišťováno procentuelní zastoupení, neboť v souborech byla 

záměrně vzorkována rovněţ romská populace (v maďarské studii je to přibliţně 

polovina vzorků (Irwin et al. 2007), ve slovenské studii počet není uveden (Malyarchuk 

et al. 2008). Romové se v Evropě objevují přibliţně od 12. století našeho letopočtu, 
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pronikli sem z jihovýchodu, podél Dunaje směrem k Panonské níţině. Nejstarší zmínky 

o nich z oblasti dnešního Slovenska máme ze 14 století našeho letopočtu (Horvátová 

2002). Jedná se o migrační vlnu, která nesouvisí s neolitem, tedy výsledky 

procentuelního zastoupení haploskupin na základě dat ze slovenského a maďarského 

souboru by mohly být zkreslené. 

 

hplg J1 Česko Slovensko Polsko Maďarsko Německo Rakousko 

počet 40 17 28 19 8 17 

zastoupení (%) 8,7 - 6,8 - 8,2 6,3 

Tabulka č. 7 

Zastoupení haploskupiny J1. 

 

Na základě sekvencí motivů úseků HVS-1 (16051 – 16400) a HVS-2 (51 – 263) 

(nově zjištěné motivy viz příloha č. 1 – motivy haploskupin v nově analyzovaném 

souboru ČR) byla sestavena fylogenetická síť J1 (viz příloha č. 2.1 – network J1). 

Ancestrální haplotyp pro datování byl určen motivem 16069-16126-16069-73-263. 

Výsledky datování pomocí ρ statistiky a mutační rychlosti jedna substituce za 9554 let, 

95% intervaly spolehlivosti a datování ML kalkulátorem (Soares et al. 2009) jsou 

uvedeny v tabulce č. 8, pro další srovnání jsme zde, i ve všech následujících případech, 

pouţívali výsledky datování ρ statistikou. 

Zjištěný věk haploskupiny J1, tedy asi 34,7 tisíc let, je vyšší neţ data uváděna 

v aktuálních studiích tedy 24,1 tisíc let (Soares et al. 2009) nebo přibliţně 28 tisíc let 

(Soares et al. 2010). 

 

věk (roky) 

směrodatná 

odchylka 

(roky) 

ML kalkulátor 

(Soares et al. 2009) 

věk (roky) 95% interval spolehlivosti (roky) 

34735,1 10212,8 32932,2 13953,5 51910,9 

Tabulka č. 8 

Datování haploskupiny J1. (Přesné údaje pro všechny datované haploskupiny včetně ρ statistiky a σ jsou 

uvedeny v příloze č. 2.7 – tabulka datování haploskupin). 
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6.2.1 J1B 

Haploskupina J1b je subkladem J1, charakterizují ji další tranzice na pozicích 

16145, 16222 a 16261 a byla určena u 27 jedinců ze středoevropského souboru. 

Zastoupení v jednotlivých zemích je uvedeno v souhrnné tabulce č. 9. Vůbec nebyla 

identifikována v souborech německé a rakouské populace. V její fylogenetické síti (viz 

příloha č. 2.2 – network J1b) byl pro datování určen ancestrální haplotyp motivem 

16069-16126-16145-16222-16261-73-263. Výsledky datování jsou uvedeny v souhrnné 

tabulce č. 10.  

Ve fylogenetické sítí J1b jsme dále identifikovali a datovali subklad J1b1a, který 

má navíc tranzice na pozicích 16172 a 242. Je tvořen 15 jedinci, přičemţ nejvíce jsou 

zastoupeny polské sekvence (sedm sekvencí) viz tabulka č. 9. Výsledky datování jsou 

rovněţ uvedeny v tabulce č. 10. J1b se svými více neţ 25 tisíci lety vychází opět starší 

neţ publikovaná data tedy 11,3 tisíc let (Soares et al. 2009) a přibliţně 16 tisíc let 

(Soares et al. 2010). J1b1a je mladší – asi 9,6 tisíc let, ale údaj o jejím stáří zatím nebyl 

publikován, takţe jsme ţádné srovnání nemohli učinit.  

Ve fylogenetické síti J1b lze dále určit subklad J1b3, motiv je stejný jako J1b, 

ale na pozicích 16235 a 16271 jsou další tranzice. Tato haploskupina byla jiţ určena 

v práci Malyarchuka a další autorů z roku 2008, avšak zde byla klasifikována jako J1a. 

Je zajímavé, ţe v naší fylogenetické síti je tato větev tvořena devíti jedinci (z populace 

Česka a Slovenska) a jedná se pouze o sekvence z publikovaných prací Malyarchuka  

a dalších autorů z roku 2006 a 2008 (Malyarchuk et al. 2008; Malyarchuk et al. 2006a), 

v našem nově získaném materiálu identifikována nebyla. 

6.2.2 J1C 

Motiv J1c je 16069-16126-185-228-295-462-489. Haploskupinu jsme detekovali 

u 98 jedinců, zastoupení je uvedeno v tabulce č. 9. Pro datování byl pouţit ancestrální 

motiv 16069-16126-73-185-228-263 (viz příloha č. 2.3 – network J1c). Bylo moţné 

identifikovat subklad J1c2, který charakterizuje další tranzice na pozici 188. Je tvořen 

33 jedinci, jejichţ zastoupení v jednotlivých lokalitách je uvedeno v tabulce č. 9. 

K datování byl jako ancestrální haplotyp určen 16069-16126-73-185-188-228-263 (viz 

příloha č. 2.4 – network J1c2). Výsledky datování jsou uvedeny v tabulce č 10. Věkový 

odhad J1c – necelých 15,8 tisíc let je o málo vyšší neţ publikovaným údajem – asi 14 
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tisíc let (Soares et al. 2010). Haploskupina J1c2 je mladší – přibliţně 10,7 tisíc let a údaj 

o jejím stáří zatím publikován nebyl. 

 Ve fylogenetických sítích J1c a J1c2 je dále moţné identifikovat subklad J1c2c 

(stejný mutační motiv jako J1c2 plus tranzice na 146). Větev zahrnuje celkem šest 

vzorků – dvě české, dvě slovenské, jednu polskou a jednu rakouskou sekvenci (viz 

příloha č. 2.4 – network J1c2). Z J1c vychází dále tři menší, zatím nepojmenované 

větve, určené tranzicemi na pozicích 204 (dvě české a jedna polská sekvence), 16390 

(česká, rakouská a německá sekvence) a 189
4
 (jedna česká, jedna slovenská, dvě polské 

a jedna německá sekvence) (viz příloha č. 2.3 – network J1c). U J2c2 můţeme 

pozorovat rovněţ jednu novou větev, určenou tranzicí na 16366 (tři české, jedna polská 

a jedna rakouská sekvence) (viz příloha č. 2.4 – network J1c2). 

 

 
hplg J1 Česko Slovensko Polsko Maďarsko Německo Rakousko 

počet 
J1b 

11 5 7 4 0 0 

zastoupení (%) 2,4 - 1,7 - 0 0 

počet 
J1b1a 

4 1 7 2 0 0 

zastoupení (%) 0,9 - 1,7 - 0 0 

počet 
J1c 

29 11 21 13 8 16 

zastoupení (%) 6,3 - 5,1 - 8,2 5,9 

počet 
J1c2 

13 5 4 6 3 2 

zastoupení (%) 2,9 - 1,0 - 3,2 0,7 

Tabulka č. 9 

Zastoupení subkladů haploskupiny J1 v jednotlivých lokalitách. 

 

                                                             
4 Pozice 189 je však hot spot (Soares et al. 2009). 
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hplg Věk (roky) 

směrodatná 

odchylka 

(roky) 

ML kalkulátor 

(Soares et al. 2009) 

věk (roky) 95% interval spolehlivosti (roky) 

J1b 25123,5 9342, 0 23818,9 6459,2 41178,6 

J1b1a 9554 3874,3 9058 1858,5 16257,4 

J1c 15793,3 3822,0 14973, 8 7871,4 22076,1 

J1c2 10712,1 3144,9 10155,8 4311,8 16000,0 

Tabulka č. 10 

Datování subkladů haploskupiny J1. 

 

6.3 HAPLOSKUPINA J2 

Haploskupina J2 je určena motivem 16069-16126-150-152-195-295-489, 

v našem středoevropském souboru ji zastupuje 23 jedinců – viz tabulka č. 11. V její 

fylogenetické síti (viz příloha č. 2.5 – network J2) byl jako ancestrální haplotyp 

k datování pouţit motiv 16069-16126-73-150-152-195-263. Dále byl určen a datován 

subklad J2a1 u 18 jedinců (motiv J2 plus tranzice na 16145 a 16231) a J2a1a u 17 

jedinců (motiv J2a1 plus tranzice 16261), J2a1a nebyl zastoupen v Maďarském 

souboru, viz tabulka č. 11. Vypočítaný věk J2 byl zhruba 35,7 tisíc let, coţ je výrazně 

vyšší hodnota neţ 23,5 tisíc let uvedených v práci Soares a další autoři z roku 2009, ale 

méně se jiţ liší od data publikovaného v roce 2010 tedy asi 32 tisíc let (Soares et al. 

2010). Stáří J2a1 bylo určeno přibliţně na 18 tisíc let, J2a1a vyšla mnohem mladší – 

okolo 9,6 tisíce let, obě haploskupiny byly určeny o něco starší neţ bylo publikováno – 

J2a1 okolo 14 tisíc let a J2a1a okolo 8 tisíc let (Soares et al. 2010), viz tabulka č. 12.  

 Kromě J2a1 je ve fylogenetické síti J2 patrná větev určující haploskupinu J2b, 

která má oproti J2 navíc tranzici na pozici 16193, jedná se o 4 sekvence – jednu českou, 

jednu maďarskou, jednu německou a jednu rakouskou.  
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hplg J2 Česko Slovensko Polsko Maďarsko Německo Rakousko 

počet 
J2 

8 2 4 2 3 4 

zastoupení (%) 1,7 - 1,0 - 3,0 1,0 

počet 
J2a1 

7 2 3 1 2 3 

zastoupení (%) 1,5 - 0,7 - 2,0 1,0 

počet 
J2a1a 

7 2 3 0 2 3 

zastoupení (%) 1,5 - 0,7 - 2,0 1,1 

Tabulka č. 11 

Zastoupení haploskupiny J2 a jejích subkladů v jednotlivých lokalitách. 

 

hplg Věk (roky) 

směrodatná 

odchylka 

(roky) 

ML kalkulátor 

(Soares et al. 2009) 

věk (roky) 95% interval spolehlivosti (roky) 

J2 35723,7 14413,5 33868,8 7085,6 60652,0 

J2a1 18046,4 12080,3 17109,7 -5338,1 60652,0 

J2a1a 9554,0 8504,6 9058,0 -6745,6 39557,4 

Tabulka č. 12 

Datování haploskupiny J2 a jejích subkladů. 

 

6.4 HAPLOSKUPINA T1 

 Haploskupina T1 je určena motivem 16126-16189-16294 a zahrnuje 47 jedinců 

ze středoevropského souboru. Pro datování byl ve fylogenetické síti T1 (viz příloha č. 

2.6 – network T1) určen ancestrální haplotyp 16126-16163-16189-16294-73-263. 

Rovněţ byl identifikován subklad T1a u 45 jedinců, ten má další tranzici na pozici 

16186. Zastoupení v jednotlivých lokalitách je uvedeno v tabulce č. 13. 

 Stáří haploskupiny T1 jsme určili na 27,6 tisíc let a haploskupiny T1a asi na 18,5 

tisíc let, viz tabulka č. 14. Datování v práci z roku 2009 uvádí věk T1 na 14,7 tisíce let a 

T1a na pouhých 7,8 tisíc let (Soares et al. 2009), v práci z roku 2010 je uveden o něco 

vyšší věk, T1 je zde přibliţně 15 - 17 tisíc let stará a věk T1a není uveden (Soares et al. 

2010).  

 Ve fylogenetické síti T1 je dále patrný subklad T1b (motiv T1 plus tranzice na 

pozici 16243), větev je tvořena pouze jednou maďarskou a jednou slovenskou sekvencí.  
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hplg T1 Česko Slovensko Polsko Maďarsko Německo Rakousko 

počet 
T1 

12 4 9 6 3 13 

zastoupení % 2,6 - 2,2 - 3,0 5,0 

počet 
T1a 

12 3 9 5 3 13 

zastoupení % 2,6 - 2,2 - 3,0 5,0 

Tabulka č. 13. 

Zastoupení T1 a T1a v jednotlivých lokalitách. 

 

hplg Věk (roky) směrodatná odchylka (roky) 

ML kalkulátor 

(Soares et al. 2009) 

věk (roky) 95% interval spolehlivosti (roky) 

T1 27645,6 13349,9 26210,2 1403,0 51017,4 

T1a 18471,1 10142,2 17511,8 -1335,5 36359,1 

Tabulka č. 14 

Datování haploskupin T1 a T1a. 
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7 DISKUSE 

7.1 FYLOGENETICKÉ SÍTĚ 

 Ze souboru 199 sekvencí mtDNA haploskupin J a T1 středoevropské populace 

jsme sestavili šest fylogenetických sítí – pro haploskupiny J1, J1b, J1c, J1c2, J2 a T1 

(viz příloha č. 2 – fylogenetické sítě). Dále jsme v těchto sítích určili haploskupiny 

J1b1a, (viz příloha č. 2.2 – network J1b), J1c2c (viz příloha č. 2.4 – network J1c2), 

J2a1, J2a1a (viz příloha č. 2.5 – network J2) a T1a (viz příloha č. 2.6 - network T1). 

Naše středoevropské výsledky je třeba vidět v kontextu jiţ publikovaných dat. 

 Fylogenetická síť haploskupiny J v práci Richardse a dalších autorů z roku 1998 

(viz kapitola literární přehled – obrázek č. 3) je vytvořena za pouţití úseku HVS-1 

evropských sekvencí (Richards et al. 1998). Je zde ještě pouţita původní nomenklatura 

subkladů J a od našich fylogenetických sítí se sice odlišuje, avšak můţeme zde 

pozorovat obdobné větvení. Haploskupina J1b je v práci Richardse a dalších autorů z r. 

1998 definována motivem 16069-16126-16145-16222-16261-73 (Richards et al. 1998) 

a odpovídá i ,,naší J1b―, jejíţ motiv je 16069-16126-16145-16222-16261-73-263. 

V Richardsově studii byla J1b identifikována v lokalitách, označených jako západně 

středomořská, středně středomořská, a severozápadní oblast Evropy. Subklad J1b1 

z publikované práce má navíc tranzici na pozici 16172 a 242, odpovídá ,,naší J1b1― (J1b 

plus tranzice na 16172 a 242, viz příloha č. 2.2 – network J1b). V Richardsově studii 

byla J1b1 identifikována pouze v Británii. Dále by ,,Richardsova J1a― (16069-16126-

16145-16231-16261-73) mohla odpovídat ,,naší J2a1― (16069-16126-16145-16231-73-

150-152-195 - viz příloha č. 2.5 – network J2). V publikované studii byla J1a určena 

v severostřední, severozápadní, alpské, středně středomořské oblasti Evropy a rovněţ 

v Baskicku. Jak jiţ bylo uvedeno, podle této studie by linie J1b (tedy rovněţ ,,naše 

J1b―) a J1a (tedy ,,naše J2a1―) mohly souviset se dvěma vlnami šíření zemědělství, J1b 

směrem do jiţní Evropy a J1a (,,naše J2a1―) směrem do střední a severní Evropy 

(Richards et al. 1998). V naší studii tuto teorii můţe podporovat absence J1b v souborů 

z Německa a Rakouska – tedy oblastí relativně nejvzdálenějších od ohniska expanze 

LBK a jihozápadního proudu jejího šíření (viz kapitola literární přehled – obrázek č. 1).  

 Větev určující T1 (16126-16163-16186-16189-16294) ve fylogenetické síti 

haploskupiny T (viz obrázek č. 4) v práci Richardse a dalších autorů z roku 1998 
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(Richards et al. 1998) odpovídá ,,naší T1a― (16126-16163-16186-16189-16294-73-263). 

T1 uvedená v publikované studii je rovněţ spojována se šířením zemědělství a rovněţ 

nebyla identifikována v Baskicku (Richards et al. 1998). 

 

 

Obrázek č. 4 

Fylogenetická síť haploskupiny T (HVS-1, čísla označující mutované pozice + 16 000), ancestrální nodus 

je označen hvězdičkou. 

(převzato a upraveno z Richards et al. 1998) 

 

Piia Serk ve své diplomové práci z roku 2004 (Serk 2004) zpracovala 

fylogenetické sítě haploskupiny J na základě HVS-1 a HVS-2 sekvencí z Evropy, 

Předního východu, severní Afriky a severní a střední Asie. Ačkoli je zde stále pouţita 

původní nomenklatura subkladů haploskupiny J, na obrázku č. 5 můţeme vidět velice 

podobné větvení, jaké vykazuje námi určená J1c a J1c2 (viz příloha č. 2.3; 2.4 – 

network J1c, J1c2), zde označená jako J1b. V práci Serkové jsou v této větvi obsaţeny 

sekvence převáţně ze severní, střední a východní Evropy a z Balkánu a menší mnoţství 

z Předního východu a severní Evropy (Serk 2004). 
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Co se týče podoby větvení, u námi analyzované J1c2 (viz příloha č. 2.4 – 

network J1c2) můţeme pozorovat hvězdicovitý tvar fylogeneze, který velmi 

pravděpodobně ukazuje na mladou demografickou expanzi. Rovněţ u J1b1, J1c a T1a 

nalézáme částečně tuto hvězdicovitou fylogenezi (viz příloha č. 2.2; 2.3 a 2.6 – network 

J1b, J1c a T1). 

 

 

Obrázek č. 5 

Část fylogenetické sítě haploskupiny J na základě HVS-1 a HVS-2 sekvencí ze severní Evropy (označeno 

modře), východní a střední Evropy (červeně), balkánské oblasti (žlutě), severní Afriky (bíle), Předního 

východu (hnědě) a kavkazské oblasti (zeleně). Čísla v nodech označují počet zastoupených sekvencí. 

(převzato a upraveno z Serk 2004) 
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7.2 FYLOGEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ 

Nejvyšší průměrné zastoupení ve vybraných lokalitách - Česko, Polsko, Německo 

a Rakousko (Maďarsko a Slovensko nebyly do tohoto hodnocení zahrnuty – viz 

výsledky) námi hodnoceného souboru vykazuje J1 – 7,5 %, J1c – 6,6 %, T1 a T1a – 3,6 

%. Ostatní subklady mají průměrné zastoupení 0,6 – 1,9 %.  

7.2.1 J1 

Haploskupina J1 (včetně jejích subkladů) je poměrně rovnoměrně zastoupena ve 

všech sledovaných oblastech, nejvyšší zastoupení je v Česku 8,7 % a v Německu 8,2 %, 

dále pak v Polsku 6,8 % a v Rakousku 6,3 %. Z jednotlivých subkladů je nejvíce 

zastoupena ve všech sledovaných regionech J1c 5 – 6 % a v německém souboru je 

zastoupení ještě vyšší – 8,2 %. 

Co se týče dříve publikovaných výsledků, subklady haploskupiny J1 (HVS-1 

motiv 16069–16126-16145–16222-16235–16261-16271 a 16069–16126-16145–16222-

16235–16261) (Malyarchuk et al. 2008; Malyarchuk et al. 2006b), které by mohly 

odpovídat ,,naší J1b― (16069-16126-16145-16222-16261-73-263-) byly identifikovány 

ve vyšší frekvenci u polských Romů (18,8 %) (Malyarchuk et al. 2006b). Jinak byl 

zjištěn výskyt mnohem niţší – 3 % u české populace (Malyarchuk et al. 2006a; Vanecek 

et al. 2004) a 2,9 % u populace východního Slovenska (Malyarchuk et al. 2008). Podle 

našich výsledků se J1b a J1b1a vůbec nevyskytují v souborech z Německa a Rakouska, 

nejvyšší zastoupení má J1b v Česku – 2,4 %.  

7.2.2 J2 

Haploskupina J2 je zastoupena rovněţ ve všech sledovaných oblastech, avšak  

o něco méně neţ J1, nejvíce v Německu 3 %, v ostatních regionech 1 – 1,7 %. Rovněţ 

její subklady J2a1 a J2a1 mají nejvyšší zastoupení v německém souboru – 2 %. J2a1a 

nebyla vůbec identifikována v maďarském souboru. Pro haploskupinu J2 a zatím nebyly 

publikovány údaje o jejím průměrném zastoupení, se kterými bychom mohli porovnat 

naše výsledky.  

7.2.3 T1 

Zastoupení haploskupiny T1 je asi 2,2 – 5 %, přičemţ nejvíce jí je v rakouském 

(5 %) a v německém (3 %) souboru. V Česku je potom výskyt 2,6 % a v Polsku 2,2 %. 

Rovněţ pro haploskupinu T1 nemáme další údaje ke srovnání, většinou je uváděn pouze 
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výskyt a zastoupení haploskupiny T – coţ je v Evropě asi 8 % (Richards et al. 1998). 

V německé i rakouské databázi je T zastoupeno více neţ průměr – Německo 14 % 

(Brandstätter et al. 2006) a Rakousko 13 % (Brandstätter et al. 2007). V Česku bylo 

určeno rovněţ vyšší zastoupení - 10 % a v Polsku 8 %.  

7.2.4 SOUBOR ČR 

V námi nově analyzovaném souboru z České republiky zastoupení jednotlivých 

haploskupin zhruba odpovídají studii české populace Malyarchuka a dalších autorů 

z roku 2006 (Malyarchuk et al. 2006a), výsledky a srovnání jsou uvedeny v tabulce č. 6, 

viz kapitola výsledky. Pořadí zastoupení jednotlivých subkladů je v tomto českém 

souboru obdobné jako ve středoevropském souboru: J1 – 7,8 %, J1c – 6,4 %  

a T1 2,4 %. Porovnáme-li oblast ČR a celkové zastoupení pro Evropu, haploskupina J 

se u nás vyskytuje okolo 10 – 11 %, to přibliţně odpovídá uváděnému Evropskému 

průměru – asi 11 %. Haploskupina T je pak zastoupena o něco více 11 – 12 %, přičemţ 

evropský průměr je asi 8 % (Richards et al. 1998). 

7.3 DATOVÁNÍ HAPLOSKUPIN 

 V datování ρ statistikou na základě fylogenetických sítí nám jako nejstarší vyšla 

haploskupina J2 (35,7 tisíce let ± 14, 4 tisíce let), J1 (34,7 tisíce let ± 10,2 tisíce let)  

a T1 (27,6 tisíce let ± 13, 3 tisíce let), nejmladší vyšly subklady J1b1a (9,6 tisíce let ± 

3,9 tisíce let), J1c2 (10,7 tisíce let ± 3,1 tisíce let) a J2a1a (9,6 tisíce let ± 8,5 tisíce let). 

Všechny výsledky datování ρ statistikou jsou asi o 0,5 – 1 tisíc let starší neţ výsledky 

datování ML kalkulátorem (Soares et al. 2009), avšak všechny výsledky spadají do 95% 

intervalů spolehlivosti určených tímto ML kalkulátorem (viz příloha č. 1 – tabulka 

datování haploskupin). 

 V kapitole výsledky byla námi zjištěná data srovnávána s publikovanými daty 

z recentních prací P. Soarese a dalších autorů z roku 2009 a 2010 (Soares et al. 2010; 

Soares et al. 2009). Námi stanovená data koalescence jednotlivých kladů jsou vyšší neţ 

publikované výsledky. V obou uvedených publikacích bylo pouţito datování na základě 

kompletních mitochondriálních genomů. Aktuální studie datování pouze z oblasti D-

loop ke srovnání prozatím nejsou. Nejmenší rozdíly mezi publikovanými daty z práce 

Soarese a dalších autorů z roku 2010 (Soares et al. 2010) a našimi výsledky jsou u 

haploskupin J1c (naše J1c je přibliţně o 1,8 tisíce let starší) J2 (starší asi o 1,7 tisíce let) 

a J2a1a (starší asi o 1,6 tisíce let). Výrazné rozdíly jsou u J1 (starší asi o 10,6 tisíce let), 
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J1b (starší asi o 9,1 tisíce let) a T1 (starší o 10,6 – 12,6 tisíce let). U haploskupin J1b1a, 

J1c2 a T1a nemáme data ke srovnání. 

 Na základě publikovaných a našich výsledků se zdá, ţe datování haploskupin J  

a T1 a jejich dceřiných větví pouze z D-loop oblasti poskytuje vyšší věkový odhad 

koalescence, neţ jejich datování na základě kompletních mtDNA sekvencí. Roli zde 

sehrává podoba větvení fylogenetických sítí, ze kterých bylo datování ρ statistikou 

provedeno. Větvení můţe být ovlivněno správností určení haploskupin, respektive 

jednotlivých subkladů. V námi analyzovaném středoevropském souboru byly jednotlivé 

linie určeny pouze za pomoci mutací v D-loop oblasti, určení haploskupin za pouţití 

celé genomové sekvence by tedy moţná mohlo výsledky ještě zpřesnit. 

 Jedním z nejmarkantnějších důvodů, který způsobuje rozdílné výsledky 

datování, je zadání mutační rychlosti (Cox 2008), jehoţ odhad se za poslední roky 

neustále zpřesňoval. Rozdíly tedy najdeme nejen mezi našimi a publikovanými daty, ale 

i mezi daty jiţ publikovanými (např. Kivisild et al. 2006; Soares et al. 2010; Soares et 

al. 2009). Stáří J1 na základě datování pomocí celého genomu bylo nejprve určeno na 

24,1 tisíce let (Soares et al. 2009) v novější studii je uvedeno asi 28 tisíc let (Soares et 

al. 2010). Obdobně je tomu v případě J2 – 23,5 tisíce let (Soares et al. 2009) a asi 32 

tisíc let (Soares et al. 2010). Věk koalescence haploskupiny T1 byl určen na 8 tisíc let 

(±5 tisíc let) na základě datování pomocí kódující oblasti mtDNA (Kivisild et al. 2006), 

pomocí datování na základě celého mtDNA genomu byl určen 14,7 tisíc let (Soares et 

al. 2009), v práci z roku 2010 rovněţ na základě datování pomocí celého mtDNA 

genomu je uvedeno stáří přibliţně 15 – 17 tisíc let (Soares et al. 2010). 

Stále řešeným problémem, v aktuálních pracích zabývajících se kalibrací 

mtDNA molekulárních hodin, je selekce nesynomymních
5
 mutací, které se objevují 

častěji v mladších kladech mtDNA fylogeneze; ve starších kladech se objevují spíše 

mutace synonymní (Kivisild et al. 2006; Loogväli et al. 2009). Studie z letošního roku 

dokonce zvaţuje různou mutační rychlost jednotlivých mtDNA haploskupin díky vlivu 

selekce a akumulace nesynonymních mutací (Pierron et al. 2011). Vzhledem k tomu, ţe 

mtDNA pravděpodobně nerekombinuje, mohou tyto vlivy zasahovat stejnou měrou i do 

variability kontrolní oblasti. 

                                                             
5 Nesynonymní mutace jsou mutace v kódujících oblastech genomu, které způsobí záměnu 

aminokyselin, tedy mohou způsobit změnu struktury kódovaného proteinu. 
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Kromě metod datování koalescence mtDNA linií vycházejících z principu 

molekulárních hodin, jako je datování na základě fylogenetických sítí a ρ statistiky 

(Endicott et al. 2009; Forster et al. 1996) nebo metodou maximální věrohodnosti 

(rovněţ ML, Maximum Likelihood) (Soares et al. 2009), bylo provedeno datování 

některých mtDNA haploskupin pomocí bayesovské statistiky. Jedná se o analýzu 

s pouţitím uvolněných molekulárních hodin (v originále – Bayesian phylogenetic 

analysis with relaxed molecular clock) (Endicott and Ho 2008). Princip bayesovské 

analýzy je podobný ML metodě, rozdílem je ale např. to, ţe ML metodou dostaneme 

jeden nejpravděpodobnější strom zatímco bayesovská analýza bere v úvahu nejlepší 

soubor stromů. Pojem uvolněné molekulární hodiny znamená pouţití různých 

mutačních rychlostí pro jednotlivé větve fylogenetického stromu (Drummond and 

Rambaut 2007; Endicott et al. 2009). Analýza je prováděna softwarem BEAST 

(Bayesovská evoluční analýza pomocí vzorkování stromů – z anglického Bayesian 

Evolutionary Analysis by Sampling Trees). Tento bayesovský statistický rámec pouţívá 

zároveň vícero modelů pro rekonstrukci fylogeneze (Drummond and Rambaut 2007; 

Endicott et al. 2009).  

Co se týče námi sledovaných linií, v komplexní studii Pierrona a dalších autorů 

z roku 2011 byly znovu datovány některé větve haploskupiny R za pouţití několika 

způsobů datování – molekulárních hodin, ML metod a bayesovské analýzy, věk J2 byl 

zde stanoven na 28,2 tisíce let a věk T1 na 12,7 tisíce let (Pierron et al. 2011). Tato data 

se opět odlišují od dříve publikovaných studií. Práce roku 2009 (Soares et al. 2009) 

uvádí stáří koalescencí 23,5 tisíce let pro J2 a 14,7 tisíce let pro T1 a studie z roku 2010 

vyšší věk – asi 32 tisíc let pro J2 a 15 – 17 let pro T1 (Soares et al. 2010). Obě práce 

Soarese a dalších autorů vycházely z datování celého genomu pomocí ML metody, 

fylogenetických sítí a ρ statistiky (Soares et al. 2010; Soares et al. 2009). Námi určené 

stáří je 35,7 tisíce let pro J2 a T1 se svými 27,6 tisíci lety vykazuje vůbec největší rozdíl 

v porovnání se všemi publikovanými daty. 

7.4 NEOLITICKÁ KOMPONENTA 

 V našem případě hovoříme o neolitické komponentě ve smyslu pouţívaném v 

práci Richardse a dalších autorů z roku 2000 (Richards et al. 2000). Tedy jedná se o 

příspěvek do genofondu Evropanů, který sem měl být zanesen v důsledku migrace 

z Předního východu po vzniku zemědělství. Velikost demografického příspěvku prvních 
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nositelů LBK ve střední Evropě a dalších územích je věc jiná, neboť jak bylo 

diskutováno v některých publikovaných pracích, populace prvních zemědělců LBK zde 

mohla být jiţ z části tvořena původními evropskými lovci-sběrači, kteří zemědělskou 

technologii přejali od svých sousedů (Brůţek 2003; Galeta and Brůţek 2009; Galeta et 

al. 2011). 

 Na základě fylogenetických sítí haploskupin J a T1 z D-loop sekvencí z šesti 

vybraných států střední Evropy a odhadu koalescenčního stáří jednotlivých linií ρ 

statistikou, jsme určili tři haploskupiny, jeţ by potencionálně mohly souviset 

s neolitickou demickou difůzí ve střední Evropě. Jedná se o subklady – J1b1a (9,6 tisíce 

let ± 3,9 tisíce let), J1c2 (10,7 tisíce let ± 3,1 tisíce let) a J2a1a (9,6 tisíce let ± 8,5 tisíce 

let). 

Věk J1b1a v recentních studiích publikován nebyl, pouze jí nadřazená 

haploskupina J1b byla dávána do souvislosti s příchodem zemědělství (Torroni et al. 

2006).  

Věk J1c2 rovněţ zatím nebyl publikován. Kromě námi stanoveného 

koalescenčního stáří můţe zařazení této haploskupiny do tzv. neolitické komponenty 

podporovat i porovnání fylogeneze s prací P. Serk z roku 2004 (Serk 2004). Jedna 

z větví fylogenetické sítě sestavené v uvedené studii ukazuje velice obdobné větvení 

jako naše fylogenetická síť J1c a J1c2 (viz obrázek č. 5 a příloha č. 2.3, 2,4 - network 

J1c a J1c2). Serk pouţila pro sestavení fylogenetické sítě (mimo jiné) sekvence 

evropské a předovýchodní, ve větvi analogické ,,naší J1c2― jsou sekvence převáţně 

evropské a větvení je rovněţ hvězdicovitého typu (Serk 2004). Tyto skutečnosti tedy 

mohou potvrzovat domněnku o odštěpení se haploskupiny J1c2 z předovýchodní větve 

a její následné expanzi v období šíření neolitu.  

 Námi stanovený věk J2a1a vykazuje poměrně značný rozptyl (9,6 tisíce let ± 8,5 

tisíce let), avšak její zařazení do neolitické komponenty podporuje rovněţ práce Soarese 

a dalších autorů z roku 2010 (Soares et al. 2010). 

Vznik haploskupin T1 a T1a o kterých se rovněţ v souvislosti s neolitem 

uvaţovalo (Richards et al. 2000; Torroni et al. 2006), spadá ve střední Evropě podle 

našeho datování spíše do středního a pozdního období mladého paleolitu případně 

mezolitu. 
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Z námi určených haploskupin, které se mohly na neolitické demografické 

expanzi podílet, má nejvyšší zastoupení J1c2 (1,9 %), dále J2a1a (1,3 %) a J1b1a (0,6 

%). 

Celkový podíl těchto fylogenetických linií je v průměru 3,9 %, přičemţ nejvyšší 

zastoupení – 5,2 % nacházíme v souboru z Česka. Dále se pak jedná o soubor 

z Německa (5,1 %), Polska (3,4 %) a Rakouska (1,8 %) – viz graf č. 1 (v souborech 

sekvencí ze Slovenska a Maďarska nebylo procentuelní zastoupení jednotlivých 

haploskupin určováno – viz kapitola výsledky). 

 

 

Graf č. 1 

Zastoupení haploskupin, jejichž koalescenční stáří může souviset s neolitickou expanzí v jednotlivých 

lokalitách. 

 

Určení haploskupin potencionálně se podílejících na neolitické komponentě 

vychází z předpokladu, ţe haploskupina J má původ na Předním východě a námi určené 

dceřiné linie byly v rozsáhlejších studiích označeny jako evropské. Otázkou však 

zůstává, výskyt a datování haploskupin jim, nadřazených tedy J1b pro J1b1a, J1c pro 

J1c2 a J2a a J2a1. Moţný původ J1b a J1c je Asie nebo Evropa, J2a Asie a J2a1 Evropa 

(viz kapitola literární přehled – tabulka č. 2) (Soares et al. 2010). Podle našeho datování 

J1b, J1c J1a i J1a1 spadají do mladopaleolitické, případně mezolitické komponenty. Je 

však rovněţ moţné, ţe se J1b1a, J1c2 a J2a1 neodštěpily na Předním východě, ale 

v Evropě z linií, které se sem dostaly jiţ v předchozím období. Předpokladu evropského 

odštěpení však částečně odporují výzkumy aDNA, které zatím neidentifikovaly linie 
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J1b, J1c a J2a1 u paleolitických a mezolitických vzorků ze střední Evropy (Bramanti et 

al. 2009).  

Je třeba rovněţ brát v potaz moţnost, ţe by naše datování mtDNA haploskupin J 

a T1 pouze z D-loop oblasti poskytovalo vyšší věk neţ je skutečná koalescence. 

V takovém případě by všechny haploskupiny mohly být mladší a do neolitické 

komponenty bychom pak zahrnuli např. i J1c, nebo J2a1 a T1a. Vzhledem k tomu, ţe 

jsme vycházeli z těch nejpřesnějších odhadů mutační rychlosti a drţeli se veškerých 

doporučení při práci s fylogenetickými sítěmi, takovouto situaci nepředpokládáme.  

Výsledek můţe být také lehce zkreslen i tím, ţe do posouzení zastoupení 

nemohly být zahrnuty soubory z Maďarska a Slovenska. Sekvence z těchto oblastí 

můţeme do naší databáze doplnit v okamţiku, kdy budou k dispozici spolehlivá data. 

 Stejný soubor vzorků z České republiky, který byl nově analyzován v této práci, 

byl poprvé zpracován pro diverzitu Y chromozomu (Kráčmarová 2005; Kráčmarová et 

al. 2006). Byl zde určen podíl ,,neolitických― haploskupin Y chromozomu – tedy 

haploskupin E3b, G a J2. Porovnání výsledků s naší studií je znázorněno v grafu č. 2. 

 

 

Graf č. 2 

Zastoupení mtDNA haploskupin (J1b1a, J1c2, J2a1a) nově analyzovaného souboru z ČR a a haplskupin 

Y chromozomu (E3b, G a J2) podle dat z práce A. Kráčmarové (2005) pravděpodobně se podílejících na 

neolitické demografické expanzi, v jednotlivých lokalitách ČR. 
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 Průměrné zastoupení ,,neolitických― haploskupin Y chromozomu bylo v souboru 

vyšší (15 %)
6
. Na rozdíl od naší studie, nebylo ale v práci A. Kráčmarové pouţito 

molekulárního datování a všechny linie, u nichţ se neolitický základ předpokládá, byly 

do této kategorie také zařazeny (Kráčmarová 2005). My jsme pomocí datování vyloučili 

J a T linie, které jiní do neolitické komponenty zařazovali. Naopak, jak jiţ bylo uvedeno 

v kapitole literární přehled, na neolitické expanzi se mohly podílet i jiné haploskupiny, 

např. N1a, jeţ jsme nevyhodnocovali. 

 Rozdílné zastoupení haploskupin Y chromozomu a mtDNA haploskupin 

s moţným neolitickým původem mohl ovlivnit i způsob míšení populace lovců-sběračů 

a prvních zemědělců, k němuţ při styku obou kulturních komplexů jistě docházelo 

(Brůţek 2003; Galeta and Brůţek 2009; Galeta et al. 2011). Z původní mezolitické 

populace lovců-sběračů mohlo mezi první zemědělce přecházet více dívek neţ chlapců. 

Tím by se zemědělský mtDNA genofond obohacoval fylogeneticky staršími haplotypy. 

Obdobný příklad lze pozorovat i dnes, např. u lovecko-sběračských skupin Pygmejů, 

jejichţ dívky jsou provdávány do vesnic sousedících zemědělců (Bailey 1991; 

Schebesta a Lebzelter 1933; Quintana-Murci et al. 2008). 

                                                             
6 Námi určené mtDNA haploskupiny související s neolitickou expanzí jsou v tomto nově 

analyzovaném souboru z ČR zastoupeny průměrně 6, 3 %. 
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8 ZÁVĚR 

 V této práci jsme zjišťovali, jakou informaci o neolitické demografické expanzi 

ve střední Evropě můţe poskytnout fylogenetická analýza kontrolní oblasti mtDNA 

sekvencí zařazených do haploskupin J a T1. K analýze byl pouţit soubor námi nově 

zpracovaných a doposud nepublikovaných 36 sekvencí ze souboru 281 vzorků DNA 

populace České republiky a dále databáze publikovaných sekvencí ze šesti států střední 

Evropy (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Německo). 

 Pomocí fylogenetických sítí a datování ρ statistikou jsme určili tři linie, jejichţ 

čas koalescence spadal do období, kdy se v Evropě začala šířit zemědělská technologie 

– jedná se o haploskupiny J1b1a, J1c2 a J2a1a. Lze předpokládat, ţe se tyto linie 

odštěpily v období vzniku zemědělství a následně expandovaly s migrační vlnou nově 

příchozích zemědělců a v době LBK. O demografické expanzi svědčí hvězdicovitý tvar 

fylogeneze J1c2 (která byla námi nově určena jako linie potencionálně expandující 

v počátcích šíření neolitu) a částečně i hvězdicovitá fylogeneze J1b1a. O šíření linií 

J2a1a a J1b1a s proudem LBK hovoří podobnost s publikovanými výsledky z práce 

Richardse a dalších autorů z roku 1998 (Richards et al. 1998). T1 a T1a spadá ve střední 

Evropě podle našeho datování spíše do období mladého paleolitu aţ mezolitu.  

 Neolitická komponenta, tedy příspěvek z Předního východu do evropského 

genofondu v období šíření zemědělství je stále ţivě diskutována. Na základě výsledků 

analýz mtDNA byla odhadnuta na 10 % – 20 % v závislosti na regionu (Richards et al. 

2000; Soares et al. 2010), s tím ţe jejími hlavními šiřiteli byli lidé nesoucí haploskupiny 

J a T1. Námi určené haploskupiny se ale ve střední Evropě podílejí na neolitické 

komponentě průměrně jen 3,9 %.  

Výsledky datování haploskupin na základě kontrolní oblasti sekvencí 

středoevropského souboru ukázaly ve všech případech vyšší věk haploskupin neţ dříve 

publikované výsledky datování kompletních mtDNA genomů. Námi určený věk 

koalescencí haploskupiny J1c, J2 a J2a1a je asi o 1,6 – 1,8 tisíce let vyšší neţ 

publikovaná data Soarese a dalších autorů z roku 2010 (Soares et al. 2010), dále je tu 

výrazný rozdíl u J1, J1b a T1, které jsou starší o 9,6 – 12,6 tisíce let neţ v případě 

kompletních genomů. V námi pouţitém středoevropském souboru byly haploskupiny 

určeny pouze za pomoci mutací v D-loop oblasti, přesnější určení haploskupin na 
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základě sekvencí celých genomů mtDNA by nám umoţnilo provést detailnější analýzu 

tohoto problému 

V genofondu dnešní evropské populace lze odhadnout příspěvek z období šíření 

zemědělství – tedy tzv. neolitickou komponentu pomocí molekulárního datování.  

Z pohledu mtDNA haploskupin je pravděpodobné, ţe není tvořena pouze liniemi 

haploskupin J a T, ale i dalšími haploskupinami. Přesnější určení této komponenty by 

vyţadovalo nejen podrobné datování všech linií ze vzorků současné populace, ale další 

aplikaci komplexnějších metod jako je zakladatelská analýza pro opětovné porovnání 

s oblastí Předního východu, nebo BEAST pro vyváţení mutační rychlosti různých 

fylogenetických větví. Takové aplikace jsou sice nad rámec zadané diplomové práce, 

ale v dalším studiu genetické diverzity středoevropských populací bychom se jim chtěli 

nadále věnovat. 

Jiným východiskem, nejen k lepšímu pochopení změn populační struktury, ale  

i k moţnému zpřesnění datování koalescence, by mohlo být studium aDNA. Analýzou 

souborů DNA paleolitických, mezolitických, neolitických a post-neolitických populací 

by se daly ověřit rekonstruované změny genetické struktury evropské populace a snad 

by bylo moţné vyvodit obecnější závěry o moţném působení evolučních mechanismů 

jako je efekt zakladatele, efekt hrdla lahve, genetický drift a genový tok, které mohly 

ovlivnit podobu genofondu recentní evropské populace. Otázkou zůstává, zda se podaří 

optimalizovat metody studia aDNA v běţné archeogenetické praxi, která se stále potýká 

s obrovským mnoţstvím problémů, týkajících se především autenticity původní DNA.  
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9 SEZNAM ZKRATEK 

A  Adenin 

aDNA  ancient DNA; pravěká DNA 

AMČ  anatomicky moderní člověk 

BEAST Bayesian Evolutionary Analysis by Sampling Trees; Bayesovská 

evoluční analýza pomocí vzorkování stromů 

bp  base pairs; párů bazí 

C  Cytosin 

ČR  Česká republika 

G  Guanin 

HVS-1, 2 Hypervariable Segment 1, 2; hypervariabilní segment 1, 2 

LBK  Linearbandkeramik; lineární keramika; kultura s lineární keramiky 

MJ  Median Joining; mediánové spojení 

ML  Maximal Likelihood; maximální věrohodnost 

MMK  moravská malovaná keramika, kultura s moravskou malovanou 

keramikou 

MRCA Most Recent Common Ancestor; nejstarší společný předek 

MSY  Male-Specific region of the Y; muţská specifická sekvence 

mtDNA mitochondriální DNA 

NRY  Non-recombining Region of the Y chromosome; nekódující část 

chromozomu Y 

OTU  Operational Taxonomic Unit; taxonomická jednotka 

PCR  Polymerase Chain Reaction; polymerázová řetězová reakce 

PPN  Pre-Pottery Neolitic; před-keramická etapa neolitu 

př. n. l.  před naším letopočtem 

rCRS  revised Cambridge Reference Sequence, revidovaná cambridţská 

referenční sekvence 

RM  Reduced Median; redukovaný medián 

STK  Stichbandkeramik; vypíchaná keramika; kultura s vypíchanou keramikou 

T  Tymin 

μl  mikrolitr 
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