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Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na
moravské Valašsko: evolučně antropologická studie
Abstrakt
Cíl: Tato Ph.D. studie se zabývá historií moravských Valachů z hlediska evoluĉní
antropologie. Jejím cílem je zjistit původ moravských Valachů a prozkoumat, které mateřské
populace daly vzniknout charakteristické populaci moravských Valachů a celému
etnografickému regionu v severovýchodním pohraniĉí Ĉeské republiky.
Metody a materiál: Pro naplnění cílů jsou vyuţity prameny historické, demografické,
lingvistické a genetické. Ostatní obory podporují primárně genetické důkazy, které máme
k dispozici. Práce je zaměřena na porovnání Y chromosomálních haplotypů evropských
populací s moravskými Valachy. Tyto haplotypy jsou tvořeny setem 12 Y-STR
polymorfismů. Z jejich frekvencí byly vypoĉteny intrapopulaĉní a interpopulaĉní statistiky,
stejně jako jsme urĉili Y chromosomální haploskupiny a provedli admixture analýzu.
Srovnávací soubor zahrnuje informace z celkově 44 evropských populací s 4757 dárci DNA.
Moravští Valaši jsou zastoupeni 94 vzorky, které byly shromáţděny v rámci doktorandského
studia autora.
Výsledky: Analýza našich dat odhalila sníţenou genetickou diverzitu, sníţenou průměrnou
genetickou diverzitu na lokus a sníţené mean number of pairwise differences valašské
populace ve srovnání s okolními středoevropskými populacemi. To je zřejmě způsobeno
izolací valašské populace. Vícerozměrné škálování a porovnání F ST párových genetických
vzdáleností odhalilo, ţe Valaši jsou blízcí populacím z Polska, Makedonie a Rumunska.
Porovnání sdílených haplotypů a analýza molekulárního rozptylu naopak ukazují moravské
Valachy jako jasně středoevropskou populaci. Rovněţ admixture analýza, stejně jako
demografická a historická data, dokládají silný vliv autochtonní moravské populace na
vznikající populaci moravských Valachů.
Závěr: Moravští Valaši představují hybridní populaci, která byla vytvořena smísením svých
rodiĉovských populací. Tento proces zaĉal na konci 15. století a byl ukonĉen před zaĉátkem
19. století. Trval tedy přibliţně 300 let. Hlavní roli v tomto procesu hrála autochtonní
moravská populace. Nově příchozí imigranti na Valašsko tvořili asi 20 % jeho celkové
populace, a zeměmi jejich původu byly Polsko, Slovensko, pravděpodobně Ukrajina a
Rumunsko.
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Y chromosomal polymorphisms in the Czech population with focus on
Moravian Valachs: evolutionary anthropology study

Abstract:
Aim: This Ph.D. study presents an evolutionary anthropology approach to the history of
Moravian Valachs. We question the origins of Valach population evaluating the admixture
event that marked the appearance of Moravian Valachs and created a distinct ethnographic
region at the north-eastern boarders of the Czech Republic.
Methods & Data: We combine historic, demographic, linguistic and genetic data. Genetic
data provide our main source of information, the other sources play vital, yet supportive role.
We focus on Y-chromosomal variation, using 12 Y-STR loci haplotype to compute intrapopulation and inter-population statistics, infer Y-chromosomal haplogroup information and
to compare Moravian Valachs to other European populations. Admixture analysis was also
performed. Our dataset contains haplotypic information from 44 populations with the total of
4757 individuals. Moravian Valachs are presented by 94 samples gathered by the author.
Results: Our data reveal a decreased genetic diversity, average diversity over loci and mean
number of pairwise differences in Moravian Valachs compared to other Central European
populations. This feature is most probably caused by isolation of Valach population.
Multidimensional scaling and comparison of FST distances shows Valach population as
related to populations from Poland, Romania and Macedonia. Shared haplotypes and
AMOVA tests place the Valachs to the Central European region. Also admixture analysis, as
well as demographic and historical data, stresses the influence of autochthonous population of
Moravia in the forming of Moravian Valachs.
Conclusion: Moravian Valachs represent a hybrid population, created during an admixture
event that had begun in the end of 15th century and ended before the beginning of 19th
century, lasting about 300 years. Vital role in the admixture played the autochthonous
population of Moravia. The immigrants constituted approximately 20 % of the new
population and they originated from Polish, Slovak, supposedly Ukrainian, and Romanian
populations.
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1. Úvod
Téma mé disertaĉní práce je historie Valachů na území Ĉeské republiky a jejich genetická
a historická příbuznost s okolními populacemi. Jelikoţ se však jedná o téma rozsáhlé jak co
do ĉasové hloubky, tak do geografického rozsahu, nemohu se samozřejmě omezovat pouze na
souĉasnou Ĉeskou republiku. Naopak, budu vycházet z dějin valašského elementu v oblasti
zemí koruny ĉeské, na území uherského království a dalších mocenských celků jihovýchodní
Evropy od zaĉátku našeho letopoĉtu aţ do souĉasnosti. Zde se zaměřím nejenom na historii
valašského etnika, ale abych co nejpřesněji mohl popsat vliv tohoto etnika na biologickou
historii moravského Valašska, budu se zabývat i dalšími etnickými celky středu Evropy a
Balkánu. Především to budou vlivy germánské, slovanské a řecké, které snad mohly
zasáhnout do historie Valachů. Nesmíme zapomenout ani na populace Latinů, nebo snad lépe
na románské populace na Balkánském poloostrově. Zamýšlet se budeme i nad vlivem
asijských populací, jmenovitě Maďarů a Turků.
V předchozím odstavci jsem náleţitě pojmenoval témata, jakými se bude tato práce
zabývat. Pro ĉtenáře však jistě bude neméně zajímavé zjistit, jakými problémy se tato práce
zabývat nebude. Jelikoţ jiţ podle názvu je tato studie zaměřená evoluĉně antropologicky, je
zřejmé, ţe jejím hlavním cílem bude biologická historie Valachů. Detailní zájem bude
věnován především jejich genetické variabilitě Y chromosomálních markerů. Jiţ ze své
podstaty se tedy tato práce zabývá pouze genetickou variabilitou muţské ĉásti populace.
Pokud je v následujícím textu zmiňována genetická variabilita Valachů, případně jiných
evropských populací, mám vţdy na mysli pouze variabilitu týkající se muţů té dané populace.
Výjimky jsou vţdy výslovně v textu uvedeny.
Velká ĉást textu bude věnována i metodám práce s genetickými daty, detekci různých
trendů v těchto datech a statistickému a poĉítaĉovému zpracování frekvenĉních dat.
Samozřejmě v našem bádání budeme pouţívat i informace ze spoleĉenskovědních oborů.
Avšak v tomto případě půjde pouze o informace získané z literatury a diskusí s odborníky.
Tato práce se nesnaţí, a ani nemůţe, být nějakým vyĉerpávajícím přehledem historických
událostí posledního tisíciletí na Balkáně a ve střední Evropě. A proto, pokud se v následujícím
textu zmiňuji o historii nějaké etnické skupiny, pak pokud to není blíţe specifikováno, mám
vţdy na mysli biologickou historii. Tento pojem v chápání mé práce zahrnuje identifikace
rodiĉovských populací, genetickou příbuznost s okolními populacemi, efektivní velikost
populace pro různé genetické markery a s těmito faktory spojenou moţnost jejich rozdílných
8

původů, souĉasnou frekvenci jednotlivých genetických markerů a moţné vysvětlení těchto
frekvencí procesy, které stály za formováním tohoto obrazu.
Prezentované údaje jsou podřízeny jedinému cíli – popsat co nejpřesněji biologickou
historii moravských Valachů a jejich vztah k okolním populacím.
K tomuto cíli budou vyuţity údaje z následujících vědních disciplín a zdrojů:
a)

Historické prameny o vzniku valašského etnika, historie státních celků na
území balkánského poloostrova, historické prameny zaznamenávající
valašskou kolonizaci západních Karpat a interakci Valachů s původním
obyvatelstvem.

b) Etnografické údaje o Valaších, jejich kultuře, technologiích a záznamy jejich
kontaktu s etnickými skupinami na Balkáně, ve východní a střední Evropě.
c)

Demografická data o velikosti populace v oblasti Moravských Beskyd v 15.–
17. století, prameny udávající velikost migraĉní vlny valašského osídlení
Beskyd.

d) Lingvistická data o rumunských a východoevropských elementech v
moravském valašském nářeĉí a místním názvosloví.
e)

Genetická data zahrnující frekvence Y chromosomálních polymorfismů
v populaci moravských Valachů a srovnání těchto údajů s publikovanými
daty populací na Balkáně a ve východní a střední Evropě.
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2. Hypotézy
Po krátkém úvodním slovu bych rád přesně urĉil hypotézy, které má tato disertaĉní práce
testovat.
Nulová hypotéza (H0):
Moravští Valaši obývající v souĉasné době hraniĉní horské pásmo a přilehlé podhorské
oblasti na východě ĈR se neliší svojí genetickou variabilitou na Y chromosomu od okolního
ne-valašského obyvatelstva. Za pouţití moderních metod populaĉní genetiky nemůţeme tyto
populace rozlišit a model autochtonního původu moravských Valachů je tím
nejpravděpodobnějším vysvětlením.
Alternativní hypotéza (H1):
Valaši se odlišují od okolních populací svou genetickou variabilitou na Y chromosomu.
Pro jejich pravý biologický původ existuje několik vysvětlení:
H1a – Moravští Valaši jsou homogenní skupina, která je významně
odlišná od zbytku ĉeské populace. Mísení Valachů a původních
obyvatel moravsko-slovenského pomezí je nepravděpodobné. V tomto
případě se budu snaţit najít evropskou populaci, která je nejpodobnější
svou genetickou variabilitou zkoumaným moravským Valachům.
H1b – Moravští Valaši jsou ĉásteĉně odlišní od původního
obyvatelstva. Pravděpodobně došlo k mísení obou populací. Na základě
historických pramenů a demografických dat se pokusím urĉit základní
parametry všech rodiĉovských populací, které mohly přispět na
formování genetické diverzity dnešní populace Valachů
v Moravskoslezských Beskydech.

10

3. Historie Valachů
První historická zmínka o Valaších pochází snad z 6. stol. n. l. z prací byzantského
historika Prokopia z Kaisareie. Ten zmiňuje několik pevností s románskými jmény. Z díla
dalšího byzantského spisovatele, Theofana, pochází následující záznam o latinsky mluvícím
lidu z jiţního Balkánu (lidová latina). Zde při váleĉném taţení proti Avarům roku 587 je
moţno najít příhodu, kdy jeden ze soumarů uklouznul na úzké cestě nad příkrým srázem a
honák (místního původu) na něj volá: „Torna, torna, fratre.“ (Thunmann 1774). Tyto první
dvě zmínky nejsou samozřejmě nezvratitelné důkazy o jiţ zformovaném valašském etniku,
ale spíše nám ukazují historickou hloubku kořenů prapůvodních Valachů a důkaz o
přetrvávání obecné latiny na byzantském území i několik století po ukonĉení vlivu Říma nebo
Západořímské říše.
Pravděpodobné rozeznání valašského etnika pak nacházíme v záznamech Maďarů o
dobývání území Panonské níţiny a okolních oblastí. Tyto záznamy pocházejí z kroniky Gesta
hungarorum napsané na přelomu dvanáctého a třináctého století neznámým autorem. Hlavní
maďarská expanze je však datována do roku 896 n. l., ale v této době ještě není
pravděpodobné, ţe by Maďaři rozeznávali Valachy mezi ostatními populacemi Transylvánie
jako samostatně stojící skupinu (odlišnou například od Peĉeněhů). Jasné důkazy o Valaších
v Transylvánii máme aţ z dvacátých let 13. století (Roesler 1871).
Od konce 12. století máme jiţ více záznamů o valašském lidu z rumunských Karpat.
V této době vznikají na území dnešního Rumunska první valašské státní útvary. O nich bude
pojednávat následující kapitola. Jen pro úplnost dodávám, ţe první zmínky o Valaších
z moravského pohraniĉí pochází z let 1490–1500 (Macůrek 1959). Podrobněji se historii
moravského Valašska věnuje kapitola 5.

3.1 Původ slova Valach a první zmínky o Valaších
Abych uvedl svoji práci a poloţil tak základ myšlenkové konstrukce pro různé varianty
modelů ověřovaných v rámci testování hypotéz, v prvních kapitolách se zaměřím na vznik
valašského etnika a původ slova Valach.
Samotný název Valach, Vlach oznaĉoval v různých dobách různé skuteĉnosti. Jeho původ
však je germánský (Kadlec 1916). Ve starogermánštině oznaĉoval výraz „Walh, Vaelh,
Wälsche nebo Valr“ sousední keltské kmeny, Galy (snad kmen Volcae – jak uvádí Cranjala,
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1938), které se dostaly pod silný vliv Říma a došlo k jejich romanizaci. V přeneseném smyslu
tento výraz oznaĉoval Římana nebo také cizince. I v moderních germánských jazycích
oznaĉují slova s podobným základem např. území a jazyky keltské původu (Wales, velština,
Valonie). Rovněţ stejného základu jsou místní názvy a produkty ze severní Itálie a jiţního
Švýcarska (např. Die Walnuss – vlašský ořech, Walserrhein v Graubündenu). I v některých
slovanských jazycích přetrvává spojitost slova Vlach s Itálií (ĉeština, polština). Od Germánů
přijaly toto slovo jiné národy, a to zejména Slované a Řekové. A tak řecké Βλασορ, stejně tak
jako slovanské Vlach, Valach, Voloch (Волох) staly se základem například i pro maďarské
Oláh a Olász. Tohoto pojmenování se však pouţívalo v různých historických souvislostech
pro oznaĉení různých etnických skupin.
Jedná se o exonymum, kterým původně oznaĉovali Slované romanizované obyvatele
Balkánu (Thráky) a pravděpodobně i samotné potomky římských osadníků. Nejuţívanější
bylo oznaĉení Vlach u jiţních Slovanů. U Bulharů a především Srbů, kteří měli styky
s románským obyvatelstvem přímořské Dalmácie, proto mohl Valach znamenat jak bohatého
měšťana z Ragusy (Dubrovníku), tak stejně dobře románského pastýře z vnitrozemí
Balkánského poloostrova. Tuto dvojakost u oznaĉení dvou románských národů si zaĉaly
uvědomovat národy, které s oběma výše uvedenými populacemi přišly do styku. Následně se
také pojmenování jak románského obyvatelstva Itálie a východního pobřeţí Jaderského moře,
tak pasteveckých populací z balkánských vysoĉin odlišuje. Například se pro Italy a Latiny
vyĉlenil název Vlach, (resp. Olász v maďarštině, Wälsche v němĉině) a pro Rumuny, nebo
původně latinizované obyvatelstvo na sever od Dunaje termín Valach (Oláh, Wallach).
Neţ ovšem došlo k této pevné kodifikaci, můţeme se v historických pramenech setkat
s různou významovou náplní termínu Vlach. Toto pojmenování se vţilo jako obecné oznaĉení
pasteveckých populací jiţní Evropy, a to i v řeckém tvaru „blachos“ (Winnifrith 1987),
v případě romanizovaných balkánských pastevců se potom vyskytuje řecký termín
Μαςποβλασοζ(ι) – Ĉerný Vlach. Tento termín byl převzat i do latiny, italštiny a
srbochorvatštiny, a tak se můţeme setkat s názvy jako Moroblachi, Morovlachi, Morlachi,
Murlacchi, Morlaki, Morláci (Kadlec 1916). Stejný původ má i turecký termín Karaflak
(Cranjala 1938).
V souĉasné době bývá termín Valach také někdy pouţíván jako odlišení Rumunů ţijících
mimo dnešní Rumunsko. Tímto názvem, s hanlivým podtónem, také někdy oznaĉovaly
evropské muslimské národy sousední křesťanské populace. Tak například v Řecku tímto
slovem Turci oznaĉovali všechny původní obyvatele. Albánští muslimové pouţívali toto
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oznaĉení pro slovanské sousedy. Ale například i katoliĉtí Chorvati jmenovali stejně sousední
pravoslavné Srby.
Samotní Valaši sami sebe nazývali různými jmény, která díky jejich původu vycházela ze
spoleĉného základu romanus. Aţ teprve druhotně některé populace přejaly i názvy odvozené
od slova Vlach/Valach.
Vidíme, ţe pokud bychom se měli orientovat pouze podle názvu, Valaši by tvořili velmi
diverzifikovanou skupinu. V této práci se proto zaměříme pouze na Valachy, pastevce snad
balkánského a románského původu. Pokud budu pouţívat výraz Valach, mám na mysli právě
tuto etnickou skupinu (i kdyţ připouštím, ţe se geneticky s největší pravděpodobností nejedná
o homogenní celek). Jak jsem vylíĉil jiţ na předchozích stránkách, místo moravských
Valachů ve výše zmíněné plejádě populací a definovaných skupin se pokusím urĉit na základě
jejich genetické variability Y chromosomálních markerů.

3.2 Historie Balkánského poloostrova v první polovině našeho
letopočtu
V následující kapitole se zaměřím na historické prameny zabývající se vznikem Valachů a
pokusíme se zjistit, kde leţí jejich pravlast. Jiţ z předchozího krátkého přehledu etymologie
názvu Valach je jasné, ţe se tato kapitola bude zabývat především historií osidlování
Balkánského poloostrova. Slovem klasika: „ Je pro naše vědomosti o Rumunech a bývalých
jejich kníţectvích karakteristické, ţe neumíme ani správně pojmenovat země, z nichţ povstalo
nynější království rumunské.“ (Kadlec 1916).
V následujících oddílech tedy zazní zběţný popis prvních státních celků, které vznikly na
území dnešního Rumunska. Při tomto výĉtu se samozřejmě musíme zaobírat historickými
událostmi, které by snad mohly mít význam i pro pozdější hypotetický příchod Valachů na
naše území. Se stejnou, ne-li větší obezřetností se však zaměřím na doloţené změny v etnické
skladbě obyvatelstva na zkoumaném území, na migrace, vpády cizích etnických skupin,
místní populaĉní pohyby, kolonizace nových území (a to jak spontánní, tak konané z popudu
vrchnosti). Tyto děje budou tvořit základ pro antropologickou studii v dalších ĉástech mé
práce.

13

3.2.1 Počátky osídlení balkánského poloostrova a vliv Říma
Balkánský poloostrov se stal jednou z vstupních bran do Evropy pro všechny expanze
příslušníků druhu Homo sapiens. První známky osídlení se nalezly jiţ z doby osídlení
archaickým H. sapiens (neandertálec) – jeskyně Krapina (Radovĉić et al. 1988). Přes Balkán
vedly také kolonizace anatomicky moderního Homo sapiens (AMH – anatomically modern
human/Homo) na poĉátku svrchního paleolitu. Důleţitým mezníkem pro lidské populace
v této ĉásti Evropy bylo i vytvoření glaciálního refugia pro mezolitické lovce (a velkou ĉást
ţivoĉišných a rostlinných druhů Evropy) během posledního glaciálu (LGM – last glacial
maximum). Rovněţ neolitická expanze zemědělců směrem do střední a severozápadní Evropy
vedla přes celou délku Balkánského poloostrova. Poměrně podrobný přehled o posledně
zmiňované migraĉní vlně jsem podal ve své předchozí práci (Ehler 2003). Je zřejmé, ţe po
neolitickém osídlení byla většina populace zemědělského způsobu ţivota, ale poměr mezi
nově příchozím obyvatelstvem a původní populací v neolitických spoleĉnostech je zatím
nejistý. Na Balkáně však oĉekáváme větší zastoupení nově příchozích zemědělců neţ
v případě neolitizace obyvatelstva střední Evropy.
Hlavní populaĉní a mocenský prvek na Balkáně tvořili v druhém a prvním tisíciletí př. Kr.
Řekové (Du Nay 1996). Díky řeckým a později i římským historikům máme dost zpráv o
kmenech a národech, které obývaly oblasti na sever od řeckého vlivu. Na území
severozápadně, zhruba ohraniĉeném pohořím Epiros na jihu, Istrií na severu a pomyslnou linií
mezi dnešním Bělehradem a Skopjí, ţilo velké mnoţství kmenů, které Řekové a Římané
oznaĉovali jako Ilyry (Gáldi and Makkai 1942). Jednalo se především o zemědělce, rybáře,
ale také například o obávané piráty Jaderského moře. Východně od Ilýrie, jak bylo toto území
nazývané, leţela Thrákie. Thrákové (romanizovaná forma řeckého Θπηιξ, Θπαιξ nebo
Θπαικεζ). Opět se jednalo o populaci zemědělců a pastevců roztříštěnou do mnoha desítek
kmenů. Ĉást thráckých kmenů ţila také v Malé Asii.
Dále na sever byl levý břeh dolního toku Dunaje obydlen kmenem Getů. Getové zaujímali
území dnešní Dobrudţi a jiţní ĉásti Moldávie – Rumunské (Valašské) níţiny. Na západ od
Getů se nacházel další kmen, Dákové. Obývali hornaté oblasti Karpat, Transylvánie, a mluvili
pravděpodobně stejným jazykem jako Getové (Vékony 2000). Na pravém, jiţním břehu
Dunaje sídlí kmen Moesiů, snad rovněţ patřící do stejné skupiny jako Dákové a Getové.
Jednalo se tedy pravděpodobně, stejně jako v případě Dáků a Getů o jeden z thráckých
kmenů. V době před naším letopoĉtem zasáhly ještě do etnického obrazu oblasti našeho
zájmu kmeny Skythů (Σκύθηρ), které se v osmém století př. n. l. přihnaly na koních ze
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severovýchodní stepi z dněperské oblasti. Po prvních kontaktech s thráckými a řeckými městy
na západním břehu Ĉerného moře se tento nový populaĉní element smísí s původním
obyvatelstvem. O dvě stě let později se objevují v tomto geografickém areálu Keltové. Jejich
expanze vycházející ze střední Evropy byla zastavena a ĉásteĉně snad i absorbována Dáky a
Gety (Guirescu 1981). Vliv těchto dvou kmenů sílí na přelomu letopoĉtu. Roku 82 BC spojuje
Dáky a Gety pod vládu jednoho krále kmenový vůdce Burebista (Boirebistas). Jeho tvrdá
vláda a agresivní dobyvaĉná politika vytvoří silnou říši, která se rozkládá na sever od Dunaje
od břehů Ĉerného moře aţ k hranicím Moravy na západě. Na jihu je toto Geto-Dácké
království jiţ v kontaktu s Římem, pro nějţ představuje znaĉnou hrozbu. Dvěstětisícová
Burebistova armáda se nebojí překraĉovat Dunaj na jiţní břeh, kde napadá keltská města pod
římskou správou. Ale toto mocné, rozsáhlé, avšak multietnické a proto roztříštěné království
ubíjejí váţné vnitřní nepokoje. V roce 45 BC je Burebista zavraţděn během mocenského
převratu a Geto-Dácké království se téměř okamţitě rozděluje na několik menších státních
celků (Vékony 2000). Krize dosahuje dokonce takových rozměrů, ţe Julius César se chystá
vyuţít vnitřního zmatku v Dákii, a shromaţďuje armádu pro invazi na severní břeh Dunaje.
Neţ však tento plán uskuteĉní, je zavraţděn (15. 3. 44 př. n. l.).
Po dalších 150 let ţila dácká a getská království v oblasti poměrně klidným ţivotem.
Dlouhotrvající konflikt s Římem měl však za následek koneĉnou ztrátu vlivu dáckých králů
na dění na jih od Dunaje, v Moesii. Dákie se také postupně stává v podstatě vazalským
královstvím Říma, především za vlády dáckého krále Decebala (89 AD). Vékony (2000) se
rovněţ zamýšlí nad lingvistickým/etnickým sloţením vládnoucí sloţky obyvatelstva na getodáckém území. Po lingvistické analýze jmen kmenů, které nám zanechal Ptolemaios, dochází
k závěru, ţe v době dobytí Dákie Římem byla vládnoucí dácké elity spíše keltského a
skythského původu (nebo sarmatského – Sarmaté byli jeden ze skythských kmenů obývající
oblast sousedící s Dákií na severovýchodě), neţ dáckého.

3.2.2 Vliv Říma na Balkáně
Římský tlak na národy Balkánského poloostrova byl zahájen během první Ilyrské války.
První římskou provincií na Balkáně se stala Macedonia (146 BC). Vstupem na toto nestálé
území se Republika nechala zatáhnout do téměř nepřestávajícího konfliktu s bojovnými
kmeny ilyrskými a thráckými. Postupně získala Římská Republika v této oblasti několik
dalších provincií. Jejich výĉet uvádí Tab. 1. na konci této kapitoly. Jiţ víme, ţe kromě
původních obyvatel se stal Balkán cílem nebo cestou pro další etnické skupiny a jejich
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migrace. Především to byli Keltové a Skythové, na území Dákie rovněţ dříve nezmiňovaní
Bastarnové (Bastarnae) – snad ĉásteĉně germánského původu.
Vzhledem k mému zájmu o vznik a vývoj valašských populací, a tedy na formování
etnického obrazu v oblasti dnešního Rumunska, zaměřím se nyní na dění v římských
provinciích Moesie a Dacie.
V předchozí kapitole jsem jiţ zběţně vylíĉil vládu posledního svobodného dáckého krále,
kterým byl Decebalus (87–106). Jeho vláda byla poznamenána dlouhým bojem proti jiţnímu
sousedovi, římskému Impériu. Dákie však byla do poslední chvíle silným protivníkem Říma,
o ĉemţ svědĉí nejenom mnoţství vyhraných hraniĉních šarvátek, ale především přední místo,
které zaujímala v myšlení a strategických plánech římských císařů (Lica 2000). Za
Domitianovy vlády (81–96) došlo k váţným střetům mezi dáckými vojsky a římskými
legiemi. V roce 86 rozdělil císař Domitian provincii Moesia na dvě ĉásti, Moesia Superior,
odpovídající zhruba dnešnímu Srbsku a Moesia Inferior. Ta se rozkládala na jih od Dunaje na
území dnešního severního Bulharska a Dobrudţi. V roce 87 táhl římský generál Cornelius
Fuscus na sever přes Dunaj. U města Tapea (pravděpodobně v oblasti Ţelezných Vrat) padl
do léĉky a jeho pět nebo šest římských legií bylo zniĉeno Dáky. Ti také získali jejich bojovou
zástavu, a především váleĉné stroje. Domitian odpověděl dalším útokem hned následující rok
88. Tento římský výpad byl jiţ úspěšný a Decebalus byl poraţen. Podepsaný mír byl však
poměrně mírný pro dácké království. Decebalus se sice stává v podstatě vazalem Říma, ale
můţe si ponechat armádu, ukořistěné zbraně, dostává od Říma dokonce dotace a k dispozici
jsou mu dáni římští inţenýři na stavbu infrastruktury. Naopak je od něj poţadováno, aby se
vzdal vlastní zahraniĉní politiky a v této otázce se podřídil Římu. Decebalus vyuţívá získané
prostředky k posilování vojenské sloţky, staví nové pevnosti a váleĉné stroje. Pravděpodobně
tuší, ţe další střet na sebe nenechá dlouho ĉekat. Jeho nynější zbrojení se však stane, i kdyţ
spíše formálně, jedním z casus belli v následující, tzv. První dácké, válce (Lica 2000).
Za vlády císaře Trajána (98–117), oznaĉovaného jako Optimus Princeps, dosáhla Římská
říše svého největšího rozmachu. Sahá na východě aţ do Arménie k břehům Kaspického moře,
zabírá celou oblast Evropy, severní Afriky a Blízkého východu okolo Středozemního moře na
jih od Dunaje a Rýna. Poslední římská provincie, která prominuje za tuto linii je právě Dacie.
Koneĉné podrobení Dákie Římem se odehrálo v letech 101–106 n. l. Během dvou
následujících taţení nazývaných První (101–102) a Druhá (105–106) dácká válka. Výsledkem
těchto událostí bylo vytvoření nové římské provincie, Dacia Traiana (Gáldi and Makkai
1942). Dácká armáda byla zniĉena, pevnosti rozbořeny, hlavní dácké město Sarmizegetusa
zniĉeno (jihozápadně od dnešní Alba Iulia), a sám Decebalus spáchal sebevraţdu, aby nepadl
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jako zajatec do rukou protivníka. Známe tedy výsledky této války, ale jaké byly její důvody?
Lica (2000) uvádí nejméně tři. i) Především to byla finanĉní situace císaře Trajána. Kořist, ve
formě zlatého a stříbrného dáckého pokladu, mu dovolila financovat další vojenské výpady.
Zaplatil z ní také velkolepé gladiátorské hry v Římě, trvající 123 dní. Dnešní terminologií
bychom mohli rovněţ říci, ţe cena zlata na evropských trzích výrazně klesla, právě díky této
váleĉné kořisti. ii) Dalším důvodem byl strach z vytvoření confoederatio barbarica pod
vedením Dákie. Proti této moţnosti se jiţ jistil Domitian, kdyţ nutil Dákii při uzavírání
mírové smlouvy, aby se v otázce zahraniĉní politiky podřídila Římu. Římští vládci si byli
dobře vědomi síly osamoceného Dáckého království. Pokud by však došlo ke spojení
thráckých, skythských a například i germánských kmenů střední a východní Evropy, pak by
tato konfederace představovala váţnou hrozbu pro zájmy Říma v této oblasti. iii) Poslední
důvod souvisel rovněţ s ochranou Říma proti barbarským kmenům na sever od Dunaje. Bylo
jím vytvoření provincie Dacia Traiana jako nárazníkového pásma, nebo chceme-li marky,
právě proti tlaku severních sousedů Říma.
Nově utvořená Trajánova Dákie zabírala území zahrnující dnešní Oltenii, ĉást Banátu a
ĉást Sedmihradska. Byla zde usídlena XIII. Římská legie (Gemina), a téměř okamţitě se
zaĉalo s obnovou infrastruktury, budovaly se silnice, trţiště. Koneĉné hranice provincie však
nebyly pevně ustanoveny aţ do roku 119, kdy skonĉily drobné hraniĉní šarvátky se Sarmaty,
Jazigy a Roloxany (skythské kmeny) (Vékony 1989). Osud původního dáckého obyvatelstva
zůstává nejasný. Kusé zprávy naznaĉují, ţe v období Dáckých válek ĉást obyvatelstva utíkala
před Římany na sever. Po ukonĉení váleĉných taţení však Dákie nebyla zdaleka liduprázdná.
V odborné historické literatuře zabývající se vznikem rumunského státu a národa se můţeme
setkat s dvěma názory na kontinuitu Geto-Dáckého osídlení po Decebalově poráţce. Ĉást
historiků tvrdí, ţe dácká populace v podstatě přestala existovat, a byla nahrazena římskou,
zatímco druhá ĉást podporuje spíše kontinuitu místní populace (Roesler 1871, Opreanu 1939).
Jelikoţ oblast Dákie, především ĉást Transylvánie hrála pravděpodobně významnou roli ve
vzniku valašského etnika, zaměříme se alespoň krátce na problém kontinuity osídlení
v provincii Dacia Traiana.
Z historických pramenů máme pouze kusé zprávy o výsledcích Dáckých válek. V Římě
byl Trajánův triumf vnímán téměř jako zniĉení celého národa Dáků (a Getů, ale v antických
pramenech jsou tato etnika jen málokdy rozeznávány jako samostatné celky) (Lica 2000).
Trajánův sloup, který byl vztyĉen v Římě na poĉest vítězství, na svých kamenných plastikách
ukazuje dáckých zástupy uprchlíků, kteří prchají pryĉ před postupující římskou armádou.
Dále zobrazuje (snad) hromadné sebevraţdy, a Trajánův osobní lékař tvrdí, ţe ušetřil pouze
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40 dáckých muţů. Na druhou stranu je velmi nepravděpodobné, ţe by Římané chtěli, a byli
schopni, spáchat genocidu na tak velkém národě, jakým bylo geto-dácké obyvatelstvo na
severním břehu Dunaje. V obdobných situacích v římských dobyvaĉných válkách to nebylo
pravidlem (Vékony 1989, Lica 2000). Naopak, Římané spíše vyuţívali místní obyvatelstvo po
dobytí provincie například v armádě jako pomocné (auxiliares) jednotky. Tyto jednotky
vznikaly i na území Dákie po roce 119. V Dákii se však setkáváme s neobvyklým jevem. Tím
byla agresivní osídlovací politika, kdy jiţ 10 let po vytvoření provincie v ní ţilo multi cives
Romani – mnoho římských obĉanů. Dalším údajem, podle kterého můţeme usuzovat o
mnoţství dáckého vlivu, v našem pojetí ve smyslu genetické komponenty, jsou příjmení
z náhrobků z doby římské vlády v Dákii. Vékony (1989) uvádí tyto poĉty příjmení, rozdělené
podle jazykové příslušnosti: Latinská – 73 %, řecká – 14 %, ilyrská – 4 %, keltská – 2,3 %,
dáko-moesio-thrácká – 2 %, semitská – 2,3 %. Po bliţší analýze se ukazuje, ţe dáko-moesiothrácká příjmení jsou ve skuteĉnosti thráckého původu, tedy odlišná od dáckých. Další
zajímavý údaj je velmi malý poĉet keltských příjmení. Alespoň podle analýzy příjmení se
tedy ukazuje, ţe hlavní etnické skupiny dáckého království (Geto-Dákové, Keltové, Skythové
(indoíránská jazyková skupina)) dopadly všechny stejně. Z historického záznamu byly
vymazány. Coţ je rozdíl třeba oproti původnímu obyvatelstvu sousedních provincií, Pannonia
a Noricum, kde příjmení původních obyvatel v diskutované periodě tvoří 33 %, respektive 24
%. Nepřítomnost dáckých příjmení v historickém záznamu Dákie pod římskou vládou můţe
mít několik vysvětlení. Prvním z nich by mohl být fakt, ţe Dákové přijali římská příjmení. To
bylo poměrně běţným zvykem v nových provinciích Impéria. Dalším vysvětlením by mohlo
být přesun původního obyvatelstva do hor, kde přeţívají jako nomádi, pastevci. Tato moţnost
se zdá být velmi nepravděpodobná. Ukrytí celého národa v rumunských horách, aby se
vynořil za dalších 700 let jako téměř dokonalí „pra-Valaši/Rumuni“ by bylo téměř nemoţné
v podmínkách severní ĉásti Balkánu. O takovém národu nemáme historické doklady (Kadlec
1916). Aĉ jistě jeho existence je v nejpřednějším zájmu především rumunských historiků
(Winnifrith 1987).
Pro moji další analýzu Y chromosomálních polymorfismů se však nabízí ještě jedno
vysvětlení. To se zakládá na následujících faktech. Víme, ţe dácká armáda byla poraţena, a
pravděpodobně z velké ĉásti pobita/spáchala sebevraţdu. Máme historické doklady o tom, ţe
Traján zajal 500 000 Dáků (vojáků) – tedy, ţe je vzal do otroctví (Vékony 1989). Pro další
vývoj populace byla tato ĉást Y chromosomální variace ztracena, stejně jako kdyby tito muţi
padli v boji. Spolu s masívní, netypickou, osídlovací politikou, nepřítomností dáckých
původních příjmení (patrilineární znak) se zdá, ţe muţů bylo po Dáckých válkách v Dákii
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opravdu málo. To by znamenalo úplné, nebo téměř úplné vymizení dáckých Y
chromosomálních haploskupin z ancestrální populace dnešních Rumunů a případně i
severobalkánských Valachů. To se jeví jako málo pravděpodobné.
Severní římské provincie na Balkáně jsou napadány i v následujících letech opakovanými
nájezdy barbarských kmenů ze střední a západní Evropy, a rovněţ z východní ruské stepi.
Mezi lety 167–180 zpustoší Dákii a Panonii Germáni během Markomanských válek. Ve
stejném období zaútoĉí i Costoboci (jeden z dáckých kmenů na sever od římských hranic) a
Sarmaté, kteří se proţenou Dolní Moesií a pokraĉují v expanzi dále na jih. V roce 180
přesídluje guvernér Dákie asi 12 000 Dáků z vnějšího barbarského území do Dákie, aby
posílil obrannou linii. Na konci 2. století n. l. je krvavě potlaĉeno povstání místního
obyvatelstva proti Římu. Po poměrně klidném období první poloviny 3. století n. l., kdy
v Dákii vznikají nová města, narůstá římský vliv a římská populace, se blíţí konec této římské
provincie na severním břehu Dunaje. Po roce 250 narůstají útoky dalšího „svobodného“
kmene Dáků – Karpů, v roce 251 umírá dokonce císař Decius spolu se svým synem
Herenniem během váleĉného taţení v Dobrudţe (proti Gótům). Aĉkoliv se Dákie ještě ubrání
tomuto útoku, je významně oslabena. Mezi lety 271–275, za vlády císaře Aureliana, však
Dákie musí být opuštěna z důvodu neustálého tlaku Karpů, kteří se nyní ve váleĉném úsilí
spojili s germánským kmenem Gótů.
Po vyklizení levého břehu Dunaje zaţívají severobalkánské římské provincie téměř 100
let míru a prosperity. Reorganizací vojenských jednotek na severní hranici dochází
k výraznějšímu přílivu latinsky mluvících obyvatel (a genů) na celé území Balkánu. V třetím
aţ pátém století n. l. se zaĉíná výrazněji rýsovat tzv. Jireĉkova linie (Jireĉek 1911). Pomyslná
linie, která rozděluje Balkán na severní ĉást pod římským (latinským) vlivem a jiţní ĉást,
která je pod vlivem řeĉtiny. Jireĉkova linie probíhá přibliţně od dnešního albánského města
Laçi směrem k Sofii, a dále následuje Starou planinu východně k Ĉernému moři. Tato linie je
pro nás důleţitá, kdyţ uvaţujeme o moţném místě původu balkánských Valachů (nebo
alespoň ĉásti z nich). Jelikoţ jedna ze základních definic Valachů v našem chápání je jejich
spojitost s lidovou latinou na Balkáně, vidíme, ţe jejich kořeny musíme hledat severně od
Jireĉkovy linie.
Na historii latinsky mluvícího obyvatelstva na Balkáně měla snad ještě výrazný vliv vláda
císaře Diokletiana (284–305). Tento císař pocházel z Dalmácie, kde strávil velkou ĉást svého
ţivota. Kromě jeho zásluh na stabilizaci římského Impéria, jeho administrativního rozdělení
na západní a východní ĉást, a zavedení dalších (tzv. Diokletiánových) reforem, se zaslouţil o
nárůst latinsky mluvící populace na východním břehu Jaderského moře. Tato populace, aĉ
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někdy také oznaĉovaná v pozdější době jako valašská (Kadlec 1916), nebude mít pro moje
další bádání většího významu. Nemáme totiţ historického záznamu o souvislosti mezi těmito
latiny a populacemi latinsky mluvících pastevců, kteří se objevují v balkánském vnitrozemí
v desátém století n. l. jako Valaši. Souĉasní Valaši ţijící na pobřeţí Jadranu (istrorumuni a
Morlaši) jsou vnímáni jako cizí, nepůvodní, obyvatelstvo.
Dříve neţ se však dostaneme k samotnému vzniku Valachů na Balkánském poloostrově a
jejich spojitosti s moravským Valašskem, musím se ještě zmínit o dalších populaĉních vlivech
na římské území v první polovině prvního tisíciletí n. l.
Jiţ několikrát jsem zmínil nájezdy Germánů. Prvně to byli Bastarnové, ještě za existence
svobodného Dáckého království na sever od Dunaje. Markomané zaútoĉili na římské
provincie v 2. století n. l. Pod následující vlnou germánských nájezdníků, Gótů, a jejich
spojenců, se zhroutila římská nadvláda v Dákii. Přítomnost a vliv Gótů, Gepidů, Vandalů,
Vizigótů a Ostrogótů na Balkáně je patrná aţ do sedmého století n. l. Téměř periodicky se
opakují nájezdy, usazování Germánů na území pod římskou správou, a následné výboje
dalšího germánského kmene. Jaký vliv však zanechali Germáni na původním obyvatelstvu a
na jazykové mapě Balkánského poloostrova? Jejich genetický vliv patrný na dnešním
obyvatelstvu budu diskutovat v odpovídající ĉásti této práce. Lingvistický vliv
starogermánštiny se liší u jednotlivých jazyků jihovýchodní Evropy. Ve většině z nich
můţeme najít slova, která jsou starogermánského původu, nebo mají starogermánský základ.
V jazyku, který nás vzhledem k valašskému původu zajímá nejvíce, tedy v rumunštině, však
slova germánského původu chybí (Du Nay 1996). Aspoň podle těchto indicií předpokládám,
ţe aĉkoliv germánský vliv na Balkáně byl výrazným státotvorným/borným elementem, pro
dějiny a vývoj Valachů nebude mít velkého významu.
Výĉet etnického obrazu jihovýchodní Evropy v době římské nadvlády by nebyl úplný,
kdybych alespoň pár větami nezmínil dvě invaze nomádských neevropských etnických
skupin. První z nich byli Hunové, nehomogenní etnikum snad starotureckého jazykového
původu. Objevují se v historickém záznamu Evropy ve ĉtvrtém století n. l. (okolo roku 370).
Po absorbování kmene Alanů na severních březích Ĉerného moře před sebou tlaĉí Góty. Ti se
tak dostávají na území ovládané Římem. Hunové, pod vedením Attily si podrobují všechny
kmeny východní a střední Evropy, aţ po dnešní střední Německo. Jejich říše se však rozpadá
jiţ další generaci po Attilově smrti roku 453 n. l. Hunové mizí z etnografické mapy Evropy.
V dalším století se do evropského prostoru dostávají Avarové, mongolští nomádi. Jejich
první kontakt s Východořímskou říší se odehrál v letech 558–9. Záhy dobývají Avaři téměř
stejné území jako před nimi Hunové. Spolu s Langobardy, germánskými spojenci, zniĉí
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v Karpatské kotlině kmen Gepidů. Avaři jsou také hybnou silou, která dává do pohybu
slovanské kmeny, jak uvidíme v další kapitole (3.3). Avaři hrají v Evropě významnou úlohu
aţ do zaĉátku 9. století, kdy jsou poraţeny Franky. Po této poráţce se stejně jako před nimi
Hunové ztrácejí z historického záznamu během pár desítek let. Důvody rychlé ztráty jak
Hunů, tak Avarů z historického záznamu jsou dvojí. Především jejich státní celky, dá-li se tak
nazvat dobytá území pod jejich doĉasnou vládou, si nevytvořily důleţité státní rysy a po jejich
poráţce se původní kmeny opět rychle roztříští. Druhým důvodem bude jednak malý faktický
poĉet Hunů/Avarů, který se dostal na území Evropy a jejich vstřícná politika k původním
(germánským a slovanským) kmenům. Zbytky těchto nomádů jsou tak bez dalších stop
absorbovány místními etnickými celky.
Otázka vlivu Hunů a Avarů na vývoj moravských Valachů není v historické literatuře
vůbec nastolena. Existují však domněnky o původu Sékelů, maďarského etnika
v Sedmihradsku právě z Hunů (málo pravděpodobné) nebo z Avarů (Kadlec 1916). Jelikoţ se
mě podařilo nalézt přímé shody Y chromosomálních haplotypů u moravských Valachů a
rumunské populace Sékelů, je moţné, ţe Hunové a Avaři měli na vývoj zde zkoumané
populace zásadní vliv.
Obr. 1. Rozsah Římské říše za vlády císaře Trajána (117 po. Kr.) (zdroj: http://de.wikipedia.org).
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Tab. 1. Přehled římských provincií na Balkáně a doba jejich okupace (dle Du Nay 1996, upraveno, rozšířeno)

Název provincie

Vzniká/Dobyta

Zaniká/Vyklizena

Trvání římské vlády

Dalmatia

1. stol. BC

ca 600 AD

> 600 let

Noricum

1. stol. BC

476–493 AD

> 500 let

Moesia Superior

6 AD

ca 600 AD

~ 600 let

Moesia Inferior

6 AD

ca 600 AD

~ 600 let

Macedonia

146 BC

ca 600 AD

> 600 let

Thracia

46 AD

ca 600 AD

> 500 let

Pannonia

1. stol. AD

380–395 AD

< 400 let

Dacia Traiana

106 AD

271–275 AD

165–169 let

3.3 Vliv Slovanů na vývoj balkánských populací s důrazem na
Valachy
Slované jsou největší skupina evropských národů. V dnešní Evropě ţije na 285 miliónů
Slovanů (Mackenzie 2005). Jsou spojeni díky lingvistickým charakteristikám do stejné
jazykové pod-rodiny (slovanských, nebo balto-slovanských jazyků) a rovněţ po stránce
etnologické a historické. Mezi západní Slovany se dnes řadí Ĉeši, Slováci, Luţiĉtí Srbové a
Poláci. Východní Slované zahrnují Rusy, Bělorusy a Ukrajince. Slované Balkánského
poloostrova (dnešní Srbové, Chorvati, Slovinci, Makedonci a Bulhaři) se řadí do
jihoslovanské lingvistické větve. Po genetické stránce však toto rozdělení není relevantní, jak
ukázali v poslední době analýzou Y-STR polymorfismů např. Rebala et al. (2007). Více o
problematice Slovanů z pohledu genetické variability viz kapitola 11.1.4 a 11.2.1.
Původ Slovanů, především jejich domovina, však zůstává stále zahalen rouškou
tajemství. První zmínky o Slovanech (z řeckého Σκλαςενε) máme z šestého století n. l., kdyţ
zahajují svou migraci na Balkán a do střední Evropy. Ale téměř s jistotou můţeme tvrdit, ţe
tato etnická skupina se zformovala daleko dříve. Snad to jsou oni Antes, nebo také skythští
zemědělci, Venedové nebo Serbové (Serboi) zmiňovaní jiţ v klasických řeckých a římských
pramenech (Mackenzie 2005). Slovanské etnikum se pravděpodobně zaĉalo formovat jiţ
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během LGM v oblasti středního povodí Dněpru na Ukrajině. V této oblasti leţelo glaciální
refugium. Zůstávají však urĉité pochybnosti, zda jiţ od poĉátku vývoje Slovanů existovalo
něco jako spoleĉné podvědomí a sebeidentifikace napříĉ všemi slovanskými kmeny. Jak
ukazuje např. Curta (2001), tak spoleĉné oznaĉení Sklavenes (později upravené na Slovany)
by mohlo být produktem práce uĉenců západní a východní Římské říše z 6. století.
Pro můj výzkum není tak důleţité, zda Slované vznikli z kultury Lusatian, Milograd nebo
Chernoles, coţ jsou některé z kandidátských kultur na pre-protoslovanské kultury. V této
kapitole mě zajímá především vliv migrace Slovanů na balkánské populace a forma jejich
kontaktu s formujícím se valašským etnikem. Aneb, jak uvádí Florin Curta (2001) v úvodu
své knihy: „Mein Freund, das ist Asien! Es sollte mich wundern, es sollte mich höchlichst
wundern, wenn da nicht Wendisch-Slawisch-Sarmatisches im Spiele gewesen wäre. (Thomas
Mann, Der Zauberberg)“.
Jak jsem jiţ zmínil, Slované zaĉali migrovat do oblasti dnešního Rumunska v 6. stol. n. l.
Během krátké doby si podrobili znaĉnou ĉást Balkánu. Tato expanze musela být rychlá,
protoţe o ní nemáme téměř ţádné doklady. Avšak během méně neţ 100 let se najednou ztrácí
latina jako majoritní řeĉ římských provincií na Balkáně a nahrazuje jí proto-slovanský jazyk.
Latina tak zůstává zachována pouze ve vojenské terminologii, popřípadě v místních názvech.
Slované se však na Balkáně nezastavují na úrovní Jireĉkovy linie (Jireĉek 1911). Pronikají na
i na jih, do sféry řeckého, v inkriminované době přesněji byzantského vlivu. Pod vedením
Avarů dokonce ohroţují Konstantinopol (Winnifrith 1987) (roku 626), a po tomto
neúspěšném obléhání se bouří proti avarským velitelům (r. 629). Jaký byl důvod této
slovanské expanze? Byl to snad tlak východních populací, v prvé řadě Avarů, které donutily
slovanské kmeny opustit východoevropské stepy a tím iniciovaly velkou migraĉní vlnu,
později známou jako stěhování národů. A jaký byl osud latinsky mluvícího obyvatelstva na
Balkáně v této grandiózní rošádě dějin? Ztrácejí se snad „proto-Valaši“ jako honáci dobytka
koncem šestého století (jiţ zmiňované „Torna, torna, fratre“ z roku 586), aby se objevili
teprve na konci desátého století? A pokud přeţívají tuto periodu jako pro nás neviditelní, ale
přítomní, obyvatelé Balkánu, v které oblasti to bude?
Domnívám se, ţe Slované budou hrát v přeţívání Valachů v druhé polovině prvního
tisíciletí důleţitou úlohu. Nebudou však v této úloze osamoceni, protoţe další etnickou
skupinou, která se objevuje na Balkáně v 6. století n. l., jsou Bulhaři. Původně patřící do
etnické skupiny turecké, Bulhaři si podmanili velké území jak na severním, tak na jiţním
břehu Dunaje. Bulhaři nepředstavovali ĉetnou etnickou skupinu, spíše se jednalo o malou
formaci nomádských bojovníků, vládců – elit. Hned od svého vniku do slovanského
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etnografického prostoru byl tento ne-indoevropský element rozmělňován a vstřebáván
okolními slovanskými populacemi. Jiţ v devátém století můţeme hovořit o Bulharech jako o
jednom ze slovanských mocenských celků v regionu.
Kde tedy přeţívají Valaši tuto divokou periodu v dějinách Evropy. I kdyţ z hlediska
Balkánu se nejedná o ţádný velký rozdíl oproti předcházejícímu tisíci let. První hypotéza by
mohla centrum vzniku valašského etnika poloţit do horských oblastí Trajánovy Dákie –
Karpatského oblouku dnešního Rumunska. Ale pokud se podíváme na rozloţení okolních
etnických skupin, je to vůbec moţné? Na severu a západě leţí území ovládané Maďary. Na
jihu si podrobili balkánské obyvatelstvo Slované. A v samotném Rumunsku a stejně tak na
jiţním břehu Dunaje se rozkládá od 7. století vláda bulharského chanátu (Winnifrith 1987).
Naproti tomu z jiţní ĉásti Balkánu máme zprávy o Valaších jiţ z poloviny desátého století.
Valašské refugium, tedy místo přeţívání Valašského etnika a ve své podstatě jeho pravlast
před expanzí do dalších ĉástí Evropy, bude pravděpodobně leţet na hranicích dnešní
Makedonie a i řecké Thesálie. Thesálie bývá také někdy nazývaná jako Velká Valachie
v historických pramenech (Kadlec 1916). Makedonie, dobytá bulharským carem Samuelem I.
je rovněţ místem, kde jsou jiţ z 10. století dokumentovány záznamy o Valaších. Samuel
přesídlil ĉást těchto Valachů (roku 986 – z města Larissa) na bulharská území. Arumuni
obývající dnes území Thesálie a rovněţ bulharských hor jsou snad potomky těchto Valachů.
Samuelův starší bratr David byl zavraţděn Valachy. V roce 1066 propuká v Thesálii povstání
Valachů a Bulharů proti byzantské vládě, kdy důvodem jsou vysoké daně. Pro severní
rozšíření Valachů, a následně i vznik Valašských a Rumunských království na pravém břehu
Dunaje bude však zásadní roli mít právě ta přesídlená ĉást Valachů z řecké Thesálie. Tito
Valaši se pohybovali na území rozprostírající se „od Niše přes okolí sofijské aţ na konec
pohoří rodopského“ (Kadlec 1916). Svědĉí o tom do dneška zachované místní názvy v tomto
regionu, které mají rumunský (latinský) základ. Jak dodává Winnifrith (1987), v ţádném
případě nemůţeme uvaţovat o nějaké dlouhodobější izolaci Valachů vzhledem k okolnímu
obyvatelstvu, ať jiţ slovanského nebo řeckého původu.
Vzhledem k nastolenému problému v historické literatuře o původu a kontinuitě římského
vlivu/osídlení na severním břehu Dunaje se musím připojit k Roeslerovu (1871) názoru, a
tedy, ţe Valaši mají svůj původ v jiţní ĉásti Balkánského poloostrova a do dnešního
Rumunska zaĉali migrovat aţ na přelomu prvního a druhého tisíciletí n. l.

24

3.4 Maďarská expanze do Evropy a její vliv na vývoj valašského
etnika na Balkáně
Maďaři představují další ne-indoevropskou etnickou skupinu, která svým vpádem
ovlivnila vývoj evropských populací v prvním tisíciletí n. l. Stejně tak jako před nimi Hunové
a Avaři, i Maďaři byli nomádským národem, a rovněţ oni se přihnali do Evropy z východní
ruské stepi. Po jejich poráţce německým císařem Otou Velikým v bitvě u Lechfeldu roku 896
byla jejich expanze do střední a západní Evropy zastavena. Maďaři se usadili v Panonské
níţině, kde si podrobili místní obyvatelstvo. Důleţitým krokem pro jejich další vývoj a roli
jedné z hlavních mocností střední a východní Evropy byla jejich christianizace za vlády
Štefana I. (997–1038). Pro můj výzkum historie formování Valachů v oblasti východních
Karpat mají Maďaři důleţitou úlohu. Především je to kronika Gesta Hungarorum, která
vznikla pravděpodobně v letech 1172–1196 za vlády maďarského krále Bély III. Autor této
kroniky je neznámý (Anonymus), sám sebe oznaĉuje pouze jako Magister P., ale předpokládá
se, ţe se jednalo o notáře v králových sluţbách (Du Nay 1996). Kronika popisuje dějiny a
hrdinské skutky maďarských vojevůdců v době před usazením se na území Panonie.
Nacházíme zde i několik zmínek o Valaších, kteří podle tohoto zdroje obývali Transylvánské
hory spolu s Bulhary a Kumánci. Existují však velmi váţné pochybnosti o hodnověrnosti
těchto zpráv, s největší pravděpodobností došlo k záměně Valachů za Peĉeněhy nebo některé
z dalších etnik karpatské kotliny (Kadlec 1916, Du Nay 1996). Přesto však jsou tyto zmínky
přijímány jako důkaz o dáko-římsko-rumunské kontinuitě především u rumunských historiků
(Cranjala 1938). Přítomnost Valachů a dokonce valašských (rumunských?) státních celků
můţeme dokumentovat s jistotou jiţ ze 13. století v těsném sousedství uherských hranic
v Transylvánii, jak vylíĉím v další kapitole. Pro moţnou valašskou migraci na území ĈR
budou mít právě uherské oblasti Transylvánie nejdůleţitější vliv. Je tedy zřejmé, ţe Maďaři
zasáhli do formování valašského vlivu na sever od Dunaje, a tím snad i nepřímo ovlivnili
valašskou kolonizaci západních ĉásti karpatského oblouku – tedy i Moravskoslezských
Beskyd.
Koncem devátého století expanduje do oblasti dolní Dunaje další z tureckých kmenů –
Peĉeněhové. Přicházejí stejnou migraĉní cestou, jako všechny východní kmeny před nimi, ze
stepních oblastí na sever od Kavkazu a Ĉerného moře. Poté co porazili Bulhary, vytlaĉili
Peĉeněhové Maďary z oblasti dnešního Rumunska. Kolem přelomu prvního a druhého
tisíciletí n. l. vypadala situace v Karpatské kotlině a přilehlých oblastech následovně. Maďaři
byli vytlaĉeni na západ za hranice Transylvánie, Valašskou pláň okupují Peĉeněhové a
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severovýchodní Bulharsko a jiţní ĉást Dobrudţi je okupována Byzantskou říší (Du Nay
1996). Během následujícího století provedli Peĉeněhové několik výpadů jak na jih na
Balkánský poloostrov, tak na západ do Transylvánie. Roku 1091 poráţí Peĉeněhy byzantské
vojsko císaře Alexia Kommenia (Mackenzie 2005). Pro naše další bádání není bez
zajímavosti, ţe toto vojsko bylo sloţeno také z jednotek Bulharů a thesalských Valachů. Jako
významný byzantský spojenec vystupují v taţení proti Peĉeněhům Kumáni. Ti jsou jedním
z hlavních faktorů, které zapříĉiní ztrátu Peĉeněhů v historických pramenech krátce po jejich
poráţce. Víme však, ţe ĉást z nich byla přesídlena na Maďary ovládané území Transylvánie a
kusé zprávy o nich máme ještě z 13. století (Du Nay 1996).
Jak jiţ bylo řeĉeno, nadvláda Peĉeněhů byla ukonĉena za přispění Kumánů. Jedná se o
další kmen tureckého původu. Kumáni (Jazyges) panovali východoevropské stepi od
jedenáctého století, aţ po vpád mongolských vojsk (1237). Aĉkoliv území ovládané Kumány
leţelo na sever a severovýchod od Dunaje, jejich váleĉné výpravy ĉasto pronikaly i na
bulharská a ještě jiţněji na byzantská teritoria. V některých případech se naopak spolĉovali
s Bulhary ke spoleĉným nájezdům na byzantská města. Zakladatelé prvních BulharskoValašských království na severním břehu Dunaje, Ivan (nazývaný téţ Asěn, nebo také
Belgun) a Petr, dokonce získali znaĉnou pomoc a podporu od sousedních Kumánů. Ĉást
Kumánů byla po rozpadů jejich moci pod tlakem Mongolů usazena na Maďary ovládaných
územích. Na konci 13. století i Kumáni přestávají existovat jako samostatné etnikum. Jsou
asimilováni lokálními populacemi Maďarů, Valachů a Bulharů. Jejich vliv zůstal zachovaný
v místních názvech (Du Nay 1996), a můţeme předpokládat, ţe jejich působení zanechalo i
genetické otisky ve formující se populaci Valachů v Transylvánii a Moldávii.

3.5 První valašská knížectví na území dnešního Rumunska
První historické zmínky o Valaších na severním břehu Dunaje pocházejí z jedenáctého
století n. l. Jak jsem vylíĉil v předchozích kapitolách, tyto rané dějiny Valachů v Karpatech, a
vlastně jejich vytrvalý posun severním směrem, jsou spjaty s prvním bulharským státem
(Kadlec 1916). Víme jiţ, jak se ĉást Valachů dostala ze své domoviny v řecké Thesálii na
bulharskou půdu. Toto území obývali Valaši i po vyvrácení první bulharské říše (1018) pod
nájezdy Peĉeněhů a Kumánů ze severu a především úspěchem vojenského taţení Byzantské
říše z jihu. Valaši spolu s Bulhary ţili tedy pod nadvládou Byzantinců aţ do roku 1185.
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Během této doby se Valaši nezabývali jen pastevectvím, ale máme ĉetné zprávy o tom, ţe
se angaţovali i ve vojenském povolání, nebo jako průvodci, stráţci horských průsmyků
(Winnifrith 1987, Du Nay 1996, Kadlec 1916, Giurescu 1981).
Roku 1185 vedou dva bratři, Asěn a Peter, další povstání proti byzantské nadvládě na
území dnešního Bulharska. Na rozdíl od předcházejících pokusů je tato rebelie úspěšná a tak
vzniká tzv. Druhá Bulharská (Bulharsko-Valašská) říše pod vládou dynastie Asěnů (Kadlec
1916). O etnickém původu této dynastie se vedou spory, a do úvahy připadá jak valašský, tak
bulharský anebo i kumánský původ těchto panovníků. Rovněţ otázka role Valachů ve
formování této dynastie je otevřená (Winnifrith 1987). Jisté je, ţe následný panovník z rodu
Asěnů, Kalojan, sám sebe nazývá „imperator Bulgarorum et Blachorum“ ve svém listě papeţi
Inocencovi III (Kadlec 1916). Kalojan (vládl 1197–1207) rozšířil bulharské impérium do
téměř stejných hranic, které mělo za vlády cara Samuela I. U dalších panovníků Druhé
bulharské říše je však jiţ slovo Valach nahrazeno slovem Řek, a bulharští carové pouţívají aţ
do konce vlády dynastie Asěnů toto oznaĉení. Na kolik se mohl mýlit překlad carova titulu
nebo záměna v etnickém oznaĉení Valachů a Řeků zůstává stále nedořešenou záleţitostí.
Samozřejmě, Valaši obývali s Bulhary stejné území, a proto je poměrně pravděpodobné, ţe
byli rozeznáni jako jedno z hlavních etnik nového impéria. Dalším důleţitým prvkem
v bulharském státě i na jeho severní hranici (Dunaj) byli Kumáni. Rovněţ velká ĉást šlechty,
zejména v pozdní fázi tohoto státního útvaru byla (polo-) kumánského původu. Druhá
bulharská (nebo snad bulharsko-valašská) říše trvala aţ do období 1393–1396, kdy byla
dobyta ottomanským impériem.
První jisté zmínky o Valaších na severním břehu Dunaje pocházejí z doby kolem roku
1210 od maďarského krále Béla IV (Winnifrith 1987). V následujících letech muselo dojít
k rozmnoţení valašského vlivu v oblasti dnešního Rumunska. Valaši jsou tedy nyní přítomni
v Banátu a Transylvánii, kdy obě tyto území jsou ovládány Maďary. Rovněţ dále na východ,
v Kumánii, jsou Valaši zastoupeni.
Ještě neţ se dostaneme k podrobnějšímu popisu a okolnostem vzniku Valašského a
Moldavského království ve 14. století, musíme zmínit ještě jednu poslední velkou etnickou
skupinu, která zasáhla do formování populací na Balkáně a v Evropě, a vlastně zakonĉila celé
dlouhé „tisíciletí migrací“ (Giurescu 1981). Touto skupinou jsou Tataři. Nomádské kmeny
turecké národnosti, jejichţ původ byl v oblasti severovýchodního Mongolska. Spoleĉně
s Ĉingischánovými vojsky zaútoĉili na mladé ruské impérium. Tatarská Zlatá Horda ovládla
východoevropské stepi a svými výpady do Evropy se znaĉnou měrou podílela na vývoji
situace v Karpatské kotlině. Víme, ţe podstatně byli touto tatarskou expanzí zasaţeni
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Kumáni. Pod tlakem z východu se jich mnoho dostává na západní (uherská), nebo jiţní
(bulharská) území. Hlavní tatarský vpád se datuje do let 1241–2. Tataři poráţí uherské vojsko
v bitvě na řece Sajó, dostávají se aţ do Polska a na území Ĉeské republiky (Gáldi and Makkai
1942). Pohled na tuto expanzi se liší i podle národnosti kaţdého autora. Jisté je, ţe Valaši
ţijící na sever od Dunaje přeţívají tatarskou expanzi, a jak uvidíme později, spoleĉně
s Kumány zakládají Valašské království. Jak zmiňuje například Giurescu (1981), tak tatarský
vpád měl příznivý dopad pro pozdější valašský/rumunský vývoj, protoţe zastavil maďarskou
expanzi východním směrem, která se nastartovala jiţ v 13. století. Výraznější vliv Tatarů
v regionu severního Balkánu konĉí po roce 1353, kdy byli zatlaĉeni na východ za řeku
Dněstr.
Důleţitou roli ve vzniku prvních ryze valašských státních útvarů hraje transylvánský
šlechtic známý pod jménem Basarab. Během první poloviny 14. století se Transylvánie (a
především Transalpinie, která je pod velkým vlivem Tatarů – tedy oblast za Karpatskými
horami – Valašská níţina (Muntenie), Dobrudţa, a oblasti mezi Karpatským obloukem a
Dněstrem) stává patrně ĉásteĉně samostatnou na uherské koruně. Poprvé o Basarabovi
slyšíme v listu krále Karla Roberta z Anjou z roku 1324. Ovšem jiţ záhy po tom se Basarab
dostává do konfliktu s králem a po vítězství v bitvě u Possady (1330) získává nezávislost pro
valašské kníţectví Valachii.
Kdo ale vlastně byl Basarab? Jednalo se o šlechtice kumánského původu, jak ukazuje
historická analýza (Kadlec 1916), lingvistická data (Jireĉek 1911) a doklady v erbovním
znaku Valašska (Hasdeu 1875). Basarab, nazývaný také Bazarab nebo Bezermen (z tureckého
böszörmény, rusky Бусурманъ, ĉesky musulman, muslimán) měl ve znaku tři mouřenínské
hlavy. Stejný motiv pouţívali uherští šlechtici pocházející z Ismaelitů (tureckého původu).
Tato kumánská dynastie zaloţila tedy v Záoltí stát. Aĉ byl sám Basarab nazýván oznaĉován
někdy za Valacha, jak jsme výše ukázali, nezakládalo se to na pravdě. Valaši však byli
pravděpodobně hlavní etnickou skupinou, která tvořila obyvatelstvo těchto kníţectví. Alespoň
co se týká poddaného obyvatelstva – sedlákům se říkalo Rumuni. Naproti tomu šlechta byla
zpoĉátku především kumánského, a později také bulharského původu. Šlechtici byli nazýváni
bojaři, slovem jasně slovanského původu. I na této terminologii vidíme vliv bulharské šlechty,
která se do Valašska dostala na sklonku 14. století, kdyţ bulharská říše byla zniĉena Turky a
vnitřními rozepřemi.
Druhé kníţectví – Moldávie – vzniká aţ v druhé polovině 14. století, po vytlaĉení Tatarů
za Dněstr. Podílejí se na něm valašští vojvodové Dragoş a Bogdan z Marmaroše. Především
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Bogdan, který se zúĉastnil výpravy proti Tatarům asi jiţ v roku 1343 s uherským králem
Ludvíkem I. Velikým. Bogdan se asi snaţil vymanit z vlivu uherského a zaloţit v Moldávii
vlastní panství. To je patrné i z toho, ţe uherský král ho ve svém listu oznaĉoval jako „noster
infidelis quondam vayvoda de Maramorosio“ (Iorga 1905, Kadlec 1916). Samostatnost nově
vznikajícího valašského státu nebyla trvalá, a po několik dalších desetiletí přetrvávala stále
závislost Moldávie na uherské koruně. Na poĉátku 15. století ji však získává do svého vlivu
polské království.
Z předchozích kapitol vidíme, ţe hlavní přelomové období pro valašské populace na
Balkáně byl tedy pravděpodobně konec 14. století. V této době dochází ke sníţení vlivu
pastevectví a naopak k rozšíření zemědělství. Nejvýraznějším vlivem, který pravděpodobně
formoval v následném století expanzi Valachů na sever a západ, a tedy i valašskou kolonizaci
severní Moravy, bude však spojený tlak turecké Ottomanské říše z jiţního směru a Tatarů ze
směru východního. Pastevecké populace přetrvaly v jihovýchodní Evropě tureckou nadvládu,
a jejich výraznější úbytek nastává aţ po druhé světové válce (Winnifrith 1987). Přehled
balkánských pasteveckých populací na sklonku 19. století uvádí Kadlec (1916, str. 124)
následovně: „Přes to však se uchovalo aţ podnes pastevectví sporadicky ve všech
balkánských státech...V Srbsku zabývá se chovem dobytka obyvatelstvo hornatých krajů
Starého Vlachu (od Kopaoniku na západ aţ k Romanji v Bosně), na Uţicku (severně od
střední ĉásti Starého Vlachu), kolem Kopaoniku, ve východním Srbsku v pohoří Staré Planiny
i jinde. Pastevci jsou i v Bulharsku, v horách balkánských, Ryle a Rodopě. Ve větší míře
kvete pastevectví v Pindu, v nejvyšším pohoří macedonském a starosrbském, zvláště
v severních výběţcích Olympu, po Maleši a Pijanci, v Morichově a kol vysokých horských
hřebenů Dautice, Solunice, a Jakupice sev. záp. od Velesu, na Šar planině a albánském
Korabu. I na vysokých horách jihovýchodní Bosny a zvláště v Površi a Rudinách
v Hercegovině zabývá se lid pastýřským způsobem ţivota. Pravým krajem typického
pastevectví jsou však ĉernohorská Brda se sousedním Novopazarskem a severní Albanie.“
Většina z těchto pastevců bude pravděpodobně románského, nebo románsko-slovanského
původu, a proto je můţeme nazývat Valaši. Tak jako ku příkladu Arumuni, neboli Cincaři,
z Makedonie, Albánie a jiţního Srbska. Ĉást z nich je však původu tureckého, Juruci a Koňaři
z Makedonie a některé populace pocházející z Albánie. Na tyto skuteĉnosti budeme muset
brát zřetel při analýzách genetických polymorfismů různých balkánských populací, které
budeme srovnávat s moravskými Valachy.
Třetím valašským státním útvarem, který by se vyvíjel podobným způsobem jako
Valachie a Moldávie je Transylvánie. Tato ĉást však nikdy nezískala plnou nezávislost na
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uherské koruně. Rovněţ se zde, kromě Valachů a Maďarů, setkáváme s dalšími dvěma
národy, které se podílely na formování genetické variability transylvánské populace. Jedná se
o Sasy a Sékely. Jelikoţ migrace Valachů nebo minimálně valašských technologií vycházela
právě z Transylvánie dále na sever a západ po horském pásmu Karpat, chtěl bych se zabývat
otázkou Valašského osídlení v Transylvánii podrobněji. Stejně tak bude pro nás důleţitý i
přínos ostatních populací, které zde ţili spoleĉně s Valachy.
Transylvánie se dostala pod nadvládu uherské koruny jiţ v 11. století za vlády Štěpána I.
Z důvodů upevnění maďarského vlivu, a patrně i nedostatku původního obyvatelstva byli na
území Transylvánie přemístěni z vnitřních Uher etnické skupiny Sékelů (někdy oznaĉovaných
jako Székelové podle maďarského základu plur. Székely). O jejich přesném původu se stále
vedou diskuse. Existují nejméně 3 názorové proudy na původ a rozmach osídlení Sékelů
v Transylvánii (Opreanu 1939). První z nich spatřuje v Sékelech snad pozůstatky hunského
osídlení, nebo spíše mladší etnické skupiny Avarů. Aĉ existuje několik historických
poznámek o souvislosti mezi Sékely a Huny, v tomto případě byli Hunové zaměněni
soudobými pozorovateli za Avary. Druhá teorie hovoří o některém dalším kmeni, snad
tureckého původu (Oguz-Turks dle Kopeczi 2001) ze kterého by následně mohli Sékelové
vzniknout. Ještě v první polovině 20. století přetrvával názorový proud mezi ĉástí
maďarských historiků, ţe Sékelové se neliší od ostatního obyvatelstva maďarského původu
(Opreanu 1939). Tento názor je však dnes jiţ překonaný, a můţeme ho povaţovat spíše za
poplatný době nacionalizace původního maďarského etnika v rámci rakouské monarchie v 19.
století, a tedy i jako souĉást boje za národní identitu, územní nároky a vlastní historii. Směle
můţeme tvrdit, ţe touto fází spoleĉenského vývoje si prošla většina evropských národů.
Sékelové byli ve středověku soudobými pozorovateli rozeznáni jako samostatná etnická
skupina (natio Siculica), která byla příbuzná Maďarům. Jejich kontinuita osídlení
v Transylvánii má opět nejasné pozadí, stejně tak způsob jakým se objevili v Panonské níţině
(Kopeczi 2001). Definitivně tuto etnickou skupinu nacházíme v Karpatské kotlině na poĉátku
11. století. Sékelové slouţili v první fázi především jako vojenský předvoj, stráţci východní
uherské hranice. Oblast, která byla Sékely osídlena v 11. století byla ohraniĉená řekami
Maroš na severu a Olt na jihu. Dnes spadá tato oblast do rumunských správních obvodů
Mureş, Hargita a Covasna. V této oblasti sídlí i dnes silná komunita Sékelů, jejichţ celková
populace v Rumunsku dosahuje přes 1 434 000 obyvatel, neboli 6,6 % celkové populace
Rumunska za rok 2002 (http://www.recensamant.ro/). Populací příbuznou Sékelům jsou
Csángové, etnická skupina rovněţ maďarského původu, která se dnes nalézá na území
Rumunska a Moldávie. Jak Sékelové, tak Csángové budou zahrnuti do populaĉně genetické
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studie v druhé ĉásti této práce. Dopředu bych však chtěl poukázat na dojem, který ve mě
zanechaly studie týkající se Sékelů a jejich osídlení a role v Transylvánii. Shledávám zde
velmi mnoho podobností s populací moravských Valachů. Mezi shodné prvky, které snad
můţou tvořit nesourodou skupinu nebo náhodnou podobnost, bych zařadil následující. Obě
populace vystupovaly v dějinách svých geografických lokací jako stráţci hranic, horských
hřebenů a průsmyků. Obě skupiny si zachovávaly po dlouhou dobu poměrně nezávislý vztah
k vrchnosti. Stejně tak obě skupiny představovaly pastevecké populace, aĉkoliv Sékelové byli
zaměřeni spíše na chov koní a hovězího dobytka, zatímco moravští Valaši se specializovali na
chov ovcí. Obě skupiny platily vrchnosti daně především ve formě urĉitého ĉásti chovaných
zvířat, a to zejména při zvláštních, pevně daných, příleţitostech (svátky, výměna panovníka,
jeho výroĉí, narození potomka, svatba atd.). Chtěl bych upozornit i na pozoruhodnou
podobnost mezi sékelskými statky a především jejich vstupními bránami s typickými
valašskými bránami (portami) v Moravskoslezských Beskydech. V neposlední řadě je to jiţ
zmiňovaná shoda mezi některými Y-STR haplotypy mezi moravskými Valachy a Sékely
z lokality Miercurea Ciuc. Jelikoţ jsem však v historické literatuře nenašel přímou zmínku
mezi moţným spojením těchto dvou populací, budu muset vycházet z předpokladu, ţe se
s největší pravděpodobností jedná o homologické kulturní adaptace/znaky. Z hlediska moţné
přímé migrace nebo alespoň biologického vlivu Sékelů na populaci moravských Valachů
budeme muset uvaţovat ještě moţnost transylvánských Valachů jako prostředníka. Existují
však i doklady o přesunu ĉásti Sékelů na sever do Bukoviny v 18. století.
Jak bylo jiţ zmíněno výše, významnou sloţku transylvánské populace tvořili Sasové. Do
Transylvánie, nebo téţ Sedmihradska (Siebenbürgen), jak se tato oblast německy nazývá, se
dostali na pozvání uherského krále Gézy II. v druhé polovině 12. století. Další posílení vlivu
Sasů v Sedmihradsku bylo zásluhou Ondřeje II. Ten udělil roku 1211 řádu Německých rytířů
Brašovsko (Fagarašsko), aby posílil obranu země proti Kumánům z východu. I kdyţ roku
1225 byl rytířům Brašov odebrat, v dalších desetiletích jejich vliv v této oblasti přetrvává
(Kadlec 1916). K německému osídlení Sedmihradska v 12. a 13. století je nutno doplnit, ţe
aĉkoliv později jsou tito osadníci souhrnně nazýváni jako Sasové, ve skuteĉnosti se jednalo o
dlouhodobější migraĉní vlnu z Německa, která se v ţádném případě neomezovala pouze na
Prusko. K vytvoření etnické skupiny Transylvánských Sasů došlo teprve in situ, tedy aţ
v Karpatské kotlině (Köpeczi 2001). V Sedmihradsku tedy vznikaly vesnice zakládané na
německém emfyteutickém právu (ius teutonicum), podobně jako se dělo v předcházejících
staletích v oblasti ĉeskoněmeckého pohraniĉí. V tomto uspořádání má svoje kořeny i tzv.
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právo valašské (ius valachicum), kteréţto je jedním z výrazných rysů valašské expanze dále
na severozápad (Kadlec 1916).
Otázkou stále zůstává postavení a historie Valachů v Transylvánii. Jako jiţ po několikáté
se setkáváme s dvěma názorovými proudy, tedy autochtonní původ Valachů/Rumunů nebo
jejich příchod do Sedmihradska aţ posléze. Názory rumunských autorů (Iorga 1905, Giurescu
1980, Bănescu 1926 nebo Cranjala 1938) nacházejí důvody a podklady pro autochtonní
vývoj, zatímco maďarští autoři (Vékony 2000, Gáldi 1942, a citace tamtéţ) pokládají osídlení
Sedmihradska Maďary a Sékely dříve neţ migrace Valachů z jiţních ĉástí Balkánu. Pokud
budeme brát klasickou práci Kadlecovu (1916) jako nezaujatou střední cestu, pak vidíme, ţe
na stranách 173 a 174 uvádí jedenáct důvodů a historických pramenů, které datují osidlování
Sedmihradska Valachy nejdříve na poĉátek 13. století. Tedy aţ po příchodu Maďarů, Sékelů a
pravděpodobně i Sasů. Původní obyvatelstvo tvořily zbytky Kumánů, Peĉeněhů, a snad i
Slovanů. Celý proces pak trval nejspíše aţ do konce 14. století. Alespoň minimální vliv
původního obyvatelstva, nebo moţnost, ţe první Valaši se na území Sedmihradska dostali jiţ
před příchodem Maďarů, však dokazuje následující. Valaši, Rusíni i Slováci měli pod
uherskou nadvládou zajištěna obyĉejová, nepsaná práva. Na rozdíl od nich Němci nebo
Kumáni se řídili přesně definovaným psaným právem. To by ukazovalo, ţe první skupina zde
byla jiţ před maďarskou expanzí, a druhá přišla, aţ kdyţ zde Maďaři jiţ byli usídleni.
Důleţitým centrem pro další expanzi Valachů na severozápad a rovněţ na východ do
Moldávie se stala oblast Marmaroše, tedy území leţící na sever od Karpat na hranici dnešního
Rumunska a Ukrajiny. O zanedbatelném vlivu Valachů v Transylvánii svědĉí i jejich
postavení v rámci „transylvánské ĉtyřky“ (tedy Maďarů, Sékelů, Sasů a Valachů). Oproti
ostatním etnikům neměli Valaši téměř ţádná práva týkající se jejich osobního vlastnictví
půdy. V tomto ohledu byli podřízeni ostatním skupinám, i kdyţ poĉtem je Valaši především
v pozdějších dobách převyšovali.
Sedmihradsko a především severní ĉást této provincie, Marmaroš, byly důleţité lokality
z hlediska expanze Valachů dále na severozápad. Podle historických pramenů víme, ţe tato
expanze zaĉala na přelomu mezi 14. a 15. stoletím (Kadlec 1916, Chaloupecký 1947). Ale
máme vnímat tento jev jako něco nového, neobvyklého, nebo se jedná jen o logické vyústění
jiţ probíhajících dějů? To bude záleţet především na tom, zda valašské obyvatelstvo
v Sedmihradsku budeme chápat jako původní anebo jako nepůvodní. Pokud by Valaši
opravdu přeţívali v Dákii od dob Trajána, pak by jejich posun na Slovensko, Ukrajinu, do
Polska a nakonec i na Moravu byl poněkud nelogický. Jaký tlak (snad kromě vnitřního,
demografického růstu) by je mohl donutit, aby opustili bezpeĉí horského pásma východních
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Karpat, kde přeţívali nájezdy mnoha kmenů a národů v relativním bezpeĉí? Pokud však
Valaši nebyli původní, dlouhodobě usazené obyvatelstvo Transylvánie, pak můţeme jejich
postup vnímat jako plynulý proces. Nejdříve ve spojení s Bulhary zakládají druhou
bulharskou říši. V dalších stoletích se Valaši posouvají na sever Dunaje, jak jiţ bylo uvedeno,
Valaši mají ĉilé styky především s Kumány. S jejich pomocí vzniká samostatná Valachie,
zhruba na území dnešní Muntenie, ĉásti Dobrudţi a severního Bulharska. Ale v té době
existují jiţ doklady o Valaších i z Transylvánie, tedy Valaši se tlaĉí více na západ. Ve
třináctém století jsou Valaši v silném postavení jiţ v Marmaroši. Odtud vede jejich expanze
nejdříve na východ, kde vzniká druhý valašský stát, Moldávie. A Marmaroš je rovněţ jejich
základna pro severozápadní expanzi. Já sám musím na základě důkazů uvedených v literatuře
dát za pravdu spíše druhé moţnosti. Aĉkoliv si nemyslím, ţe by autochtonní obyvatelstvo
nemělo na valašskou migraci ţádný vliv. Tak jako je popisována ztráta
rumunského/valašského vlivu v průběhu další expanze z Transylvánie, tak stejně musíme
vnímat předchozí pohyb Valachů z Thesálie do oblasti dnešního Rumunska. Renfrew (2001)
popisuje tento model jako Staged Population Interaction Wave of Advance (SPIWA). Tedy
Wave of Advance (Ammerman and Cavalli-Sforza 1984), kdy v kaţdém kroku – posunu ĉela
expanze – dojde k interakci mezi nově příchozím a původním obyvatelstvem. Aĉkoliv bych
byl velmi obezřetný při popisování valašského vlivu na Balkáně v rámci modelu Wave of
Advance, jsem přesvědĉen, ţe na úrovni propagace „valašských genetických znaků“ můţe
tento model naši situaci poměrně věrně popsat. Aĉkoliv ĉtenář se jiţ jistě ptá, co jsou to ty
valašské genetické znaky, poprosím ho ještě o chvilku trpělivosti, protoţe neţ se dostaneme
ke genetické ĉásti, zbývá nám ještě posoudit historický vliv Valachů na Ukrajině, Slovensku a
v Polsku, abychom se mohli zaměřit i na moravské Valašsko.
Ještě jedna důleţitá otázka nám zbývá zodpovědět, neţli se zaměříme na další valašské
výboje. A sice, proĉ se Valaši posunují dále po směru karpatského oblouku a nezůstávají na
území Rumunska. Na tuto otázku lze těţko podat jednoznaĉnou odpověď. Ale jak bylo
naznaĉeno výzkumníky zabývající se touto otázkou přede mnou, tak jeden z důvodů bude
především otevření nových příleţitostí (Macůrek 1959, Cranjala 1938, Chaloupecký 1947).
Na přelomu středověku a novověku zbývá ve střední Evropě jediná nevyuţitá půda jen
v dosud nepřístupných horských oblastech. Šlechta se však poohlíţí po dalších příleţitostech
ekonomického růstu, a proto díky pobídkám a úlevám na daních láká na tyto neúrodné půdy
obyvatelstvo i ze vzdálenějších krajů. Druhým důvodem budou zřejmě i populaĉní tlaky na
obyvatelstvo v Sedmihradsku, Valašsku (tedy Muntenii) a Moldavsku. Mám na mysli
nejdříve poráţku Tatarů a jejich vytlaĉení za Dněpr. Tato událost umoţní expanzi Valachů na
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východ do Moldávie. A v 14.–16. století postup vlivu Osmanské říše severním směrem
v rámci Balkánského poloostrova. Za vlády Sulejmána I. (za jeho přízviska jsou uváděny
Nádherný, Veliký nebo Zákonodárce) v letech 1520–66 dobývají Bělehrad (1521), Rhodos
(1522), po poráţce evropských mocností v bitvě u Moháĉe (1526) obléhají neúspěšně Vídeň
(1529). Pod přímou tureckou nadvládu se dostávají všechny valašská království a území na
sever od Dunaje. Pouze Moldávie si zachovává ĉásteĉnou samostatnost, je však vazalským
státem Osmanské říše (Giurescu 1980). Jediný směr, kam mohou migrovat Valaši ze
Sedmihradska, tedy zůstává sever a západ.

3.6 Valaši na Ukrajině a v Polsku
Západní ĉást Ukrajiny, Zakarpatská Rus, jako i některé sousední komitáty uherské měly
důleţitý význam v procesu valašské kolonizace západních Karpat. Tento význam byl dvojího
typu. Především přes tento cíp karpatského oblouku museli Valaši cestovat. Jelikoţ
nejvýznaĉnější z valašských území Sedmihradska v 14. století byl Marmaroš (leţící na
hranicích s Ukrajinou), přímý vliv Valachů na Ukrajině je nejvýznamnější ze všech zemí
jejich severozápadní expanze. To je patrné nejenom z historických pramenů, ale například i
z analýzy lingvistických dat a místních názvů (Cranjala 1938). Druhým důvodem byl etnický
obraz, který do znaĉné míry získala valašská expanze na rusínských územích a dále na západ
pak byla podle něho vnímána (Macůrek 1959, Chaloupecký 1947, Kavulják 1933). Tato
přeměna Rusínů na Valachy, nebo bychom mohli spíše říci valachy, je dobře patrná například
jiţ z roku 1574 (Kadlec 1916). Zde Rusín hospodařící na horách na neúrodné půdě měl stejně
nízké daně jako Valach tamtéţ, a následně tyto dvě etnika v historických pramenech vlastně
pro vnějšího pozorovatele splývají.
Obraz pokraĉující migrace z Ukrajiny na západ byl tedy zejména ruský, rusínský nebo
obecněji východoslovanský, spíše neţ ĉistě rumunský, a to především v 16. a 17. století. Snad
ĉelo této expanze (14. století) bylo i na Slovensku a na Moravě tvořeno v majoritním případě
rumunskými Valachy jako kolonizátory a „mistry“ valašského řemesla. Ale více o etnických
vlivech na moravském Valašsku diskutuji v následujících kapitolách.
Do Haliĉe a na území rusínského lidu v rámci Polského království se však dostávají
Valaši nejenom z Marmaroše, ale v druhé polovině 14. století rovněţ z Moldavska. Na
uherském území zahrnující nebo sousedící s dnešní Ukrajinou máme doklady o osídlení
Valachy jiţ v první polovině 15. století. V komitátu zarándském v povodí Bílého Köröše
sídlilo velké mnoţství Valachů, stejně tak jako v komitátu aradském, temešském, krašovském

34

a bereţském. K panství mukaĉevskému náleţelo také několik valašských vesnic, jeţ byly
zakládány v 15. a 16. století.
Ţe stěhování obyvatelstva mezi územím království uherského a království polského bylo
opravdu masivní, ukazuje poĉet vesnic, které udává Kadlec (1916) jako zaloţené na
valašském právu na polském území. Těchto vesnic ze 14.–16. století uvádí 315, a to se jedná
o konzervativní odhad, kdy pro zařazení do tohoto seznamu nestaĉilo pouze valašské jméno
vesnice. Vesnice uvedené v tomto přehledu se vyskytují ve větší míře v zemi sanocké a
samborské, tedy na severní straně Karpat v malopolské oblasti. Typická hustým výskytem
valašských vesnic je horská, málo úrodná půda, s velkým mnoţstvím lesů. Vedle vesnic na
právu valašském jsou zakládány i vesnice na právu německém. S podobným jevem se
setkáváme i v pozdější době na Slovensku. Jak jsem jiţ uvedl, valašské právo bylo pouze
upraveným typem práva německého, s výsadami a úlevami zaměřenými na povolání horských
pastevců. Není bez zajímavosti, ţe v případě usazení Valachů a jejich zaměření spíše na
zemědělskou výrobu, tito přicházejí o svá valašská práva a musí odvádět dávky a robotu jako
okolní polští nebo rusínští sedláci. Na ukrajinském a polském území se setkáváme i s dalším
systémem pobídek a výhod při zakládání valašských vesnic. Jedná se o systém lhůt, lehot,
lhót (rus. воля), kdy celé vesnice jsou na urĉitý poĉet let osvobozeny od poddanských
povinností. V druhé polovině 16. století však jiţ bylo právo valašské na Zakarpatské Rusi
v úpadku. Valaši a „povalašené“ místní obyvatelstvo ztrácí ekonomické výhody s valašským
právem spojené. Snad to je jeden z hlavních faktorů, ţe Valašská expanze na Slovensko a na
území Ĉeské republiky je nadále přiţivována trvajícím přílivem obyvatelstva především
rusínského a východoslovenského původu. Jak je z předchozího pojednání patrno, důleţitou
roli v propagaci valašského způsobu ţivota hrály ekonomické výhody, které šlechta nabízela
lidem snaţící se hospodařit na neúţivné půdě karpatských holin. Téměř by se dalo říci, ţe
Valaši se naskytli ve správný ĉas na správném místě. Jejich technologie chovu domácích
zvířat v těchto klimaticky obtíţných podmínkách byla zárukou jejich rozšíření na Slovensko a
na Moravu. Otázkou však zůstává přesné etnické sloţení této expanze a stopy, které snad
mohla zanechat v genetické variabilitě souĉasné populace moravského Valašska.

3.7 Valaši na Slovensku
Valašský, potaţmo rumunský vliv na Slovensku je spojen s vlnou pastevecké kolonizace
horských hřebenů Karpat, která měla svůj původ na Zakarpatské Rusi a v Marmaroši
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(Cranjala 1938). Výzkumy tohoto procesu na Slovensku však nebyly tak podrobné a ucelené,
jako tomu bylo v případě moravského Valašska. Ovšem tato valašská kolonizace byla daleko
mocnější a její celkový přínos pro slovenskou národní tradici, kulturu i jazyk byl větší neţ
v případě ĈR. Údaje o Valaších na Slovensku jsem ĉerpal především z prací A. Kavuljáka
(1933) a V. Chaloupeckého (1947). Posledně jmenovaný autor popisuje vstup Valachů na
území dnešního Slovenska následovně (str. 29): „Zpráv o postupu valašské kolonisace do
krajiny marmarošské a na Zakarp. Ukrajinu dotkli jsme se uţ výše a ověřili jsme si, ţe Valaši
v těchto konĉinách jsou bezpeĉně doloţeni jiţ v druhé polovici XIV. století. Pro stolici
zemplínskou na slovenském východě nemáme zatím zpráv, aĉ lze předpokládati, ţe se tam
Valaši objevují asi nedlouho po tom, kdy je máme dosvědĉeny na Zakarp. Ukrajině.“
První historické doklady o Valaších na slovenském území pocházejí z první poloviny 15.
století. Konkrétně z roku 1426 pochází doklad, ţe páni z Plešivce byli stíháni proto, ţe „z
cizích krajů povolali Valachy do lesů u Štítníku v stolici gemerské, nehledíce na obecný
zákaz králův, aby nikdo z šlechty, jmenovitě ve Spiši na pomezí země usedlé, neopováţil se
míti Valachy na své zemi neb v svých lesích“ (Chaloupecký 1947). Pravděpodobně, jak
vyplývá z tohoto listu, se objevovali valašští pastýři v slovensko-ukrajinských horách jiţ
dříve. Díky oboustranným výhodám mezi Valachy a šlechtou je kolonizována do konce 15.
století velká ĉást slovenského oblouku Karpat. Rovněţ Nízké Tatry, v pozdějších dobách i
Rudohoří, a střední Slovensko. V roce 1437 si stěţuje klášter v Jasově (jihozápadně od
Košic), ţe Valaši náleţící k hradu Turňa násilně zabrali luĉiny a lesy k tomuto klášteru
náleţející. V roce 1435 jsou Valaši doloţeni z okolí Bardějova, ze stolice šarišské. Další
doklady o Valaších ze šarišské stolice pochází z období mezi lety 1440–1460. I na území
sousední spišské stolice se Valaši v 15. století nacházeli a kusé zprávy o valašské kolonizaci
pocházejí i ze stolice liptovské (Chaloupecký 1947).
V poslední třetině 15. století se Valaši dostávají i na střední Slovensko za vlády uherského
krále Matyáše Korvína (1457–1490). Tento panovník, který byl rovněţ
rumunského/Valašského původu, poznal jiţ ve své vlasti výhody valašského typu hospodaření
a se zdarem je zavedl i do krajin středního Slovenska. Můţeme předpokládat, ţe i v této fázi
hráli etniĉtí Valaši (Rumuni) roli průkopníků a pionýrů (Kadlec 1916, Chaloupecký 1947). A
tak z roku 1470 máme doklady o Valaších na horním toku Hronu. Z tohoto prostoru
postupovala kolonizace po obou úboĉích Hronu na západ aţ do okolí Bánské Bystřice a
Zvolena, a před Nízké Tatry zasahovala opět do Liptova. V kraji mezi Báňskou Bystřicí a
Ruţomberkem jsou Valaši v 16. století hojně rozšířeni. O jejich vlivu na místní poměry
svědĉí i několik listin vydaných v 16. století, které nařizují báňským městům středního
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Slovenska a Slov. Rudohoří zřídit zvláštní hajníky, kteří by Valachy z lesů vyháněli a
zabraňovali tak velkým škodám, které Valaši svojí ĉinností způsobovali. Úbytek lesů váţně
ohroţoval výrobu dřevěného uhlí a tím i provoz hutí (Chaloupecký 1947). Z poĉtu těchto
listin a jejich opakujícího se naléhavého tónu vidíme, ţe Valachů muselo být v oblasti velké
mnoţství, a tlak na získání nových pastvin pro jejich dobytek nepolevoval ani přes císařské
verdikty a zákazy. Po útlumu hornictví na Slovensku a jeho přesunu do oblastí s minerálním
ĉerným uhlím (Slezsko) dochází na středním Slovensku k urĉité reinkarnaci valašského
způsobu hospodaření, děje se tak ovšem aţ v 18. století a do této novější valašské vlny je
zapojeno téměř výhradně místní obyvatelstvo.
V polovině 16. století se Valaši nacházejí dále na jihozápad na pastviskách stolice
turĉanské a nitranské. Ve stolici trenĉínské je z roku 1550 udáváno 22 valašských vesnic. Je
moţné, ţe Valaši z hraniĉních hor – Beskyd a Javorníků – zasáhli do vývoje moravského
Valašska. Jak bude ovšem uvedeno dále, jejich vliv byl výrazně menší neţ vlivy z panství
oravského a zejména ze směru severního, ĉi severovýchodního (Macůrek 1958). Dle berních
seznamů uherské komory z poĉátku 17. století jsou valašských vesnic následující poĉty:
stolice spišská – 14, stolice gemerská – 14, stolice trenĉínská – 22, stolice oravská – 50.
Celkový poĉet valašských vesnic na Slovensku v 17. století odhaduje Kavluják (1933) na 200.
Nakolik jsou tyto oficiální seznamy přesným měřítkem reálného poĉtu Valachů, nechávám na
zhodnocení historikům. Vidíme, ţe Chaloupecký (1947) bere tyto poĉty valašských vesnic
jako znaĉné podhodnocení skuteĉného stavu, ale při odhadu intenzity valašské kolonizace se
omezuje na citaci soudobého (tedy z roku 1570) pramene, a lakonicky uvádí ţe „Valachů bylo
mezi Trenĉínem a Mukaĉevem na tisíce“. Nutno však dodat, ţe rumunští Valaši tvořili
pravděpodobně mezi těmito tisíci jen malou ĉást.
Důleţité kolonizované panství, které později má vliv na moravské Valašsko je panství
oravské. Jak ukazuje listina krále Matyáše z roku 1474 pro Valachy náleţící k hradu Oravy a
Likavy (Kadlec 1916), Valaši zde zaloţili jiţ před rokem 1474 tři vesnice. Z dalších
dokumentů, především z roku 1550 a dále z Oravského urbáře z roku 1624 se dovídáme, ţe
v polovině 16. století jiţ Valaši na oravském panství ztrácejí ekonomické výhody jim
přidělené jako novým osadníkům (tedy osvobození od kontribuce a obecné zemské daně). Od
roku 1619 se jiţ nerozlišuje mezi Valachy a původním obyvatelstvem. Došlo zde tedy
k úplnému smísení mezi těmito dvěma ancestrálními populacemi, nebo Valachů (a valachů –
pastevců i slovenského původu) bylo jiţ tolik, ţe se stali dominantní sloţkou obyvatelstva.
Chaloupecký (1947) uvádí, ţe první Valaši na Oravě byli snad z podstatné ĉásti ještě
rumunského původu. Další příliv horských pastevců byl poznamenán především ukrajinským
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a rusínským vlivem. Tedy slovanskými populacemi, geneticky bliţšími původnímu
slovanskému obyvatelstvu neţ balkánské, snad románské, etnikum. Nezanedbatelnou sloţku
přílivu Valachů na Slovensko tvořilo obyvatelstvo původem z Polska. Tito polští Valaši, opět
především rusínského původu, se mohli pohybovat poměrně volně přes severní slovenskou
hranici. Z dopisu Kateřiny Zrínské, vdově po oravském pánovi Fr. Thursovi, z roku 1576
vidíme, ţe právě nově příchozí polští Valaši tvořili na oravském panství důleţitý ekonomický
prvek (Kavulják 1933). Migrace přes severní hranice platila vice versa o Valaších
slovenských. Je zajímavé, ţe na ĉesko-slovenské hranici takovéto poměry nepanovaly. Pohyb
valašského obyvatelstva byl ve směru z východu na západ omezen, a nejdůleţitější pro
moravské Valašsko byla kolonizace ze směru severního nebo severovýchodního.
Pokud bychom se pokusili zhodnotit dopad valašské kolonizace na obyvatelstvo
Slovenska, pak vidíme následující historická fakta.
i) Valašská kolonizace byla velkým zásahem rumunského a rusínského obyvatelstva do
etnického sloţení původní populace severozápadních Uher. Příliv nového obyvatelstva
pozměnil výrazně hospodářskou a sociální strukturu kolonizovaných oblastí, stejně jako i
samotný národní charakter. Ţe je valašský element hluboce zaĉleněn ve slovenském jazyce,
zvycích a charakteru uvádí Chaloupecký (1947) i na příkladu slovenského národního
obrození, které oznaĉuje ve své romantické filosofii (v kombinaci s nedostateĉným
lingvistickým a historickým rozhledem) za původní a ryzí slovenskou kulturu a jazyk právě
situaci v hornatých ĉástech středního Slovenska a Tater. „Tak se staly Tatry, Tatry, které za
valašské kolonisace tolik byly prostoupeny cizorodým i neslovenským ţivlem valašským,
symbolem duše Slovenska, baĉa, fujara, ĉutora, koliba, vatra, salaš, ţinĉica, valaška a t. d. –
znakem ryzího slovenství...(Chaloupecký 1947, str. 98).“
ii) Rychlost a postup této kolonizace se lišil v závislosti na místních podmínkách.
Nejdříve byly kolonizovány oblasti leţící na severní hranici s Polskem. Ze Zakarpatské
Ukrajiny postupuje kolonizace na západ nejdříve přes Bukovské vrchy směrem na východní
úboĉí Nízkých Tater. Jiţ v první polovině 15. století jsou na východním Slovensku Valaši
usazeni. Nedlouho po tom se však objevují i na panství oravském. V roce 1474 zde jiţ ţili
delší dobu. Naproti tomu kolonizace středního Slovenska, Rudohoří, Velké Fatry, dosahuje
výrazných rozměrů aţ ve století šestnáctém a sedmnáctém.
iii) Hnací silou kolonizace byly ekonomické výhody poskytované novým kolonistům
místní šlechtou. K přilákání těchto Valachů na dosud neobdělanou půdu horských pastvin a
jejich přivázání na tuto půdu bylo pouţito staršího práva německého se specifickými
úpravami pro pastevectví. Tyto výhody byly velmi úĉinné a vyhledávané. Především ve
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srovnání s daňovým zatíţením původní sedlácké populace v níţinách. Proto taky termín
„valašení“ měl, a v souĉasné době ještě má, mírně pejorativní význam ve smyslu lehĉí práce a
výdělku při pasení ovcí a ostatního dobytka na horských pastvinách, oproti namáhavé dřině
sedláků (plus vysokým odvodům peněţním a roboty) v níţině.
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4. Valašské populace v současné Evropě
Podle genealogické lingvistické klasifikace spadají skupiny původních romanizovaných
pastevců na Balkáně do rodiny indoevropských jazyků. Všechny je řadíme mezi románskou
větev indoevropských jazyků, přesněji řeĉeno do východorománské podskupiny:
Východorománské jazyky
Rumunština


Arumunština – románský jazyk rozsáhlé etnické skupiny pastevců
vnitrozemské ĉásti Balkánského poloostrova. Jeho nositelé se
vyskytují v Albánii, Bulharsku, zemích bývalé Jugoslávie a
Řecka



Meglenorumunština – jazyk malé skupiny (~ 10 000) obyvatel na
makedonsko-řecké hranici



Istrorumunština – tímto románským jazykem hovoří asi 2000
obyvatel na východním pobřeţí Istrijského poloostrova



Dákorumunština – jazyk dnešního Rumunska, urĉité její prvky
nacházíme i v dnešní ukrajinštině, polštině, slovenštině a v nářeĉí
moravských Valachů v ĈR

Dalmátština – původní románský jazyk Dalmácie, nejdéle přeţíval na ostrovech při
dalmatském pobřeţí, poslední rodilý mluvĉí zemřel 1898
Románský jazyk Panonské nížiny – uţívaný v době římské nadvlády v Panonii,
zanikl asi v 10. století n. l. (Du Nay 1996)
Lingvistická klasifikace je však jenom jednou z moţností jak rozpoznat valašské
obyvatelstvo jiţní a jihovýchodní Evropy. Další informace o rozsahu moderního valašského
rozšíření nám poskytne etnografický rozbor jednotlivých států zkoumaného regionu. Zaměřuji
se zde pouze na Valachy a příbuzné etnické skupiny. Tento struĉný přehled vychází zejména
z prací L. Šatavy (1987a,b), Winnifritha (1987), Macedonia Census (2002) J. Mackenzie
(2005) a K. Kadlece (1916). Zmiňuji zde všechny populace jiţní Evropy, které by mohly být
nebo jsou oznaĉovány jako Valaši, a zároveň existují důkazy o jejich příbuznosti
s původními romanizovanými pasteveckými populacemi. Ve výĉtu zemí postupuji
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v abecedním pořadí. Problémy s pouţíváním slova Valach pro různé etnicky vzdálené
skupiny se zabývala kapitola 3.1.
U kaţdého etnika jsou v závorkách uváděny další názvy, které se pro dané etnikum
pouţívají místně nebo v literatuře.

4.1.1 Albánie
Arumuni (Aromuni, Cincaři, Kucovlaši, Koutsovlachs, Bëmër, Çobën):
Poĉet obyvatel: ~ 15 000
Arumuni jsou pravděpodobně nejstarším Valašským etnikem na Balkáně, pokud
odhlédneme od nejasné otázky přeţívání původního obyvatelstva Dákie. V Albánii se jedná o
romanizované etnikum stejného etnického substrátu jako majoritní Albánci. Probíhající
mísení s majoritním obyvatelstvem do znaĉné míry zkresluje poĉet Arumunů. Poĉet
obyvatelstva arumunského původu proti uváděnému ĉíslu bude tedy vyšší (aţ 100 000).
Nejvýznamnější sloţku obyvatelstva tvoří Arumuni v jihovýchodní ĉásti země.

4.1.2 Bulharsko
Arumuni (Aromuni, Cincaři):
Poĉet obyvatel: < 1 000
Zbytky polonomádské pastevecké populace Arumunů, Valachů, která se snad rozšířila na
území Bulharska v 10. století. Rozšířeni v jihozápadní ĉásti země, pohoří Pirin, Rodopy. Dnes
většinou usazeni a asimilováni majoritní populací.
Valaši a Rumuni:
Poĉet obyvatel: 3–10 000 (?)
V Bulharsku sídlí velký poĉet Rumunů usazených při severní hranici, ty ovšem do našeho
výĉtu nepoĉítáme. V severozápadní ĉásti země, v okolí Vidinu, ţije nepoĉetná skupina
Valachů (Vlachů). Nepovaţují se však za Rumuny a hlásí se k bulharské národnosti. Jejich
dialekt je směsicí rumunštiny a bulharštiny. Jelikoţ na západní hranici od této populace ţije
na srbské straně populace tzv. Timoĉských Valachů, předpokládám, ţe se jedná o stejnou
populaci rozdělenou pouze novodobými hranicemi.
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4.1.3 Chorvatsko
Istrorumuni (Rumerové, Rumeři, Vlaši, Ćiribirci, Ĉiĉi):
Poĉet obyvatel: ~ 1 000
Na východní straně Istrijského poloostrova se nachází izolovaná populace románského
původu. Jazykově i etnicky blízká Rumunům. Istrorumunština je příbuznější dákorumunštině
neţ ostatním souĉasným východorománským jazykům. Istro-rumuni přišli do oblasti Istrie
v 13.–14. století, a to buď z Transylvánie nebo ze Srbska, kde byly usídleny valašské
populace. V souĉasnosti odolávají poměrně úspěšně asimilaĉním tlakům okolní slovanské
populace, alespoň co se týká jazykové a kulturní identity. Dřívější rozšíření istro-rumunštiny
však bylo rozsáhlejší.
Morlaši (Murláci, Murlachi, Morlachs)
Poĉet obyvatel: 22
Dříve poĉetná skupina románských pastevců obývající západní ĉást Balkánu. Byli
rozšíření především v pohoří Velebit na dalmátském pobřeţí. Obývali téţ ĉetné ostrovy
Jaderského moře, z nichţ největšího významu měl ostrov Krk. Sem se Morlaši dostali v druhé
polovině 15. století a z historických dokladů víme, ţe se ţivili smíšenou formou pastevectví a
zemědělství (Kadlec 1916). V pozdější době se rozšířili i na Istrii, kde přeţívají poslední
zbytky této valašské populace, nutno je však odlišovat od Istrorumunů.

4.1.4 Makedonie
Arumuni (Aromuni, Cincaři, Vlaši, Makedorumuni, Kucovlaši, Koutsovlachs):
Poĉet obyvatel: ~ 10 000
Arumuni mají v Makedonii výrazně lepší postavení neţ v okolních státech (např.
v Řecku). Mají zastoupení v parlementu a jako uznaná etnická menšina i právo na vzdělání ve
svém mateřském jazyku. Reálné ĉíslo osob náleţící alespoň ĉásteĉně k arumunskému etniku
bude pravděpodobně vyšší neţ zde uvádím. Makedonský státní census obyvatelstva z roku
2002 uvádí celkově 9695 osob hlásících se k valašské (arumunské) národnosti. Do tohoto
ĉísla jsou zahrnuti všechny valašská etnika v Makedonii. Nejvíce Arumunů ţije v krajích
Kruševo, Bitoly a Štip.
Meglenorumuni (Meglenité):
Poĉet obyvatel: < 5 000
Etnická skupina na hranicích Makedonie a Řecka. Románská populace jazykově i
kulturně příbuzná Arumunům, na rozdíl od nich je však sedentárního způsobu ţivota, ne
42

seminomádského. Na území Makedonie se nachází pouze malá ĉást Meglenorumunů, pouze 3
vesnice na západ od pohraniĉní obce Gevgelija. Dochází k postupné asimilaci této etnické
skupiny.
Mijaci (Torbeši, Kurki, Vlaši):
Poĉet obyvatel: ~ 1 000
Jedná se o poslovanštěnou populaci arumunského původu v údolí řeky Radika na území
správy města Kruševo. Mijaci jsou islámského vyznání.

4.1.5 Srbsko a Černá Hora
Arumuni (Aromuni, Cincaři, Vlaši, bílí Vlaši)
Poĉet obyvatel: ~ 15 000
V Srbsku a Ĉerné Hoře leţí severní limity rozšíření arumunského etnika. Arumuni zde
tradiĉně obývají především pohoří Staré Planiny, Suché Planiny, Vardenik, Kopaonik, Goĉu a
Jastrebec (Kadlec 1916). Kromě Vojvodiny a Kosova se ĉást arumunsky mluvících obyvatel
přestěhovala i do Bělehradu.
Timočští Valaši (Vlasi):
Poĉet obyvatel: ~50 000
Rumunským nářeĉím hovořící etnická skupina ţijící u hranic s Bulharskem a
Rumunskem. Příbuzná s obdobnou etnickou skupinou na bulharské straně hranice. Tato
populace nemá vyhraněné národní vědomí, avšak není totoţná s populací Arumunů.

4.1.6 Rumunsko
Valaši (Rumuni, Dákorumuni):
Poĉet obyvatel: 19 400 000
Původní etnická skupina obyvatelstva Valachie. Dnes se jedná o majoritní obyvatelstvo
Rumunska, kde tvoří 89 % obyvatelstva (19 400 000). Dnes ţije toto obyvatelstvo převáţně
usedlým způsobem ţivota. Historií etnických skupin, které ovlivnily formování souĉasných
Rumunů je věnována převáţná ĉást kapitol v úvodu mé práce. Otázka jejich původu však
stále není dostateĉně vyšetřena.
Arumuni a Meglenorumuni:
Poĉet obyvatel: 40 000
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Po první světové válce bylo asi 40 000 Arumunů a Meglenorumunů přesunuto
z Makedonie. Jedná se tedy o nepůvodní obyvatelstvo, dnes usazené v okolí města Constata a
rovněţ v Banátu. Meglenorumuni jsou usídleni v obci Cerna v ţupě Tulcea.

4.1.7 Řecko
Arumuni (Aromuni, Vlaši, Makedorumuni, Makedovlaši, Kucovlaši, Koutsovlachoi,
Kutsovalahoi, Pindovlaši, Blasi, Βλασοι):
Poĉet obyvatel: ~ 60 000
Pastevecká, polonomádská (původně), etnická skupina sídlící v oblasti řecké Makedonie,
pohoří Pindos, Thesálie a Epiru. Pravděpodobně se jedná o potomky původního obyvatelstva,
Thráků a Ilyrů, kteří byli později pod výrazným římským vlivem. Jak je vylíĉeno
v lingvistickém rozdělení východorománských jazyků, je arumunský jazyk příbuzný
především s meglenorumunštinou, ale rovněţ s dákorumunštinou a istrorumunštinou.
V moderní době (po první světové válce) zaĉíná docházet k výraznější asimilaci Arumunů
v Řecku. I kdyţ tento proces byl nastartován jiţ mnohem dříve, za turecké nadvlády.
Asimilace Arumunů okolní řeckou populací je zapříĉiněna i tím, ţe jejich populace je bez
výraznějšího národního vědomí, coţ se promítá i do nepřesných a ĉasto ve velkém rozpětí
kolísajících výsledků sĉítání obyvatelstva. Některé odhady hovoří aţ o 300 000 Arumunech
v celém jiţním Balkánu. S kombinací postupného otevírání a lepší dopravní dostupnosti
odlehlých horských oblastí kde Arumuni ţijí a probíhajícím usazováním, je toto příĉinou
poklesu arumunské populace.
Meglenorumuni (Meglenité):
Poĉet obyvatel: ~ 10 000
Románská populace, která je svým rozsahem zasahuje i do sousední Makedonie, kde byla
rovněţ popsána (viz výše). Větší ĉást Meglenorumunů ţije v Řecku, podél toku řeky Vardar.
Ĉást Meglenorumunů, na rozdíl od Arumunů, konvertovala během turecké nadvlády k islámu.
Většina těchto konvertitů však byla během první poloviny 20. století přesunuta do Turecka.
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5. Valaši v západních Karpatech
Dříve neţ se dostanu k popisu valašské kolonizace na východní hranici Ĉeské republiky,
rád bych rozebral podmínky a vlivy, které snad mohou vytvářet etnografický region. Tedy
etnicky definovanou geografickou oblast. Přehled těchto podmínek uvádí Štika (1973) právě
na příkladu moravského Valašska. Zde se budeme drţet jím uvedených kategorií.
Vliv geografických podmínek: Od dob neolitu se zemědělské obyvatelstvo soustřeďuje
v prostoru Evropy především na úrodné lehké půdy, tedy ĉernozemě nebo spraše. S vývojem
sofistikovanějších technologií byl moţný přechod i na méně úrodné půdy, které jsou vázané
především na vyšší nadmořskou výšku. Před zaĉátkem valašského osídlení však stále nebyly
obydleny střední a vyšší polohy západních Karpat. To bylo způsobeno rovněţ tím, ţe na
našem území do té doby nebyla vyvinuta potřebná technologie (rozuměj tedy systém
zemědělského hospodaření) pro tvrdé klimatické podmínky, které v Karpatech vládnou. Hory
a další geografické bariéry tedy slouţily jako dělítka mezi jednotlivými etnickými celky. Pro
valašskou kolonizaci však právě horské hřebeny slouţí jako centrální ĉásti etnografického
regionu.
Vliv starého kmenového uspořádání: Návaznost etnografických regionů na starší jednotky
původního kmenového uspořádání je výjimeĉná záleţitost (Štika 1973), alespoň co se týĉe
jejich geografického vymezení ve vztahu k okolním jednotkám. S (dis-)kontinuitou
obyvatelstva je situace odlišná, viz níţe.
Vliv feudálních dominií: Poměrně důleţitý prvek, který měl vliv na formování
jednotlivých krajů, etnických celků atd., a to především na vytváření hranic mezi nimi.
Hranice jednotlivých panství, ve smyslu vytváření kulturních, lingvistických a pravděpodobně
i genetických bariér se upevňovaly ĉinností a právy vlastníků. Tyto práva zahrnovala
omezování moţnosti sňatku s osobou z jiného panství, stěhování na jiné panství, někdy i
ztíţení podmínek obchodního styku mezi panstvími nastavením přídavných cel. Na druhou
stranu vrchnost se snaţila v rámci své hospodářské a sociální politiky i osídlovat a
přeskupovat obyvatelstvo na poţadované ĉásti panství. Tato ĉinnost zahrnovala osidlovací
záměry, zvaní cizích kolonistů (jak jsem naznaĉil v přecházejících kapitolách, tento postup
byl velmi populární v zemích pod uherskou nadvládou), pobídky pro odborné řemeslníky,
usazování zběhů. Jak bylo jiţ ukázáno v literatuře zabývající se Valachy na Moravě (Kadlec
1916, Cranjala 1938), především tato panská iniciativa měla výrazný vliv na vznik valašského
etnografického regionu v ĈR. Ba naopak, podceňovat vliv feudální správy dotyĉných území
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by bylo zcela nesprávné. Valaši by bez pozvání a poţehnání od vrchnosti nemohli kolonizovat
ani popisované hraniĉní oblasti Beskyd, v ţádném případě se tedy nejednalo o spontánní
kolonizaci, kdy by Valaši nejprve přišli na dané území a teprve následně by ţádali o dovolení
usadit se. V druhé polovině 15. století jiţ byla střední Evropa na takové jednání jiţ příliš
přesně rozdělena na jednotlivá dominia a svázána zákony pozdně feudálního věku.
Nedodrţení těchto zákonů by si vyţádalo odpovídající zásah od vládnoucí vrstvy.
Vliv církve a církevních institucí: Příslušnost ke stejné konfesi je obecně významným
integrujícím ĉinitelem. Naopak běţně hranice konfese je zároveň i hranicí kulturní, a to i
v Evropě na poĉátku 21. století. V kapitole popisující vznik a významy oznaĉení Valach jsem
uváděl příklady, kdy se valašské etnikum vymezovalo k sousednímu obyvatelstvu především
svým náboţenským vyznáním. Do jisté míry tento proces probíhal i na Slovensku v druhé fázi
valašské kolonizace, kdy příliv Rusínů a Ruthenů znamenal i větší vliv pravoslavného
křesťanství na jejich územích (Chaloupecký 1947). Na moravském Valašsku nebyl vliv
konfese tak výrazný, zde byli Valaši tradiĉně katolického vyznání. Jistý podtón náboţenských
třenic snad mohly mít střety během Třicetileté války. Ĉást Valachů v této době vystupuje jako
katolického vyznání (z hukvaldského biskupství) a ĉást je evangelického vyznání (vsetínské a
vizovické panství) (Holík 2006).
Vliv nerovnoměrného sociálního vývoje: Štika (1973) uvádí tento důvod poněkud poplatně
době vydání své studie. Ovšem musíme mu dát za pravdu, ţe nerovnoměrný sociální a
hospodářský vývoj se ĉásteĉně podílel na udrţování hranic mezi regiony. To platí hlavně pro
moravské Valašsko, které vţdy patřilo k nejchudším regionům království/císařství/republiky.
Vliv historické tradice: Opět se jedná o jeden z integraĉních faktorů, který se podílí na
vzniku etnografického regionu. Míníme tím především nějaký historicky významný ĉin nebo
událost, která proslavila urĉitý region nebo skupinu obyvatel. Následně se obyvatelé s tímto
ĉinem identifikují. Jedná se například o významnou úĉast na váleĉných událostech, povstání
poddaných, udělení výsad, svobod, nebo naopak zákazů, sankcí. V případě Valašska měla
podobný efekt i privilegovaná stráţní sluţba hraniĉní nebo hradní.
Vliv etnického složení obyvatelstva: Tímto faktorem a jeho odrazy v genetické variabilitě
valašské populace na Moravě se zabývá velká ĉást mé studie. Zde můţeme říci, ţe obecně
základní charakter etnografické oblasti je ĉasto dán vlivem jedné etnické skupiny, která tvoří
obyvatelstvo dané oblasti. Nemusí se však jednat o skupinu původní, ani největší. Jsem
přesvědĉen, ţe kontinuita v lokálním osídlení je na území Evropy spíše pravidlem neţ
výjimkou, a nejinak tomu je i v případě moravského Valašska. V tomto přesvědĉení mě
utvrdil můj předchozí výzkum v rámci magisterského studia (Ehler 2003), a rovněţ populaĉní
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genetické studie z různých lokalit v Evropě (především z oblasti Skandinávie, Britských
ostrovů a Baskicka) (Renfrew 2001, Wilson et al. 2001, Wells et al. 2001, Weale et al. 2002,
Periĉić et al. 2005a, Bowden et al. 2008). Štika (1973) přidává k argumentům o etnickém
sloţení obyvatelstva i otázku endogamie. Snad o ní můţeme uvaţovat v případě řídce
osídleného horského regionu Beskyd, a některé charakteristiky mého souboru vzorků by se
tím daly vysvětlit (viz kapitola 10. Výsledky).
Vliv lingvistických bariér: Jazyk jako základní sloţka kulturní charakteristiky kaţdého
etnika jistě měl vliv na formování a odlišnost etnografických regionů. Na území Ĉeské
republiky bych však zásadní roli viděl v předělu mezi většími jazykovými celky, především
mezi územím osídleném německy mluvícím obyvatelstvem, ĉesky mluvícím obyvatelstvem, a
na severní Moravě snad i polsky mluvícím obyvatelstvem. Pokud budeme uvaţovat v rovině
jednotlivých lokálních nářeĉí, pak etnografický region byl mnohdy příĉinou a ne důsledkem
vzniku místních lingvistických odlišností.
Výše jsem uvedl nejdůleţitější podmínky pro vznik etnografického regionu. Pro rozsah
tohoto regionu jsou však důleţitější jiné údaje. Je to především vědomí sounáleţitosti
obyvatel daného regionu a dále odlišnost a specifiĉnost lidové kultury tamtéţ. O důleţitosti a
pořadí těchto dvou podmínek se vedou debaty (Štika 1973), a vidíme, ţe první podmínka je
spíše subjektivní, kdeţto druhá spíše objektivní, lépe uchopitelná z pozice vnějšího
pozorovatele. Etnografický region také není statickým objektem. Vyvíjí, mění se v ĉase. Jeho
rozsah také můţe být vnímán odlišně obyvateli na jeho okraji, v jeho středu a i obyvateli
sousedních krajů.
Co se týká moravského Valašska, tak v literatuře nacházíme dostatek důkazů o jeho
odlišnosti zejména po stránce materiální kultury (shrnutí např. Macůrek 1959). Tyto fakta
nemohu dost svědomitě posoudit, neboť vzděláním jsem biolog a antropolog, a tak se budu
muset spokojit s tvrzením, ţe moravské Valašsko je jedním z nejvýraznějších etnografických
regionů v Ĉeské republice. Co však mohu posoudit je vyjadřovaná sounáleţitost s tímto
regionem u jeho obyvatel. Při mých studijních cestách na Valašsko jsem se s touto
sounáleţitostí setkával téměř neustále, a nezáleţelo na tom, zda se jednalo o malou vísku ve
Vsetínských Beskydech nebo krajské město Zlín.
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5.1 Výzkumy zabývající se příchodem Valachů na Moravu, fáze
valašské kolonizace
Téměř posvátný úzus v novodobé ĉeské vědě praví, ţe poprvé se dotýká problému
Valachů a osídlení východních pohraniĉních hor mezi Moravou a Slovenskem Josef
Dobrovský ve své korespondenci na přelomu 18. a 19. století. Významnější posun v této
problematice nastává aţ koncem 19. a v první polovině 20. století, kdy vychází celá řada
studií na toto téma (Miklosich 1879, Válek 1907, Kadlec 1916, Cranjala 1938, Macůrek 1959,
Slavík 1947). Problém osídlování nejvyšších partií našich východních hor je řešen z mnoha
hledisek. Studie zabývající se tímto tématem vznikly v rámci vědních oborů historie, právo,
lingvistika, etnografie. Jiţ v úvodu své práce jsem předeslal, ţe se pokusím doplnit další
střípek do vznikající mozaiky, a to z pohledu evoluĉní antropologie. V následujících
kapitolách přináším souhrnné výsledky především historických pramenů a studií, které jsem
měl při svém výzkumu historie Valachů k dispozici. Stejně jako v předcházejících ĉástech se
budu soustředit především na otázky týkající se původu obyvatelstva západních Karpat, poĉtu
a velikosti nepůvodních sloţek, které mohly výrazně ovlivnit formování valašského etnika, a
dobu trvání těchto dějů.
Pokud se podíváme na vznik moravského Valašska, můţeme procesy, které na tomto
území probíhaly ve zkrácené formě postulovat do následujících pěti bodů:

i)

Valašská expanze dorazila na Moravu v poslední ĉtvrtině 15. století.

ii)

Můţeme rozlišit minimálně dvě fáze této kolonizace. První z nich konĉí
Třicetiletou válkou, a ukonĉení druhé fáze se pokládá na poĉátek 18. stol.,
kdy se ztrácí kulturní rozdíly mezi původním a novým obyvatelstvem. Dle
dikce předchozí kapitoly můţeme říci, ţe je jiţ zformováno jádro
etnografického regionu moravské Valašsko.

iii)

Směr, odkud se Valaši dostávají do prostoru Beskyd, je dvojí – ze severu
(Těšínsko a Ţivěcko – jiţní Polsko) a z východu (oravské a trenĉínské panství
– Slovensko).

iv)

Liší se rovněţ populaĉní skladba této příchozí migraĉní vlny. Elementy
původně valašské (rumunské) nacházíme pravděpodobně v minimálním
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poĉtu, a to pouze v první fázi expanze. Majoritní etnický obraz valašské
migrace byl rusínský a východoslovenský.
v)

Nezpochybnitelným faktem ovšem zůstává, ţe nově příchozí element byl
původním obyvatelstvem vnímán jako cizí, a to jak po jazykové, tak po
kulturní stránce, jiţ od prvního kontaktu mezi těmito dvěma populacemi.

Na zaĉátek mého rozboru kolonizace moravského Valašska je nutné definovat a
charakterizovat geografickou oblast a podmínky, o kterých se budeme dále bavit. Území
moravského Valašska spadá do horského systému Karpat, a tvoří jeho západní ĉást. Na území
ĈR leţí 3 % z celkové rozlohy Karpat (209 526 km2), nejvyšší vrchol západních Karpat na
našem území je Lysá hora (1 326 m. n. m.). Karpaty jsou mladým pohořím, které vznikalo aţ
v době mladších třetihor. Alpínské vrásnění zaĉalo zvedat prvotní Karpaty před asi 150
miliony let. Valašská kolonizace však nezasáhla všechny geologické celky spadající pod
západní Karpaty na našem území. Jmenovitě byly valašskou kolonizací ovlivněny tyto
masívy: Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vizovické vrchy, Hostýnské vrchy, Vsetínská
vrchovina a Bílé Karpaty (Štika 1973). Co se týká vlivu kvality půdy na typ kolonizace, tak
před objevením valašského typu hospodaření byla osídlena nízko poloţená údolí (do 370 m.
n. m.) s poměrně kvalitní půdou. Jednalo se o údolí Roţnovské Beĉvy aţ po Roţnov pod
Radhoštěm, Vsetínskou Beĉvu aţ po Ústí u Vsetína, údolí Dřevnice po Kleĉůvku u Vizovic,
údolí Vláry u Bylnice, a rovněţ rozsáhlejší níţe poloţené západní hranice Valašska. Další
kategorií je rozlehlé území s výškovým omezením 370–800 m n. m. Tato oblast zahrnovala
kopcovitý a horský terén předhůří Beskyd, údolí a paseky Vizovických a Hostýnských vrchů,
a větší díl Vsetínské vrchoviny a Bílých Karpat. Na těchto lokalitách nacházíme velmi řídké
osídlení aţ do 17. století, později se tu rozšířilo vyuţití orné půdy, ovšem velmi nízké kvality.
Třetí oblast obsahuje rovněţ rozsáhlé pásmo lesů a pastvin leţících nad pásmem orné půdy
(nad 800 m n. m.). V rámci moravského Valašska se jedná především o vrcholové partie
Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. V tomto horském pásmu nebylo stálých obydlí a i po
zaĉátku valašského hospodaření se zde setkáváme pouze se sezónními příbytky horských
pastýřů.

5.2 První fáze valašské kolonizace
V předchozí kapitole jsem poukázal na to, ţe před příchodem Valachů byla velká ĉást
severovýchodních hraniĉních hor na našem území neosídlena. Přírodní podmínky
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nedovolovaly trvalejší osídlení západních Karpat v době prehistorické, ani raně středověké
(Štika 1973). Avšak ještě před doraţením ĉela valašské expanze se jiţ zapoĉal proces
osídlování středně vysoko poloţených horských partií hraniĉních pohoří. Obyvatelstvo, které
tento proces zapoĉalo, bylo tedy původní ĉeské/moravské, a celý proces můţeme tedy vnímat
jako primárně autochtonní záleţitost.
Příchodu valašského ţivlu na území dnešní ĈR předcházelo několik tendencí, které
následně umoţnily a zjednodušily popisovanou expanzi. Hlavní vliv měl nárůst světských
statků v poĉátku období vrcholného feudalismu koncem 15. století, který pohltil většinu
klášterní i střední šlechtické půdy. V tomto období majitelé tuto půdu pronajímali a věnovali
se spíše extenzivnímu způsobu hospodaření (rybníkářství a chov dobytka). Na poddané v
podhůří moravsko-slovenských hraniĉních hor byl vyvíjen tlak, aby vyuţívali i výše
poloţenou půdu a tak ještě rozšířili výše zmiňované velkostatky. Tento tlak nabýval různých
podob. Jedním z faktorů byl demografický tlak při zvyšování poĉtu obyvatelstva v níţinách.
Tlak ekonomický, ať jiţ vycházející z iniciativy poddaných nebo vrchnosti, byl rovněţ silným
faktorem. V některých případech se dostávalo pro tuto expanzi do horských oblastí poddaným
i podpory od šlechty ve formě osvobozovacích listin od poddanských břemen. Ekonomicky se
tato nová půda vyuţívala především jako zdroj dřeva a na pastvu skotu a ovcí. Nové pastviny
vznikaly kluĉením lesa a hospodářská zvířata byla chována především na maso, vlnu a kůţi.
Starší způsob chovu vepřů v bukových lesích ustupuje do pozadí, i kdyţ nikdy nevymizel.
Aĉkoliv se posouvala hranice osídlení do vyšších poloh, které byly do té doby prakticky
neobydlené, nejvyšší partie hraniĉních hor v této době původní obyvatelstvo Moravy
neosídlilo, především díky nedostateĉným a nevhodným technologickým znalostem
hospodaření ve vysokých nadmořských výškách a extrémních klimatických podmínkách.
Popisovaný typ hospodaření se nazýval kolonizací pasekářskou, a byl odlišný proti staršímu
typu, kolonizaci osadové, stejně odlišná byla později kolonizace salašnická, šířená především
východními vlivy během valašské expanze. Paseky, jako základní jmenovatel pasekářské
kolonizace byly vlastně kusy zemědělské půdy, které vznikly na horských svazích po
vykluĉení lesa. Paseky tvořily původně příslušenství selských statků, avšak na některých
pasekách se usazovali i nově příchozí kolonisté. Můţeme předpokládat, ţe s přílivem Valachů
z východu se poĉet pasek rozšiřoval. Svědĉí o tom i neblahý vliv Valachů na lesní porosty,
jak jsem zmínil jiţ v popisu valašské kolonizace středního Slovenska. I na moravském
Valašsku vedlo intenzivní vyuţívání lesa Valachy nejdříve k zákazům pěstovat kozy, a dále
byly restrikce na ochranu lesů rozšířeny o omezování práva pást v panských lesích. Nejenom,
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ţe Valaši kluĉili les za úĉelem získávání nové orné půdy, tak rovněţ poráţeli stromy, aby se
jejich dobytek mohl pást na listech z koruny stromu.
Jak jsem jiţ zmínil, vrchnost zprvu zvýhodňovala pasekáře krácením povinných daní a
roboty, ale záhy (snad jiţ v druhé polovině 16. století) (Kadlec 1916) bylo pasekářů uţíváno
k tzv. dřevním robotám – dřevorubecké práci. Vzhledem k lokalitě původu genetických
vzorků v mém výzkumu (viz dále) dodám, ţe pasekářskou kolonizaci na Roţnovsku zaváděl
pan Bernart ze Ţerotína v polovině 17. století. V této době byly zakládány také mnohé
vesnice na tomto panství – Horní Beĉva 1659, Prostřední Beĉva po roce 1676, Dolní Beĉva
v roce 1650, Veliká ĉili Hrubá Bystřice 1651, Hutisko zaloţeno r. 1656, Solanec se poprvé
uvádí roku 1657, Karlovice aţ roku 1713 (Kadlec 1916).
Díky rozšiřování zemědělsky vyuţitelné půdy vznikají v této době i třenice a hraniĉní
spory mezi jednotlivými panstvími, územními právními celky – dominiemi. Dřívější hranice
byly povětšinou neostré, urĉené geografickými překáţkami (horské hřebeny a vodní toky), ale
jejich význam a přesné urĉení nabývalo na důleţitosti především ve spojitosti se vzrůstajícím
ekonomickým přínosem horských oblastí. Mezi nejdůleţitější dominia v diskutované oblasti
patří: na severu biskupský statek hukvaldský a dva světské statky – roţnovský a vsetínský. Na
jihovýchodě statek lukovský, brumovský, vizovický a novosvětlovský. Na severu to bylo
panství těšínské a frýdecké. Na slovenské straně vznikala nepřehledná měnící se situace v boji
o půdu a moc na středním a severním Trenĉínsku. Na severním okraji slovenské strany leţelo
panství oravské, o kterém jsme hovořili v předchozí kapitole jako o výrazné valašské baště při
naší východní hranici.
Jak jiţ bylo řeĉeno, první Valaši se objevují na západním Slovensku v druhé polovině 15.
století. Na konci tohoto století o nich máme kusé zprávy i z Těšínska a z panství frýdeckého.
První jistá zmínka o Valaších na těšínském panství pochází z roku 1522 ze zápisu o jistém
soudním sporu. Objevují se zde jména lidí ţijících na těšínsko-hukvaldské hranici, která
dávají tušit o valašském původu jejich nositelů. Jsou to jména Gregor Fedor, Dimitr Dunka,
Dumka, Petrach, Andrej. Ve zmiňovaném soudním spisu nacházíme výpověď jednoho ze
svědků (Matúš Tvrdý z Roţnovce – původní jméno pro Roţnov p. R.), který tvrdil, ţe „jest se
v gruntech kníţecích (tj. těšínských) a biskupských (tj. hukvaldských) choval a u Valachů
sluhoval.“ Další svědek, jiţ zmiňovaný Gregor Fedor z Kozlovic, který náleţel k Valachům
hukvaldským, prohlásil, ţe skoro od třiceti let v horách hukvaldských vţdycky pásal u Ĉernej
Ostravice aţ po uherské meze. V roce 1522 mu bylo kolem šedesáti let (Macůrek 1959). Další
zprávy pocházejí opět ze soudního sporu na hukvaldsko-frýdecké hranici v letech 1556–60, a
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datují retrospektivně příchod Valachů na hukvaldské panství do posledních dvou desetiletí 15.
věku. Aktérům tohoto sporu bylo známo, ţe Valaši nejsou v místních horách od nepaměti, a
jeden ze svědků, Ondřej Krmošek z Příbora prohlásil, ţe „za jeho mladých let nebylo Valachů
v horách hukvaldských.“ Podle jiných svědků se Valaši objevili za vlády Dobeše
Ĉernohorského. Jan Maršálek, kterému bylo v době citovaného soudního sporu 80 let, rovněţ
potvrdil příchod Valachů na hukvaldské panství na konec 15. století se slovy: „Jest tomu
sedmdesát let, jakţ nějaký Valach, kterému říkali Ondřej, do těch hor hukvaldských s dobytky
se přibral“ (Macůrek 1959).
I z dalších svědectví vyplývá, ţe první Valaši se objevili na východní Moravě mezi roky
1490–1500. Z roku 1494 se dovídáme na půdě města Těšína o osobním jménu Valach, a
v následujících 30 letech se toto jméno objevuje ĉastěji v seznamu farností na Těšínsku a
Frýdecku. Další doklady o ĉinnosti Valachů na těšínském panství pocházejí ze 40. let 16.
století a jedná se o listiny chránící ševcovské a soukenické cechy před valašskou konkurencí,
o tomto jevu však pojednám později. Z roku 1513 pochází zpráva o jistém Valachovi (osobní
jméno) na brumovském panství. Z let 1531–3 máme další dokumenty uvádějící Valachy
v okolí Stráţnice (Bílé Karpaty), na panství vsetínském, roţnovském, Valaši ze slovenské
strany pásli svá stáda i na západních svazích Javorníků (zmiňováno 1535 v listu Jana
z Kunštátu). Podrobnosti o původních zdrojích těchto citovaných pramenů, a další zmínky o
příchodu Valachů na východní Moravu uvádí Kadlec (1916) a Macůrek (1959).
V této prvotní fázi se jednalo pouze o jednotlivce nebo malé rodiny, a celkový poĉet
Valachů v celé oblasti Těšínska, východní Moravy a severozápadního Slovenska je
odhadován maximálně na několik stovek. Pravdou však zůstává, ţe jiţ v takto malém poĉtu
působili Valaši jako cizí element na původní slovanské obyvatelstvo. Musíme však pamatovat
na to, ţe Valaši nebyli homogenní skupina (Macůrek 1959). A to platilo jak navenek, tak
uvnitř valaškých skupin. Byli mezi nimi podřízení, nadřízení, chudí, bohatí, lidé různých
národností a etnických příslušností. Tyto rozdíly byly patrné jiţ před rokem 1620, a po
Třicetileté válce jistě ještě více.
Proĉ Valaši přišli, a jak se vlastně lišili od okolního obyvatelstva? Důvodů jejich příchodu
je několik a snad pouze místně můţeme uvaţovat o tom, ţe by se některý z nich stal
dominantní. Prvotním impulzem valašské expanze byl populaĉní růst ve střední a východní
ĉásti karpatského oblouku. Ve 13. století se na expanzi Valachů podílel i vpád Tatarů
(mongolská invaze Zlaté Hordy z let 1241-1242). Tyto faktory a další eventuality jiţ jsem
zmiňoval podrobněji v dřívějších kapitolách. Způsob obţivy Valachů vyţadující velké
prostory pro pastvu, a dobře zvládnutá technologie obhospodařování výše poloţených
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stanovišť, umoţňovala jejich expanzi po nejvyšších partiích Karpat. Dalším příznivým
faktorem této expanze byl fakt, ţe tyto vysokohorské partie nebyly do této doby ve střední
Evropě osídlené a ekonomicky vyuţívané. Rovněţ naĉasování bylo výhodné vzhledem k
tomu, ţe vládnoucí vrstva právě v této době pohlíţela k ladem leţícím vysokohorským
partiím se záluskem na jejich vyuţití. Od toho byl pouze krůĉek k pozvání nebo akceptování a
„zaměstnání“ příchozích Valachů k vyuţívání těchto teritorií. Jak jiţ bylo řeĉeno, valašská
migraĉní vlna sice měla původ v rumunských Karpatech, ale kolik původního rumunského
elementu se zachovalo v migrující populaci, která se dostala na naše území, zůstává otázkou.
Badatelé zabývající se otázkou moravského Valašska přede mnou se shodují na základě
nepřímých důkazů, ţe původního rumunského vlivu v této migraci nebylo mnoho. Spíše se
jednalo o další národnosti z východní a jiţní Evropy, jako například o Slováky, Rusíny,
Poláky.
Jak jsme v přecházejících odstavcích naznaĉili, důvody úspěšného zaĉlenění Valachů do
moravských dominií byly především ekonomické. Hlavním strůjcem jejich úspěchu byla
nová, odolná plemena ovcí, která dobře snášela drsné klimatické podmínky hor, na rozdíl od
původních ovcí moravských starousedlíků. Tyto ovce se nazývají valašky, nebo rovněţ
javorniĉky, a dávají sice mnoho sýra, ale málo vlny. Ta je poměrně nekvalitní a hodí se pouze
na valašskou houni (huni). Druhý typ ovcí na moravském Valašsku byly tzv. bírky (slovo
maďarského původu). Bírky měly mnoho kvalitní vlny, která se hodila téţ na sukno (Kadlec
1916). Rovněţ způsob jejich vyuţití a chovu byl jiný. Valaši chovali ovce především na vlnu,
kůţi a sýr, a všechny tyto suroviny uměli dobře zpracovávat. O úĉinnosti jejich nových
technologií hovoří mnohé případy, kdy vrchnosti chránily původní moravské řemeslníky
(především zpracovatele vlny) před dravou valašskou konkurencí různými cly, zákazy nákupu
surovin, prodeje výrobků, omezením doby prodeje atd. Z roku 1559 máme v tomto duchu
důkazy z ustanovení soukenického cechu v Těšíně. Valachům je dále zakázáno kupovat
dobytĉí kůţe a tyto zpracovávat a vyváţet za hranice. Kaţdý Valach směl koupit jen tři kůţe
v roce a jen pro potřebu vlastní rodiny. Dále se můţeme setkat s ochranou místních
řemeslníků zpracovávající vlnu. Valaši nesmějí skupovat vlnu ve vesnicích, a prodávat své
vlněné výrobky smějí jen o jarmarcích.
Ekonomický úspěch Valachů vytvářel tlak, aby nové technologie chovu ovcí a zpracování
vlny byly poměrně rychle převzaty i místním obyvatelstvem. Tím docházelo k promíšení
původního obyvatelstva a nově příchozích, kdy místní chodili k Valachům „do uĉení“ na tyto
inovativní technologické postupy, a vznikaly i spoleĉná manţelství a rodinné svazky. Tyto
uĉednické pobyty však neprobíhaly pouze na omezeném prostoru. Víme, ţe lidé z Roţnovska,
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Vsetínska i Hukvaldska neváhali chodit k Valachům na zkušenou jak doma, tak i ven ze
země, do severního Trenĉínska, na jiţní Frýdecko, Jablunkovsko a dokonce také do Polska.
S tímto trendem tedy můţeme předpokládat i poměrně intenzivní gene-flow v rámci celé
zmiňované oblasti.
V šestnáctém a na poĉátku sedmnáctého století pokraĉují tendence zapoĉaté příchodem
Valachů na Moravu. Jedná se především o zvyšování jejich poĉtu a mísení s původním
obyvatelstvem. V této době nacházíme jiţ celé valašské vesnice, ne pouze jednotlivce nebo
jednotlivé rodiny, jak tomu bylo na zaĉátku migrace. Díky promíchávání původního a nového
obyvatelstva a akceptování valašských technologií se také zaĉíná posouvat význam oznaĉení
Valach. Nyní se pomalu Valachem stává sedlák na vysokohorských statcích, baĉa nebo pasák
ovcí. Jeho etnický původ přestává mít vliv na toto oznaĉení. Stále však přetrvává i
rozpoznávání valašského a nevalašského elementu. Pastýř ovcí tak mohl být Valach, později
valach, a jeho pomocníci nevalaši.
O fenoménu Valašského práva jsme se zmiňovali jiţ v předchozích kapitolách. Bylo jiţ
řeĉeno, ţe se jednalo o upravené emfyteutické právo německé. Původně bylo toto právo
urĉené pro osadníky, kteří se ţivili zemědělstvím, v případě valašského práva se potom
jednalo o úpravy pro pastevecký způsob obţivy. Ve většině zemí, které zasáhla valašská
kolonizace se můţeme setkat s vesnicemi zakládanými na právu valašském. Moravské
Valašsko bylo v tomto výjimkou, zde vesnice na valašském právu zakládány nebyly. Toto
právo bylo spíše přiznáváno jednotlivým osadníkům nebo rodinám. I z tohoto faktu je patrné,
ţe cizích osadníků nebylo takové mnoţství, aby zakládali celé vesnice zvláštního právního
postavení vůĉi vrchnosti. V rámci valašské kolonizace se setkáváme se dvěma důleţitými
postavami, které zajišťovaly komunikaci mezi Valachy a vládnoucí sloţkou na konkrétním
území, stejně jako se podílely na urovnávání sporů uvnitř valašské spoleĉnosti. Jsou to
valašský kněz a valašský vojvoda.
S valašským knězem (kňaz) se opět na moravském Valašsku nesetkáváme. V rámci
valašského rozšíření se tedy jedná o unikátní případ – na všech ostatních lokalitách ho
nacházíme. Jediným valašským ĉinitelem na Moravě je valašský vojvoda, který zde má však
spíše funkce valašského kněze a rovněţ některé funkce valašského vojvody z východní ĉásti
valašského areálu rozšíření. Valašský kněz je tedy především lokátor. Jeho zásluhou je
kolonizována oblast, která byla předtím bez obyvatelstva. Kněz shání, přemlouvá kolonisty,
aby se usadili na jím vytyĉeném území, a k tomuto pouţívá jako lákadlo s vrchností
předjednanou výhodu lhůty neboli lehoty, uzavírá tedy s vrchností kolonizaĉní smlouvu (něm.
termín oznaĉující vesnice zakládané na stejném principu, avšak na dřívějším ius teutonicum je
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Ellgoth, Elgoth nebo Elguth, a odpovídá ĉeskému Lhota, Lhotka). O těchto výhodách byla řeĉ
jiţ dříve. Kněz má na svém území moc soudní ve věcech trestních i veřejných, především
však v případech týkající se zemědělské a pastevecké půdy. Vybírá tedy pokuty, dávky, soudí
spory. Kněz za tyto sluţby vrchnosti a obyvatelstvu má od vrchnosti také různé výhody.
Především jeho úřad je dědiĉný, coţ je jistě významný benefit a motivace. Kněz si můţe také
zabrat několik lánů půdy pro své vyuţití bez nutnosti platit z nich dávky, stejně tak jako můţe
pro své úĉely (nebo za výdělkem) zaloţit mlýn, pilu, stoup, valchu nebo krĉmu. Jak uvádí
Kadlec (1916): „Právo na mlýn a krĉmu měli také šoltysové v osadách německého práva.
Těţili z nich měrou velmi vydatnou, poněvadţ místní obyvatelstvo nesmělo obilí své v cizím
mlýně mlíti ani líhové nápoje odjinud neţ z domácí krĉmy odebírati“. Kněz dostává rovněţ
podíl z vybraných pokut a dávek, a zároveň můţe několik dnů (většinou 2–6 dnů) v roce
vyuţít roboty poddaných v jeho vesnici na práci na svých pozemcích nebo obecně
prospěšných pracích. Tento knězovský úřad se tak stává vlastně dědiĉnou pozicí starosty,
šoltyse. Stejně vypadala situace i na moravském Valašsku v případě valašských vojvodů.
Mezi další knězovské výhody patřily rovněţ práva chovat vĉely, právo na rybníky, na rybolov
v řekách a potocích a na hon zvěře. Víme například, ţe na základě těchto práv museli
vojvodové na Moravě dodávat vrchnosti v rámci daně ulovené jeřábky, chytali dravce pro
úĉely sokolnictví atd.
Podmínky valašských vojvodů na Moravě a ve Slezsku se však v mnohém lišily od val.
knězů v Sedmihradsku. Původně, tedy v zemích uherských, srbských a polských, měl
valašský vojvoda odlišnou funkci od valašského kněze. Vojvoda byl volen panovníkem
pouze na urĉitou dobu, a tato pozice byla vlastně přechodem mezi poddanským stavem a
šlechtickým stavem. Mnoho vojvodů v Marmaroši, Transylvánii nebo ve starém Srbsku se
posléze stává šlechtici s dědiĉným titulem. Funkce vojvody se vztahovala především
k vojenské stránce ţivota Valachů. Původně byli vojvodové voleni dědiĉnými knězi a tvořili
vlastně představeného Valachů pro styk s místním panovníkem. Starali se o valašské vojsko a
vedli také valašské jednotky do boje. Název i původ této funkce je podle názvu slovanský.
Nacházíme ho v nejstarších pramenech minimálně u Bulharů, Rusů a Poláků.
V rumunském/valašském prostředí Transylvánie a území druhé bulharské říše se však funkce
valašského vojvody odlišovala od původních slovanských vojvodů, kteří byli především
vojevůdci. Z předchozích kapitol jiţ víme, ţe nejsilnější byli vojvodové z Marmaroše. Ti se
podíleli na zaloţení Moldavského vojvodství, tedy sjednotili pod svým vedením téměř
nezávislá knězovstva poté, co vyhnali ze země Tatary. Jiţ dříve (v první polovině 14. stol)
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vzniká podobným způsobem velké Valašské vojvodství na území dnešní Muntenie – tedy
Valachie pod vládou Bazarabů.
První valašský vojvoda, alias fojt nebo rychtář, je z území Moravy doloţen z roku 1567
z Kozlovic na panství hukvaldském, Jan Krpec. Tento byl pravděpodobně vybrán vrchností,
ale vojvodský titul byl pro moravské vojvody, jak jsem jiţ zmínil, dědiĉný. Kolik však bylo
na Moravě a na Těšínsku celkově vojvodů a vojvodství není přesně známo. Minimálně se
však jednalo o tři vojvodské úřady v těšínském kníţectví (Visla, Jablunkov a Komorní Lhotka
(Buĉkova neboli Střizná Lhotka – z německého Kameral-Ellgoth)). Ĉtvrtý vojvoda na
Těšínsku byl snad vojvoda oppersdorfský nebo vojvoda frýdecký. O tomto vojvodovi však
máme málo informací. Na Moravě byli opět minimálně tři valašští vojvodové. Jednalo se o
vojvodu kozlovického (tedy hukvaldského), roţnovského a vsetínského (vsackého) (Kadlec
1916).
Od roku 1586 se na moravském Valašsku dovídáme rovněţ o valašské dani, neboli
valašském desátku (walachischer Daniazins). Většinou se jednalo o tzv. desátek placený
formou valašského dobytka. Tedy na kaţdých deset chovaných kusů, byli Valaši povinni
dodat jeden kus vrchnosti. Postupem ĉasu, především v sedmnáctém století, však byly
Valachům zavedeny další dávky. To bylo důsledkem jejich usazení a zároveň smazávání
rozdílů mezi příchozím obyvatelstvem a původními sedláky.
V šestnáctém a především v sedmnáctém století na moravském Valašsku postoupila
kolonizace horských partií do další fáze. Jiţ jsme zmiňovali fázi osadovou a pasekářskou.
Další fázi můţeme nazývat fází salašnickou, nebo také vrchařskou. Vrchaři byli uţivatelé
horských pastvin, kteří zde mohli pást ovce svoje, nebo ovce míšaníků, tedy jejich spoleĉníků.
Baĉa, valašský šafář, ovce na letní sezónu k pasení přebíral. Někdy se stávalo, ţe vrch nebyl
dán do pronájmu jedné osobě, ale celé skupině osob, ti se potom také nazývali míšaníci. Salaš
pak byla zvláštní právní jednotka tvořená právě míšaníky, jejichţ představený se nazýval
salašník. Poplatek za pastvu se nazýval dania, s tímto slovním základem jsme se jiţ setkali u
valašského desátku (Daniazin). Valašský vojvoda potom dohlíţel na několik salaší, na to aby
ţádný z míšaníků nebyl ošizen, aby souhlasily poĉty ovcí a sýra, na které jednotliví spoleĉníci
mají nárok. Rovněţ po kaţdé sezóně se řešily případné spory. Pro výkon těchto povinností
měl valašský vojvoda k ruce několik pomocníků, obyĉejně 9 aţ 12.
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5.3 Třicetiletá válka a valašský odboj proti vrchnosti
Další významnou kapitolou ve valašských dějinách je Třicetiletá válka (1618–1648). Po
bitvě na Bíle Hoře (1620) se ĉást valašských vojvodů se postavila proti císaři a jejich odboj
trval v pomezních horách tři roky. Centrum odporu bylo Vsetínsko a Meziříĉsko, a celkově se
hovoří asi o 5000 povstalcích (Holík 2006). Povstalci v ĉele s valašskými vojvody dobývají
Zlín, Lukov, Vizovice a neúspěšně se pokusí dobýt i Olomouc. Vůdce povstání je Jan Adam
z Víckova, který umírá snad roku 1627 při ústupu z hradu Lukova. Další události, které
výrazně ovlivnily podobu Valašska během váleĉných let, byly vpády protihabsburských vojsk
ze slovenské a sedmihradské ĉásti Uher, zejména vojska Rákócziho a Gabora Bethlena.
K těmto váleĉným událostem se přidalo několik hladomorů v 30. a 40. letech 16. století, které
způsobily neobvyklý rozmach loupeţnictví a zbojnictví v Beskydech a ostatních
východomoravských horách. A tak oznaĉení Valach dostává další smysl – zbojník.
Po zapojení Švédska do války na straně protestantů dostávají Valaši nový impulz
k proticísařskému odboji. Kdyţ v ĉervnu roku 1642 obsadí Švédové Olomouc, dochází ke
kontaktu s valašskými povstalci. Valaši pomáhají Švédům se zásobováním, dokonce pro ně
shánějí „nedostatkové zboţí“ na slovenských trzích, díky snadnému přechodu přes hraniĉní
hory. Během spoleĉné váleĉné kampaně vypálí spojené švédské a valašské síly Kroměříţ.
Avšak jiţ další rok, 1644, byla zahájena proti valašským povstalcům trestná výprava, které
velel Jan hrabě z Rottalu a na Napajedlách. Kromě asi 5000 císařských vojáků se této výpravy
zúĉastnilo asi 300 hukvaldských Valachů (katolíci). Povstalci, sloţení především
z vsetínských a vizovických Valachů (evangelíci) byli poraţeni a valašské povstání tak
poraţeno. Po roce 1645 se stahují z Moravy i Švédové po neúspěšném obléhání Brna, a tímto
klesá i podpora pro další valašský proticísařský odboj.
Valaši se ukázali být zdatnými bojovníky. Jejich vojenský potenciál byl rozeznán i v
poznámkách anglických a švédských militaristických příruĉek té doby. Po těchto vojenských
úspěších nadále pokraĉuje ĉinnost Valachů jako stráţců – portášů, horských myslivců –
východní hranice, hraniĉních přechodů, horských vůdců a poslů přes tyto hraniĉní hory.
Portáši, nebo také fortáši, zahájili svou ĉinnost roku 1638 a s přestávkami v druhé polovině
sedmnáctého století trvala tato sluţba aţ do roku 1829 (Kadlec 1916). I po Třicetileté válce
jsou jako dobrovolníci verbováni do armády v podobě výhradně valašských oddílů. Tato
skuteĉnost trvá aţ do 40. let 18. století.
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5.4 Konečná fáze valašské kolonizace, vznik etnografického
regionu Moravské Valašsko v dnešní podobě
Po ukonĉení Třicetileté války procházela celá střední Evropa výrazným úpadkem. Díky
váleĉným operacím a hladomorům byl v celé Evropě na východ od Slovenska zaznamenaný
výrazný pokles obyvatelstva. Aĉkoliv Morava nebyla postiţena tak výrazně jako Ĉechy nebo
jiné ĉásti Evropy (Pomořany, Meklenbursko), přesto je udáván pokles obyvatelstva asi 10–20
% (Štika 1973). Pro vývoj populace na moravském Valašsku je důleţitý rovněţ rok 1663.
V tomto roce vyhlašuje turecká Osmanská říše válku Svaté říši římské a jejímu panovníkovi,
císaři Leopoldu I. Aĉkoliv jiţ další rok, tedy 1664, jsou Turci poraţeni, v 60. aţ 80. letech 17.
století vtrhnou několikrát na východní Moravu. Přes průsmyk Vlárský a Starohrozenkovský
útoĉí na panství brumovské, vizovické, kloboucké, světlovské i vsetínské. Pravděpodobně
tisíce lidí bylo při těchto nájezdech zabito nebo odvleĉeno do zajetí. Aĉkoliv postiţeno bylo
nejvíce obyvatelstvo níţe poloţených oblastí, zaznamenáváme příliv nových osadníků,
především ze Slovenska, kteří doplňují mezery po tureckých nájezdech (Macůrek 1959).
V druhé polovině sedmnáctého století a ve století osmnáctém se rovněţ posiluje moc
šlechty nad poddanými. Poté, co se otřásly základy feudálního velkostatku během třicetileté
války, pozorujeme i na Valašsku pokles autonomie, a přebírání moci šlechtou. Samozřejmě,
autonomie Valachů nikdy doopravdy neexistovala, ale i přesto je popisován pokles moci
valašských vojvodů snad jiţ od konce 17. století. Od poloviny 18. století se zvyšuje vyuţívání
horské půdy pro lesnictví, a tedy těţbu dřeva. S tím ustupuje jak plocha, kterou bylo moţno
obhospodařovat po valašském pasteveckém způsobu, tak se ztenĉuje i agenda valašských
vojvodů. Kdy však zanikly jednotlivé vojvodské úřady, není známo (Kadlec 1916).
Na konci 17. století ještě existuje povědomí uvnitř valašské populace (nebo alespoň její
ĉásti) na Moravě o jejím cizím původu (Macůrek 1959). Toto povědomí je však jiţ znaĉně
slabé, a především na severozápadním Slovensku dochází jiţ v této době k úplnému prolnutí
obou kultur a obyvatelstva. Ztrácí se někdejší rozlišování Valachů od nevalachů, Valachů od
sedláků a Valachů od Slováků. I na Těšínsku je tento lid, který stále pronikal do zemí koruny
ĉeské v druhé polovině 17. stol, zván Slováky. Tato neustálá migrace však i v této době byla
vyţivována populacemi dále z východu nebo z jihovýchodu.
V polovině 18. století zaniká etnografický rozdíl mezi Valachy a nevalachy v oblasti
východní Moravy. Obyvatelstvo Beskyd je obecně oznaĉováno jako valašské. Tato tendence
se rozšiřuje i v souĉasnosti, kdy jako Valaši se oznaĉují i obyvatelé z podhorských oblastí
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Nového Jiĉína, Zlína a Vizovic. Z „Valašství“ se stává i dobrý obchodní artikl. Vzniká tedy
etnografický region moravské Valašsko, tak jak ho známe dnes.
Moderní pojetí moravského Valašska v sobě má některé geografické zvláštnosti a
nepřesnosti, které se neshodují s historickým procesem vytváření tohoto etnografického
regionu. Především dnešní Valašsko nezahrnuje Těšínsko, aĉkoliv víme, ţe právě v tomto
regionu se poprvé setkáváme s valašskou kolonizaĉní vlnou na našem území. Samozřejmě na
Těšínsku fungovali valašstí vojvodové, stejně jako valašský typ salašnického hospodaření,
byly zde zakládány vesnice převáţně valašské (i kdyţ ne výluĉně na valašském právu, stejně
tak jako nikde na Moravě). Tato diskrepance ve faktickém rozsahu valašské kolonizace a
novodobým pojetím etnoregionu můţe být způsobena nejméně dvěma důvody. První z nich je
především vliv feudálních dominií a druhým je vliv historické tradice, oba dva jiţ výše
popisované. Kromě odlišných panství totiţ „Valaši těšínští nehráli vojenské role, a proto se
jejich jméno nejen nerozšířilo, nýbrţ vůbec zaniklo“ (Kadlec 1916).
Další nepřesností je omezování Valašska co do rozsahu v jiţním směru. Jiţní hranice je
dnes více méně tvořena Lyským průsmykem na severní straně Bílých Karpat. Zmínil jsem
však jiţ na předchozích stránkách, ţe Valaši s jistotou pronikali především ze slovenské
strany po celé délce Bílých Karpat. Dokonce víme, ţe jiţ roku 1531 se pohybovali Valaši
v horách u Stráţnice. Štika (1973) uvádí celé Bílé Karpaty jako region s obĉasným typem
valašského pastevectví, ovšem bez lingvistických znaků v místním dialektu, které by
nasvědĉovaly o spojitosti se severněji poloţeným jádrem etnografického regionu moravské
Valašsko. Rovněţ moderní rozšíření Valašska i na níţinné ĉásti v okolí Zlína je způsobeno
především migrací obyvatelstva od konce 19. století a ve století 20.

59

Obr. 2. Vymezení Valašska dle Vaška 1967, Bartoše 1907, Válka 1887 (Vašek 1967).
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6. Lingvistické studie východních vlivů na moravském
Valašsku
V následující ĉásti se chci zabývat doklady o vlivech cizích jazykových skupin na
moravském Valašsku. Jiţ z přehledu historických událostí, které vedly aţ ke kolonizaci
východní Moravy je zřejmé, ţe se zaměřím především na rumunštinu. I kdyţ vliv rumunštiny
moţná nebyl pro moravské Valašsko tím nejdůleţitějším podmětem, její odlišnost od
okolního slovanského prostředí umoţnila poměrně přesně kvantifikovat její vliv na valašské
nářeĉí (Cranjala 1938). Co se týká vlivu ostatních jazyků, tak především slovanské jazyky na
východ od ĈR mají výrazný vliv na valašské nářeĉí. Zejména slovenština, ruština,
ukrajinština a polština se podílely na tvorbě valašského nářeĉí. V předchozí kapitole jsem
naznaĉil, ţe tento podíl byl s největší pravděpodobností větší a déle trvající, neţ podíl
samotných Rumunů/Valachů. Rovněţ Vašek (1967) ve své konfrontaĉně-komparatistické
studii přikládá výraznější vliv slovanským jazykům, spolu s původním autochtonním
východomoravským jazykem. Pro valašskou kolonizaci pouţívá, podle jeho názoru přesnější
termín karpatská salašnická kolonizace (KSK), přiĉemţ tento nový termín je širší co do
obsahu, právě proti valašské kolonizaci, a zdůrazňuje i vliv slovanský. Krandţalov (1968) se
rovněţ přiklání k pouţívání termínu KSK, avšak, nejen z lingvistického hlediska, klade důraz
i na vlivy německé a maďarské.
Aĉkoliv se v této kapitole budu snaţit zmínit aspekty všech lingvistických studií, ke
kterým jsem měl přístup, jistě si nekladu za cíl vytvořit úplný přehled a charakteristiku
valašského nářeĉí. Vzhledem k následnému pouţití lingvistických dat v kombinaci
s genetickými informacemi, chtěl bych se zaměřit především na jazykovědné studie, které by
mně umoţnily stanovit ĉasový rámec příchodu Valachů na Moravu a dále srovnání
valašského dialektu na východní Moravě s obdobnou situací v polské, slovenské a ukrajinské
ĉásti Karpat. Jedním s cílů této kapitoly je téţ vytvořit matici lingvistických vzdáleností pro
zmiňované geografické lokality, kterou budu moci vyuţít dále při korelaĉní analýze mezi
maticemi různých typů dat v rámci Mantelova testu (viz kapitola 11.1.3). Jak jsem jiţ
předeslal výše, rozsáhlou studii o vlivu rumunštiny na valašské nářeĉí publikoval CranajalaKrandţalov (1938, 1968), a jeho data jsou jedním z mála statisticky zpracovatelným zdrojem,
který mám v souĉasné době k dispozici.
Základní premisou této kapitoly je tvrzení, ţe pokud dvě populace hovoří lingvisticky
příbuznějším jazykem, pak můţeme předpokládat, ţe jejich nositelé jsou si geneticky
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příbuznější, neţ by tomu bylo u populací mluvících nepříbuzným jazykem. Pak můţeme
doufat, ţe tyto podobnosti nám pomohou osvětlit historii jednotlivých populací. Přece jenom,
populace se skládají z jednotlivců, kteří přenášejí jak geny, tak i memy (Dawkins 1976) (v
našem případě jazyk). Na korelaci mezi jazykem a genetickou příbuzností poukázal jiţ
Darwin, který tvrdil, ţe „if we possessed a perfect pedigree of mankind, a genealogical
arrangement of the races of man would afford the best classification of the various languages
now spoken throughout the world (Darwin 1859 in McMahon and McMahon 2005). Aĉ se
nám toto tvrzení dnes urĉitě můţe zdát přehnané, protoţe k přenosům genů nebo jazyka
v populacích můţe docházet nezávisle na sobě – a to dokonce i v různých dimenzích
(vertikálně versus horizontálně), i v moderních populacích je však korelace mezi genetickými
a lingvistickými daty pozitivní a statisticky významná (McMahon and McMahon 2005).
Důsledkem specifického designu mojí studie, především pouţitím pouze Y chromosomálních,
paternálních, polymorfismů můţe být ovlivněna i koneĉná závislost mezi výsledky
lingvistické a genetické analýzy. Tyto výsledky se mohou lišit, pokud bychom pouţili jiný typ
genetických markerů (McMahon 2004). Poloni (1997) však uvádí Y chromosomální data jako
vhodná pro porovnání s lingvistickými daty, s tím, ţe výsledky při pouţití těchto markerů jsou
statisticky nejvýznamnější.
Další významnou roli při porovnávání genetických a lingvistických dat hraje efekt výběru
vzorků. Především v případě rozsáhlých studií, kdy lingvistická data malých kmenů (např.:
Suruí, Yanomano, San atp.) jsou stavěna na (hierarchickou) úroveň lingvistických dat
získaných na podkladě populací definovaných dle moderních státních celků (Francouzi,
Italové, Ĉíňané atp.). Tento přístup je zavádějící i v případě stejných velikostí souborů u
jednotlivých skupin. Například v souĉasné době populární databáze HGDP (Human Genom
Diversity Panel) (Cann et al. 2002) zahrnuje podobně, co do velikosti a etnografické
klasifikace, nestejnorodé populace. V případě mého výzkumu lingvistického vlivu Valachů na
moravské Valašsko a korelace lingvistických dat s genetickými nebude snad tato rozdílná
úroveň lingvistické klasifikace představovat problém. Porovnávat budeme jednotlivé jazyky z
rodiny a podrodiny indoevropských jazyků se severomoravským nářeĉím.
Při konstrukci matice lingvistických vzdáleností mezi námi zkoumanými populacemi
vycházím z taxonomie prezentované v práci M. Ruhlena (1987). Jeho vyĉerpávající dílo je
zaloţeno na poznatcích a příspěvcích od kolegů lingvistů a jejich představách o taxonomické
klasifikaci jazyků. Nutno však podotknout, ţe aĉkoliv je toto dílo uznávané a vyuţívané i
v jiných genetických studiích (Belle a Barbujani 2007, Rosser et al. 2000, Poloni et al. 1997,
Renfrew 2001), nejedná se o jedinou klasifikaci oficiálně uznávanou. Taxonomie lingvistická,
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ne rozdíl od taxonomie biologické, je stále poměrně mladým a vyvíjejícím se oborem, takţe i
na přesné ĉlenění taxonomicky hlavních skupin existují různé názory. Neexistuje úzus ani
v názvech jednotlivých taxonomických jednotek. Jazyky, na rozdíl od ţivých organismů, se
také mění mnohem rychleji, coţ můţe být zdrojem nejasností a nepřesností v nejpodrobnější
vrstvě lingvistické klasifikace. Kaţdopádně však postupy konstrukce této lingvistické
klasifikace jsou v Ruhlenově knize přesně definovány: 1) Tam, kde měl dostatek přesných
informací, dodrţoval princip příbuznosti. Tedy jazyky a skupiny jazyků jsou uvedeny
v pořadí, které sdruţuje nejpříbuznější skupiny do co nejmenšího poĉtu hierarchických
jednotek. 2) Pokud nemá k dispozici informace o příbuznosti, dodrţuje pravidlo
geografického řazení. Uvádí tedy jednotlivé skupiny/jazyky podle jejich geografické lokace
(severo-jiţní nebo západo-východní dělení). Nejhrubší dělení v podobě jazykových kmenů
(viz dále) zhruba zachovává toto dělení. 3) Uspořádání podle původního zdroje. V případě
nemoţnosti dodrţet první dva body zachovává dělení podle zdroje, ze kterého informace
ĉerpal. V mnoha těchto případech však nezná výchozí důvody k předkládanému rozdělení. 4)
V případě, ţe tím nejsou porušeny známé příbuzenské vztahy (tedy bod 1) uvádí menší
skupiny před většími. Důvodem k tomuto kroku je podle autora větší přehlednost jeho
taxonomického systému.
Hlavní Ruhlenovo dělení spoĉívá v klasifikaci 17 jazykových kmenů (linguistic phylum)
(Khoisan, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, Afro-Asiatic, Caucasian, Indo-Hittite, UralicYukaghir, Altaic, Chukchi-Kamchatkan, Eskimo-Aleut, Elamo-Dravidian, Sino-Tibetan,
Austric, Indo-Pacific, Australian, Na-Dene, Amerind + jazykové izoláty, jazyky
neklasifikované, pigin- a kreol-deriváty a jazyky umělé). Další hierarchické stupně nazývá
nadrodiny, rodiny, podrodiny, skupiny a podskupiny. Kompletní Ruhlenovu klasifikaci pro
jazyky mojí studie uvádí tabulka 2. Celkově pouţívá aţ 15 taxonomických úrovní. Pro tvorbu
matice lingvistických vzdáleností populací zahrnutých do mojí studie vyuţiji pouze 8 z těchto
15 jednotek. Systém, kterým jsem zmiňovanou matici vytvořil, byl pouţit jiţ dříve (Rosser
2000, Belle a Barbujani 2007), i kdyţ pouze v menším rozlišení. Jeho podstata spoĉívá
k přiřazení ĉísla ke kaţdé dvojici jazyků, které vyjadřuje jejich lingvistickou vzdálenost.
K vytvoření matice jsem pouţil následující klíĉ (Tab. 3. a 4.).
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Tab. 2. Rozdělení indoevropských jazyků podle Ruhlena (1987). Ĉíslo v závorce udává poĉet ţivých jazyků v
konkrétní skupině. † oznaĉuje jazyk mrtvý. Proloţené a podtrţené jsou jazyky populací z mého srovnávacího
souboru.

INDO-HITTITE (144)
I.

Anatolian (†)

II.

Indo-European (144)
A. Armenian (1)
B. Tocharian (†)
C. Indo-iranian (93)
1. Indic (48)
a. Romany (1) – Romany
b. Sinhalese-Maldivian
c. Nothern India
2. Nuristani (5)
3. Iranian (40)
D. Albanian (1) - Albanian
E. Greek (2) -Classical Greek (†); Greek, Tsakonian
F. Italic (16)
1. Osco-Umbrian (†)
2. Latino-Faliscan (16)
a. Romance
i. Sardinian
ii. Continental
α.

Eastern
I. North – Rumanian, Istro-Rumanian
II. South – Megleno-Rumanian,
Arumanian

β.

Western
I. Italo-Romance
A. Dalmatian (†)
B. Italian
II. Rhaeto-Romance

III. Gallo-Ibero-Romance
G. Celtic (4)
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1. Continental (†)
2. Insular (4)
a. Goidelic – Irish, Scottish Gaelic, Manx (†)
b. Brythonic – Breton, Welsh, Cornish (†)
H. Germanic (12)
1. East (†) – Gothic, Vandalic, Burgundian
2. North (5) – Runic (†)
a. East – Danish, Swedish
b. West – Norwegian, Icelandic, Faroese
3. West (7)
a. Continental
i. East – German, Yiddish, Luxembourgeois
ii. West – Dutch, Afrikaans
b. North Sea – Frisian, English
I. Balto-Slavic (15)
1. Baltic (2)
a. West (†) – Old Prussian
b. East – Latvian, Lithuanian
2. Slavic (13)
a. East
i. North – Russian, Byelorussian
ii. South – Ukrainian
b. West
i. North – Polish, Kashubian, Polabian (†)
ii. Central – Upper Sorbian, Lower Sorbian
iii. South – Czech, Slovak
c. South – Old Church Slavonic (†)
i. West – Slovene, Serbo-Croatian
ii. East – Macedonian, Bulgarian

URALIC-YUKAGHIR (24)
I.

Yukaghir (1)

II.

Uralic (23)
A. Samoyed (4)
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B. Finno-ugric (19)
1. Ugric (3) –
a. Hungarian
b. Ob-Ugric – Xanty, Mansi
2. Finnic (16)
a. Permic – Udmurt, Komi
b. Volgaic – Mari, Mordvin
c. North Finnic
i.

Saamic (= Lappic) – Northern Saami, Eastern Saami,
Southern Saami

ii.

Baltic Finnic – Finnish, Ingrian, Karelian, Olonets,
Ludic, Vepsian, Votic, Estonian,
Livonain

ALTAIC (63)
I.

Altaic proper (59)
A. Turkic (31)
1. Bolgar (1) - Chuvash
2. Common Turkic (30)
a. Southern – Khalaj, Gagauz, Turkish, Crimean Turkish,
Turkmen
b. Eastern
c. Western
B. Mongolian-Tungus (28)

II.

Korean-Japanese (4)

Tab. 3. Schematické znazornění pouţité lingvistické hierarchie, dle Ruhlena (1987).

PHYLUM X
PHYLUM Y
III.

AAA

IV.

BBB
A. CCC
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B. DDD
1. EEE
2. FFF
a. GGG
b. HHH
i. III
ii. JJJ
α.

KKK

β.

LLL

III. MMM
IV. NNN – Jazyk1, Jazyk2
Tab. 4. Lingvistické vzdálenosti mezi taxonomickými jednotkami pouţité při tvorbě matice lingvistických
vzdáleností. Nejsou pouţity názvy taxonomických úrovní, pouze schematické oznaĉení dle tab. 3.

Hierarchicky seřazené taxonomické úrovně lingvistické

Lingvistická vzdálenost

klasifikace

mezi skupinami

PHYLUM X

PHYLUM Y

9

AAA

BBB

8

CCC

DDD

7

EEE

FFF

6

GGG

HHH

5

III

JJJ

4

KKK

LLL

3

MMM

NNN

2

Jazyk1

Jazyk2

1

Vidíme tedy, ţe pokud jazyky spadají do rozdílných kmenů, pak jsem jejich lingvistické
vzdálenosti přiřadil ĉíslo 9 (např. ĉeština a maďarština). Případ s lingvistickou vzdáleností 8
se v mém souboru nevyskytuje. Lingvistickou vzdálenost 7 mají jazyky z různých větví stejné
jazykové rodiny, tedy v případě rodiny indoevropských jazyků například němĉina (germánské
jazyky), ĉeština (baltoslovanské jazyky), řeĉtina (řecké jazyky) a romština (indoíránské
jazyky). Obdobným způsobem postupujeme v případě niţších úrovní lingvistické taxonomie.
Jazykům spadající do stejné taxonomické skupiny jsem přiřadil lingvistickou vzdálenost 1.
Dvě populace mluvící stejným jazykem mají lingvistickou vzdálenost rovnou 0. Speciální
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případ je moravské valašské nářeĉí. Samozřejmě není zahrnuté v původní Ruhlenově výĉtu.
Kvůli jeho znakům a specifikám, které jsou uvedeny v další kapitole, jsem ho lingvisticky
odlišil od ĉeštiny. Vzdálenost ĉeštiny a moravského valašského nářeĉí jsem tedy nastavil na
0,5. Vzdálenost valašského nářeĉí a slovenštiny je rovněţ nastavena na 0,5, především díky
dokladům, které uvádí Vašek (1967). K ostatním jazykům si valašské nářeĉí zachovává
stejnou vzdálenost jako ĉeština. Kompletní matici udává elektronická Příloha VII.
Jsem si vědom toho, ţe přestavená matice lingvistických vzdáleností není úplně ideální.
Jako ne úplně ideální bych viděl především rozdílnou hloubku Ruhlenovy klasifikace pro
různé jazykové skupiny. Tato diskrepance nám potom způsobuje i velké skoky
v lingvistických vzdálenostech v naší matici. Kdyţ kupříkladu ruština a běloruština mají
genetickou vzdálenost 1, ale vzhledem k ukrajinštině je tato vzdálenost jiţ 4. Tento efekt by
se dal odstranit pouţitím menšího poĉtu hierarchických úrovní při tvorbě matice. Tím bychom
se ovšem připravili o ĉást rozlišovacích schopností, které nám právě pouţití podrobné
lingvistické klasifikace umoţňuje. Další moţnosti odstranění výše zmíněného efektu by
mohlo být ustanovení větší váhy pro rozdílnější skupiny, například vynásobení celého spektra
lingvistických vzdáleností 2,3…. Tímto přístupem bychom ale přiřadili větší váhu
rozdílnostem v lingvistické vzdálenosti. Jednou z moţností by bylo i ve speciálních případech
pozměnit lingvistickou vzdálenost mezi definovanými dvojicemi jazyků. Dle mého názoru je
však výhodnější drţet se představené Ruhlenovy taxonomie, i kdyţ víme, ţe v některých
případech můţeme představit do našeho výzkumu malou nepřesnost. Tato hypotetická chyba
však nebude systémová. Tendence v lingvistických vzdálenostech zůstanou zachovány, i kdyţ
jejich velikost se můţe od skuteĉnosti mírně odlišovat. Jak popíšu v kapitole s konkrétními
výsledky Mantelova testu (11.1.3), zajímají nás především tyto tendence, neţ konkrétní
jazykové dvojice a velikost lingvistické vzdálenosti mezi nimi.
Stejným způsobem jako v případě lingvistické klasifikace podle Ruhlena (1987) jsem
zkonstruoval matici lingvistických vzdáleností podle Gordona (2005). Gordon pouţívá jako
nejvyšší taxonomickou jednotku jazykové rodiny (families), kterých uvádí 94. Jazyky našich
populací jsou zařazeny do tří rodin, Indo-European, Altaic a Uralic. Pro vytvoření zmiňované
matice jsem pouţil 4 hierarchické úrovně. Jazyky spadající do stejné skupiny mají přiřazenou
vzdálenost 1. Na druhé straně spektra stojí jazyky spadající do rozdílných jazykových rodin.
Těmto jazykům jsem přiřadil lingvistickou vzdálenost 5. Pro valašský moravský dialekt jsem,
stejně jako v případě předchozí matice, urĉil lingvistickou vzdálenost k ĉeštině a slovenštině
0.5. K ostatním jazykům nabývá stejné vzdálenosti jako ĉeština. Matici lingvistických
vzdáleností dle Gordona (2005) uvádí elektronická Příloha IX.
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Tab. 5. Klasifikace lingvistických vzdáleností podle hierarchických úrovní dle Gordona (2005) na příkladu
slovanských jazyků. Ĉísla v závorkách před kaţdou taxonomickou úrovní odpovídají přidělené lingvistické
vzdálenosti mezi těmito jednotkami.

Jazyková
rodina

Taxonomická Taxonomická Taxonomická
úroveň II.

úroveň III.

úroveň IV.

Jazyk

Dialekt

Uralic
(5)

IndoEuropean
(4)

Germanic
Slavic
East
(3)

South
West
Sorbian
(2)

Lechitic
Czech-Slovak

(0,5)
Czech

Valašský
moravský

(1)

Slovak

dialekt

Knaanic

6.1 Rumunština, její členění a šíření, vliv na severomoravské nářečí
V této kapitole uvádím přehled východorománské jazykové skupiny. V předcházející ĉásti
jsem snad dostateĉně vylíĉil, ţe v rozdělení skupiny indoevropských jazyků nepanuje mezi
lingvisty shoda. Jiné dělení proti zde uváděnému (které je zaloţeno na historických
podkladech a konzultováno s Doc. J. Felixem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze) prezentuje například Ruhlen (1987) nebo Gordon (2005). Podrobné dělení
indoevropských jazyků s důrazem na rumunštinu podle citovaných zdrojů uvádí tabulka 2.
Dnešní rumunština, nebo přesněji dákorumunština, je rovněţ i lingvistickým substrátem,
kterým přispěli původní valašští kolonisté do formujícího se valašského nářeĉí. Arumunština,
meglenorumunština a istrorumunština neměly na valašskou kolonizaci ve střední Evropě
ţádný vliv. V dnešní době je v Rumunsku ĉasté nazývat uvedené ĉtyři jazykové útvary
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"dialect", mn. ĉ. dialecte (dialectul dacoroman, d. aroman, d. meglenoroman, d. istroroman),
kdeţto jejich vnitřní ĉlenění (na podnářeĉí) "grai", mn. ĉ. graiuri (např.dialectul dacoroman se
dělí na graiul oltean, g. maramuresean atd.) (Doc. J. Felix, pers. kom.). Rumunština bývá
někdy oznaĉována jako příklad hybridního, jazyka mezi skupinou východních románských
jazyků a slovanských jazyků. Ale i velmi zběţný pohled na slovní zásobu, morfologii a syntax
jí jasně zařazuje do skupiny románských jazyků, a slovanský vliv na ní není větší neţ
například vliv francouzštiny na angliĉtinu (Ruhlen 1987).
Dle Du Nay (1996) se do západních Karpat šířilo jedno z podnářeĉí severní
dákorumunštiny. Snad se jednalo o podnářeĉí maramurešské, nebo některou z forem
transylvánských. Transylvánie však v 16. století neměla podle citované studie vlastní
dákorumunské podnářeĉí.
Pro všechny rumunské dialekty je charakteristických několik znaků, které ukazují na
úzkou spojitost mezi tímto jazykem a pasteveckým způsobem ţivota Valachů.
a) Je to vyuţití pastevecké terminologie, frází a přirovnání k popisu všedních ţivotních
situací, které nijak s pastevectvím nesouvisí. Např. fráze typu „jsme stejné pastvy“ (věku),
„pas se tam, kde to znáš“ (nepleť se, do ĉeho nemáš), přenesené významy slov „ovce/ovĉí“ –
většinou spojované s hloupostí, hloupým chováním, „pastva/pást se“ – mnoho frází
s rozsahem od negativního významu (smrt, zlá předtucha), aţ po pozitivní význam (štěstí),
„srazit se/koagulovat“ – ve smyslu zformovat myšlenku nebo dále upevňovat/stmelovat
nějakou spoleĉnost atd.
b) Místní názvy horských vrchů, toků a sídel. S valašskými názvy se setkáváme na
velkém území Balkánského poloostrova, především ve vysoko poloţených oblastech, a jejich
vznik snad antedatuje příchod Slovanů do této oblasti (Du Nay 1996). V případě západních
Karpat se těmito valašskými/rumunskými toponymy zabýval jiţ Válek (1907).
c) Rumunština ovlivnila nejméně 12 dalších evropských jazyků. Tyto jazyky jsou ĉeština,
slovenština, polština, ukrajinština, ruština, maďarština, transylvánská němĉina (Saxon),
bulharština, srbština, chorvatština, slovinština, makedonština, řeĉtina. Tento vliv rumunštiny
na okolní jazyky je nejvýraznější především v terminologii spojenou s pastevectvím.
Opaĉným směrem, tedy přebíráním terminologie např. od Slovanů, však rumunština
ovlivněna nebyla, snad s výjimkou Albánců/albánštiny, kteří jsou rovněţ pastevci par
excellence (Du Nay 1996).
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6.2 Moravské valašské nářečí
Dříve, neţ se dostanu k samotné analýze vlivu jednotlivých jazyků na valašské nářeĉí,
chtěl bych se zabývat definicí a typickými znaky tohoto dialektu. Jako jeden ze
severomoravských dialektů bylo valašské nářeĉí rozeznané jiţ F. Bartoš (1886). Z výzkumů
vyplývá, ţe nářeĉí na severu Moravy byla ovlivněna především vlivy polskými, slovenskými
a samozřejmě jiţ zmiňovanou karpatskou salašnickou kolonizací. Vašek (1967) uvádí na 29
typických znaků pro valašské nářeĉí na severní Moravě (viz citovaná práce, strana 72). Jako
hlavní vlivy na „dnešní“, tedy v jeho podání spíše pováleĉnou, podobu valašského nářeĉí
uvádí v prvé řadě vliv slovanského původního jazyka Moravanů – tedy vliv autochtonní. Ten
je nejvýrazněji patrný v palatizaci labiál. Správněji bych měl spíše napsat nepřítomnost
depalatizace. Palatizace labiál, tedy jejich měkké vyslovování (b’, f’, m’, p’, v’ – patrné
především pří následné samohlásce jako b(j)e, f(j)e...atd.) se vyskytuje v nářeĉí proto, ţe u
nich nedošlo k historickému vývoji úplné depalatizace. Tedy původní obecný slovanský znak
je měkká, palatizovaná, forma retnic. Tato forma zůstala na Valašsku zachovaná. Jak ukazuje
Vašek (1967) v přiloţené mapě, geograficky se přítomnost palatizace labiál jako jediný
gramatický jev svým rozsahem nejvíce blíţí tradiĉnímu etnografickému nebo historickému
pojetí moravského Valašska. Viz obrázek 2. Dalším typickým rysem, který Vašek uvádí je i
zřetelné cizost rysů druhých, představující dosti zachovalý karpatský supersubstrát.
Z důleţitého vlivu těchto cizích jazyků uvádí polštinu, ukrajinštinu a především slovenštinu.
Vliv těchto jazyků je přímý, tedy strukturní, gramatický. Naproti tomu vliv rumunštiny a
maďarštiny na moravské Valašsko Vašek v gramatické stavbě nenachází. Posledně dva
jmenované jazyky však mají urĉitý omezený vliv lexikální. O vlivu němĉiny se nezmiňuje,
stejně jako důrazně neuvádí Macůrek (1959), a ve smyslu strukturním ani Cranjala (1938).
Nepředpokládám proto větší vliv němĉiny na valašský dialekt neţ na obecný jazyk ĉeský.
Protoţe při porovnání genetické a lingvistické diverzity se nechci omezit pouze na výše
uvedenou matici lingvistických vzdáleností mezi jednotlivými populacemi, v další ĉásti budu
rozebírat několik studií, které se zabývají především vlivem rumunštiny v oblasti severní
Moravy. Protoţe vliv rumunštiny na valašský dialekt nebyl strukturní (viz výše), všechny tyto
studie, popřípadě slovníky, se zaměřují na lexikologickou analýzu. Předpokládám tedy, ţe
mnoţství slov rumunského původu, které pouţívají původně pastevecké populace na
severozápad od rumunských hranic, do urĉité míry koreluje s velikostí genetického vlivu
Rumunů na tyto populace. Je zřejmé, ţe oproti vlivům ukrajinštiny, polštiny nebo slovenštiny
na moravské Valašsko byl vliv rumunštiny podstatně menší. A protoţe ve valašském dialektu
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nacházíme pouze rumunská slova, nemůţeme pominout i moţnost pouze kulturního přenosu
těchto znaků, které se v drtivém poĉtu případů týkají pouze omezeného okruhu témat a
ĉinností, jak uvidíme dále. Přece jenom, jak s trochou nadsázky uvádí McMahon a McMahon
(2001) v běţném spoleĉenském kontaktu je více příleţitostí k mluvení, neţ k přenosu genů.
Výsledkem rozboru lexikologických studií bude další matice, tentokrát ukazující vliv
rumunštiny na vybrané populace.
Vliv dákorumunštiny na některé jazyky nebo nářeĉí podle průběhu karpatského oblouku
ve východní a střední Evropě studoval Cranjala (1938). Zaměřil se na vliv především
lexikologický. Tedy všímal si přejatých slov, jmen, příjmení a toponym v ukrajinštině,
polštině, slovenštině a ve východoslovenském nářeĉí. Ve své studii si všímal především dvou
prvků. První z nich bylo kvantitativní vyjádření vlivu rumunštiny na jím zkoumané jazykové
skupiny. Druhým problémem bylo, z jakých oborů lidské ĉinnosti tyto slova pocházejí.
Celkově analyzoval Cranjala 410 slov a jejich variant. Tvrdí, ţe na západ od Ukrajiny (podle
něho od hraniĉní řeky Uh) nacházíme pouze velmi omezený poĉet rumunských slov. Tyto se
vztahují pouze k pastevecké terminologii. Moravské valašské nářeĉí, slovenština, polština a
ukrajinština mají spoleĉných pouze 26 slov. Jsou to: brynza, cap, carek, ĉutora, demikatzmendykaty, fujara, Gahura-Gaura-gaura, glaka-klaga, grapa-gropa, halbija, koliba, komarnik,
kuřastva-kulastra, kurnota, laja, merynda-meryzaty, murgaňa, plekať-plegať, podišar,
redykať, rumigať, siuty-šutý-ĉutý, strunga, urda, vakeša, vetula. Pro slovenštinu, polštinu a
ukrajinštinu je spoleĉných šest slov (dzer, frembija, mamalyga, menĉul, plaj, ryndza). Osm
slov rumunského původu se vyskytuje spoleĉně v polštině a ukrajinštině (budz, byšyha,
caryna, falĉa, gyrlyga, maczura, urma, ţerep). Další dvě rumunská slova jsou typická pouze
pro polštinu. Nejedná se však o pastevecké termíny (galbin, kalaraš). Tři rumunská slova
sdílejí ukrajinština a východoslovenské nářeĉí (dzama, kraĉun, prašitba). Celkem tedy
Cranjala (1938) uvádí 43 slov tvořících jakýsi lingvistický balíĉek spojený se salašnickou
karpatskou kolonizací. Z těchto termínů proniklo aţ na Moravu jiţ zmiňovaných 26, coţ tvoří
přibliţně 60,5 %. Není bez zajímavosti, ţe některá slova vnímaná tradiĉně jako rumunská
Cranjala po bliţší analýze odmítá. Jsou to například slova slovanského původu (vojvoda,
vatra, baĉa, guňa-houně), slova německého původu (geleta, putyra), slova „pocházející ze
slovanského prostředí karpatského, která nemohou býti jen tak přiřĉena Rumunům“(grúň,
Kikula-Gigula, košar, krdel, Kyĉera, Magura, pirta, ţinĉica). Jak dále uvádí, situace
v ukrajinštině je odlišná od západoslovanských jazyků. Zde, kromě uvedených 43 slov
nachází ještě dalších 110 obecných slov a 162 místních jmen rumunského původu. Kromě
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slov spojených se salašnickou terminologií zde nachází ještě slova ze všech oborů lidské
ĉinnosti, abstraktní pojmy nevyjímaje. Svědĉí to o dlouhodobém a výrazném styku mezi
těmito populacemi, oproti zřejmě omezenému, a moţná i nepřímému, vlivu rumunského ţivlu
dále na západ. Mapu s vyznaĉeným podílem rumunského vlivu na jazyky západní ĉásti Karpat
ukazuje obrázek 3.
Obr. 3. Mapa výskytu rumunských slov v Karpatech (Cranjala 1938). Ukrajina 300 slov; východní Slovensko 35
slov; střední Slovensko 32 slov; jihovýchodní Polsko 40 slov; moravské Valašsko 26 slov.

V další ĉásti se zaměřím na analýzu Slovníku Valašského nářeĉí (Kazmíř 2001). Autor,
aĉkoliv nemaje odborného lingvistického vzdělání, věnoval 25 let práce sestavení tohoto
slovníku a jeho dalších ĉástí. Sesbíral na 18 000 valašských výrazů a to z oblasti panství
brumovského, meziříĉsko-roţnovského, vizovického, vsetínského, bystřického, hranického,
hukvaldského, lukovského, starojinského a zlínského. V odborném posudku (souĉást
publikace) je sice autorovi nepřímo vytýkáno, ţe do Valašska zapoĉítává i Frenštátsko a
Hukvaldsko, které dle novějších etnografických analýz se jiţ k moravskému Valašsku
nepoĉítají (zdroj pro tyto údaje není uveden). Z historických pramenů, které jsem uvedl
v předchozích kapitolách, však vyplývá, ţe minimálně hukvaldské dominium hrálo v průběhu
valašské/karpatské kolonizace důleţitou roli.
Kromě uvedené slovní zásoby věnuje rovněţ několik kapitol specifikům ve valašské
výslovnosti, přízvuku, tvarosloví, větné skladbě a nářeĉní slovotvorbě. Pro úĉely mé práce je
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důleţité, ţe oznaĉuje také slova, která analyzoval jako cizího původu. Autor uvádí slova
původu německého, slovenského, maďarského a rumunského. Po prozkoumání celého
citovaného slovníku jsem došel k následujícím závěrům. Z 18 000 výrazů (přesnější údaj
autor neuvádí) jich je oznaĉeno jako německého původu 76, slovenského původu 10,
maďarského původu 7, a rumunského původu 33. Konkrétní slova uvádí tabulka 6.
Tab. 6. Analýza Slovníku valašského nářeĉí (Kazmíř 2001). Ĉerveně jsou znaĉena slova, která Cranjala (1938)
uvádí jako nerumunské ho původu; modře jsou znaĉena slova, která Cranjala (1938) neuvádí.

Kazmíř S. Slovník valašského nářečí. Malina, Vsetín, 2001. Obsahuje na 18 000 slov
z němčiny

ze slovenštiny

z

z

původ dle Cranjaly

maďarštiny

rumunštiny

(1938)

ángrýf

piglovať

halúška

čardáš

bača

slovanské

brant

plac

konár

dereš

bosora, -rka

turecké?

cúk

post

páčiť sa

erdek

bryga

falc

pres

pitačka

fogoš, -koš

brynza

fedrmesl

presbuřt

rezance

juhas

cap

felák

prubovať

rúcať sa

rákoš

cit!

festovní

prýgl

sobáš

celkem: 7

čagara

festuňk

pucovať

tárať

čutera, -yra

fíra

ratúz

vyzerať

faska

frajtr

recht

celkem: 10

fujara

furman

rychtyk!

geleta, -ša

německé

futro

šaft

gigula

karpatské

grunt

šlajf

glag, -ga

gzynec

šlajfovať

grúň

hapták

špica

harfa

heftovať

špunt

koliba

šrajtofla

košár

hóflíferant

šraňkovník

kumhár

kantovať

šrynk

kyčera

karpatské

kerchov

štajfovať sa

magura, -rka

karpatské

ksicht

štempl

mosor

německé

kvelb

štrajch

pajta

maďarské

kvér

štrajchholec

putyra

německé

kvicht

štrykovať

putyrka

německé

hemovať,
ha-

ukrajinské

karpatské

karpatské
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lauf

štych

pyrt, -tě

slovanské
slovanské –

luft

štychar

pyrta

možná šířili
Rumuni nebo
Ukrajinci

majstrštuk

štycharovať

sałaš

maďarské

margýrovať

štymovať

strunga, -ka

mašírovať

švabach

topárka

meldovať

švunk

urda

nec

tringelt

vałach

maďarské

numero

trýb

vatra

slovanské

obršt

tuml

žinčica

karpatské

obšít

tumlovať

celkem: 33

oplégr

urłáb

orláb

vachta

pasovať

vekslovať

patrón

zašlajfovať

po úpravě – celkem: 14

celkem: 76

Vidíme, ţe lingvistický vliv němĉiny je daleko výraznější, neţ vliv všech ostatních
uváděných jazyků dohromady. V tomto smyslu, tedy k podceňovanému německému (a i
uherskému, maďarskému) vlivu na moravské Valašsko, se vyjadřuje Cranjala, nyní uţívající
své poruštěné jméno Krandţalov, ke konci své odborné kariéry (např. Krandţalov 1967).
Pokud se však zaměřím pouze na slova uváděná Kazmířem jako rumunského původu (celkem
33 slov) a porovnám je s Cranjalovou (1938) analýzou, vidím urĉité nesrovnalosti. Především
z těchto 33 slov jich Cranjala odmítá 19 (v tabulce oznaĉeno ĉerveně), a udává jiný neţ
rumunský původ. V osmi případech se shodují oba badatelé v oznaĉení rumunského původu.
Oproti Cranjalovi uvádí Kazmíř šest nových slov rumunského původu (bryga (dřevěná tyĉ na
ohradě), ĉagara (ĉarodějnice, divoţenka), faska (nádoba urĉená k uchovávání sýra), harfa
(nástroj na zpracování sraţeného mléka), kumhár (dřevěný otoĉný hákovitý závěs na kotlík
v kolibě), topárka (nástroj k drobení sýroviny)). Téměř všechna tato slova se významově
přímo vztahují k salašnictví, chovu ovcí a zpracování jejich produktů. Pokud se pokusíme
vyhledat 26 slov, které Cranjala (1938) uvádí jako odvozená z rumunštiny a typická pro
severovýchodní Moravu, dostaneme následující rozdělení. Šest slov neuvádí Kazmíř vůbec,
pouze osm slov z Cranjalových 26 udává jako rumunského původu a zbylých dvanáct sice
uvádí, ale bez oznaĉení jejich původu. Tato slova a jejich rozdělení uvádí Tab. 7. V případě,
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ţe se podrobněji zaměříme na důvody tohoto rozdělení, můţeme si povšimnout následujících
faktů. Kazmíř strávil dlouhou dobu sběrem lingvistického materiálu přímo na Valašsku. To,
ţe nezaznamenal během těchto 25 let šest výrazů, které uvádí Cranjala před více neţ 50 lety
(a tyto pravděpodobně pocházejí jiţ ze seznamu Válkova (1907) – tedy sebrané na přelomu
19. a 20. století) můţe znamenat, ţe tyto výrazy jiţ z běţného pouţívání vymizely. Osm slov
je spoleĉně oznaĉených jako rumunského původu v seznamech Kazmířově i Cranjalově.
Zbytek z Cranjalovy šestadvacítky, tedy 12 slov, sice Kazmíř uvádí, ale bez udání jejich
původu. Aĉkoliv v závěru svého slovníku má soupis pouţité literatury, kde jmenuje i
Cranjalovu práci. Buď tedy našel v jiné literatuře doklady o tom, ţe tato slova rumunského
původu nejsou, a pak by tedy přicházel na mysl původ, nebo zprostředkování, maďarský nebo
„slovanský“. To ovšem Kazmíř také neuvádí. Nebo se jedná o jeho opomenutí, způsobené
například tím, ţe tato slova jsou pouţívána poměrně ĉasto/zřídka, a tak mu nepřišlo nutné
dokládat jejich původ. Jako rumunského původu je však uvádí rovněţ Du Nay (1996).
Tab. 7. Klasifikace rumunských slov ve valašském nářeĉí dle Cranjaly (1938) a Kazmíře (2001).

26 valašských slov dle Cranjaly (1938) rumunského původu, jejich klasifikace dle
Kazmíře (2001)
Kazmíř neuvádí vůbec

Kazmíř uvádí jako

Kazmíř uvádí bez udání

rumunského původu

původu

demikat - zmendykaty

brynza

koliba

cárek

merynda

Gahura - Gaura - gaura

cap

strunga, -ka

grapa

plekať

kuřastva - kulastra

ĉutera, -yra

urda

halbija

redykať

murgaňa

fujara

komarnik

rumigať

podišar

glag, -ga

kurnota

šutý

laj(k)a

vakeša

vetula
celkem: 6

celkem: 8

celkem: 12

Další přehled rumunských vlivů na jazyky ve střední Evropě, který jsem měl k dispozici,
je studie Du Nay (1996). Autor zde uvádí konkrétní příklady rumunských slov v maďarštině,
transylvánské němĉině, ukrajinštině, ruštině, polštině, slovenštině a ĉeštině. Bohuţel, jeho
seznam není úplný, uvádí pouze příklady, které ĉerpal z literatury. Pro ĉeštinu a slovenštinu,
které uvádí víceméně spoleĉně, udává 30 slov rumunského původu. Nevyjmenovává je však
všechny. Konkrétně jmenuje geleta/ghaleta, klag, putyra/putina, merinda, demikat, kornuta,

76

kulastra, carek, rumegať, meridzať, murgaňa, cigaja, laja, strunga, bryndza, urda, baĉa.
Z tohoto seznamu musím opět vypíchnout „geleta“ – Cranjala (1938) urĉil jako německého
původu, „baĉa“ – Cranjala (1938) uvádí jako slovanského původu, „cigaja“ a „kornuta“ –
neuvádí Kazmíř (2001) ani Cranjala (1938). Oba výše zmiňovaní autoři však uvádějí slovo
„kurnota“ – ovce s rovnými rohy. Jak vidno, nejedná se tedy o původní práci a při
porovnávání genetické a lingvistické variability z ní nebudu ĉerpat, protoţe dle mého názoru
nepředstavuje důvěryhodný a úplný zdroj.
V předchozí ĉásti jsem se zabýval otázkou lingvistické klasifikace a charakteristiky
nejenom moravského valašského dialektu, ale dotknul jsem se i otázky kontaktu mezi dvěma
jazyky a moţnosti detekce tohoto kontaktu. Samozřejmě, tato kapitola v mé práci slouţí
především jako jeden z pilířů studie příbuznosti mezi moravskými Valachy a ostatními
evropskými populacemi. Vyřešení přetrvávajících lingvistických otázek v záleţitostech
valašského dialektu, popřípadě taxonomické lingvistické klasifikace nechám na odbornících.
Pokud bych měl zdůraznit nějaké tendence a závěry z této kapitoly, tak bych uvedl následující
body:
1.

Nejednotnost lingvistické klasifikace – v mojí práci se projevuje především nutnou
obezřetností, se kterou jsem se snaţil vytvořit matice lingvistických vzdáleností.
Pouţití různých publikovaných klasifikací pro evropské jazyky, jejich různé
hloubky, různý poĉet hierarchických úrovní a především různé váhy pro tyto
úrovně můţe výrazně ovlivnit porovnání s jinými vzdálenostmi (genetickými,
geografickými).

2.

Autochtonní vlivy na valašské nářeĉí – dle studované literatury byly autochtonní
vlivy nejdůleţitějším podnětem, ĉi spíše základem, při vzniku moravského
valašského dialektu. Geografické rozšíření jednoho starobylého, původního,
znaku – tedy nepřítomnosti palatizace labiál – se rovněţ dobře shoduje
s etnografickým vymezením souĉasného moravského Valašska od okolostojících
etnických skupin.

3.

Cizí vlivy na valašské nářeĉí – ty nebyly nezanedbatelné. A zároveň můţeme tvrdit,
ţe některé tyto cizí lingvistické vlivy do jisté míry byly typické pro valašské
nářeĉí. Nejvýraznější z těchto vlivů byla karpatská salašnická kolonizace. Její
slovanská sloţka (především ukrajinština a slovenština) a snad i
východorománská sloţka (dákorumunština). Jelikoţ právě na téma vlivu
rumunštiny na moravském Valašsku existuje poměrně bohatá tradice vědeckého
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bádání, je moţno výsledky tohoto výzkumu pouţít i v mé studii. Jedná se
především o vlivy lexikální, a to jak na severní Moravě, tak v dalších oblastech
Karpat na východ od našich hranic. Jiţ výše bylo zmíněno, ţe tyto rumunské
vlivy jsou ve skrze slovanském prostředí dobře patrné, a zejména v západní ĉásti
svého areálu rozšíření vázané tématicky především na salašnictví. Snad
neprávem opomíjím znaĉné vlivy němĉiny a maďarštiny na jazyky populací
karpatského oblouku. Nesetkal jsem se však s přístupnými a kompletními
studiemi těchto vlivů, a jejich vypracování není cílem mého výzkumu.
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7. Y chromosom
Y chromosom je dlouhý 59 miliónů bází (Mbp – megabase-pairs), a v souĉasné době je na
něm popsáno 397 genů (ĉerven 2010). Ke stejnému datu existuje pouze pět záznamů
v databázi McKusickova atlasu – OMIM Morbid (Online Mendelian Inheritance of Man)
týkající se Y chromosomu. Tato databáze dědiĉných genetických poruch zahrnuje pro Y
chromosom následující geny. RETINITIS PIGMENTOSA, Y-LINKED (400004); SHORT
STATURE HOMEOBOX, Y-LINKED, SHOXY (400020); SEX-DETERMINING REGION
Y, SRY (48000); UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE 9, Y CHROMOSOME, USP9Y
(400005); DEAFNESS, Y-LINKED 1, DFNY1 (400043). Ĉísla v závorkách uvádějí OMIM
kódy pro zmiňované lokusy. Pro výše vedené hesla Y chromosomu nacházíme více záznamů
týkajících se jednotlivých dědiĉných poruch. Pro záznam 400004 je pouze jedna zmínka o
moţné spojitosti retinitis pigmentosa s variabilitou na Y chromosomu. Záznam 400020, který
odkazuje na gen SHOXY, tedy homolog pro obdobný gen na pseudoautosomální ĉásti X
chromosomu, dále odkazuje na 3 genetické poruchy. Jsou to short stature, idiopathic familial
(OMIM kód: 604271); Leri-Weill dyschondrosteosis (127300) a Langer mesomelic dysplasia
(249700). Všechna tato poškození se týkají vlivu genu SHOXY (popřípadě SHOX na X
chromosomu) na průběh tělesného růstu, především na tvorbu kostní hmoty. Poruchy vázané
na katalogový záznam ĉíslo 48000 se vztahují k jeho funkci. Sex-determining region Y
(SRY), nebo také alternativně nazývaný testis-determining factor (TDF), kóduje transkripĉní
faktor, který se podílí na správném vývoji muţských pohlavních orgánů. Mutace v této oblasti
způsobují dva typy poruch. Za prvé se jedná o gonadální dysgenezi, kdy postiţeny jsou osoby
s ţenským fenotypem, ale s XY párem pohlavních chromosomů (jeden z typů Swyerova
syndromu, OMIM kód: 306100). Poslední záznam v databázi OMIM pro Y chromosom má
ĉíslo 400005. Poškozením odpovídajícího proteinu (USP9Y) dochází k vývoji genetických
poruch spadajících do skupiny Y-vázaných azoospermií neboli oligozoospermií. Jedná se tedy
o poškození sniţující nebo úplně omezující pohyblivost spermií, a tím i fertilitu nositele. Pod
kódem 400043 najdeme vzácnou poruchu sluchu, která byla diagnostikována pouze u jedné
rozsáhlé rodiny v Ĉíně. Jak se později ukázalo, s touto poruchou bylo spojeno rozsáhlé
dědiĉné poškození Y chromosomu.
Jelikoţ se ve své práci nechci věnovat patologickým poškozením Y chromosomu,
opouštím dané téma pouze s výše představeným krátkým přehledem zmiňované tématiky.
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Při zkoumání genetické variability různých evropských populací jsou pro nás důleţitější
další vlastnosti Y chromosomu. Jedná se o různé módy rekombinace a dědiĉnost pouze po
tzv. paternální linii. Dříve neţ se k těmto vlastnostem vyjádřím blíţe, podíváme se podrobněji
na stavbu Y chromosomu.

7.1 Stavba Y chromosomu
Y chromosom je jeden z páru pohlavních chromosomů – heterosomů. Tento
submetacentrický chromosom je 59 Mbp dlouhý, a jelikoţ urĉuje samĉí pohlaví u ţivoĉichů
s typem genetické pohlavní organizace Drosophila, nacházíme ho pouze u muţů. Mluvíme
zde pouze o normální nepatologické situaci. Pokud budeme mluvit jak o normálních, tak
patologických karyotypech, není přítomnost Y chromosomu podmínkou pro ţivot. Naopak
není znám případ ţijícího jedince bez X chromosomu (např. karyotyp 45,Y-) (Cavalli-Sforza
and Bodmer 1999).
Přes devadesát procent jeho délky tvoří takzvaná nonrekombinantní ĉást Y chromosomu
(NRY – non-recombining portion of the Y chromosome, někdy také znaĉena jako NRPY).
Jelikoţ je tato ĉást Y chromosomu přítomná pouze v jedné kopii v kaţdé buňce, jedná se o
haploidní ĉást muţského jaderného genomu. O jejích vlastnostech hovoří blíţe následující
kapitola. V terminálních, koncových, oblastech dlouhého a krátkého raménka Y chromosomu
se nacházejí dva pseudoautosomální úseky, PAR1 a PAR2 (pseudoautosomal region). PAR1
má velikost 2,6 Mbp, a PAR2 0,32 Mbp. Tyto úseky, jak uţ jejich název napovídá, mají
stejnou sekvenci s homologickými ĉástmi na X chromosomu. PAR1 v úseku Ypter má svůj
původ v evoluĉně starobylém savĉím pohlavním chromosomu, který vzniknul ze
svého autosomálního předchůdce. V tomto pseudoautosomálním úseku dochází
k rekombinaci během kaţdé meiozy. PAR2 na konci dlouhého raménka Y chromosomu
(Yqter) je však evoluĉní moderní znak, typický pouze pro ĉlověka. Nepodílí se tak výrazně na
pohybech Y chromosomu během buněĉného dělení a rovněţ rekombinace zde neprobíhá
v průběhu kaţdé meiosy (Jobling et al. 2004).
NRY úsek můţeme dále rozdělit na dvě ĉásti. Ĉást euchromatinovou, kde se nacházejí
funkĉní sekvence NRY oddělené nekódujícími úseky, pseudogeny, rovněţ centromera
s okolními repetitivními sekvencemi. Úsek euchromatinu je dlouhý aţ 30Mbp. Druhý úsek,
heterochromatinový, má typickou délku rovněţ kolem 30Mbp. Samozřejmě konkrétní délka
obou úseků se u jednotlivých Y chromosomálních linií liší. Heterochromatinový úsek se
rozkládá mezi regiony Yq11.23 a Yq12 dlouhého raménka. Je tvořen sekvencemi bohatými

80

na GpC obsah, pseudogeny – tj. nefunkĉními kopiemi genů, satelitní DNA; někdy se pouţívá
obecný výraz pro tyto nekódující sekvence – „gene junk“. Stavbu Y chromosomu ukazuje
obrázek 4.
Obr. 4. Schematická stavba Y chromosomu. Modrá ĉísla oznaĉují kódy pro OMIM databázi (zdroj: NCBI Map
Viewer, Homo sapiens, build 37.1).

7.2 Vlastnosti Y chromosomu
Rekombinace představuje jeden z hlavních faktorů, které zrychlují evoluci na hladině
nukleární DNA. Jedná se o výměnu ĉástí paternálních a maternálních, tedy sesterských,
chromatid v průběhu profáze redukĉního buněĉného dělení – meiosy. Tento proces se také
nazývá crossing-over. Rekombinací můţe docházet k výměně stejných nebo nestejných ĉástí
DNA ( un/equal crossing-over). Rekombinace je odpovědná za vznik nových genetických
variant, ale rovněţ i genetických poruch (např. chromosomální aberace). Jelikoţ moţnost
detekovat místa rekombinace především za pouţití technik RFLP (restriction fragment length
polymorphism) měli genetici daleko dříve neţ přístup ke konkrétním frekvenĉním datům,
byly tyto informace vyuţity k vytvoření systému genetického mapování chromosomů.
Jednotkou genetické vzdálenosti je centiMorgan (cM), kdy jeden cM udává vzdálenost mezi
dvěma úseky DNA, mezi nimiţ je pravděpodobnost rekombinace 1 %. Zajímavé je porovnání
genetické mapy/vzdálenosti s fyzickou vzdáleností mezi markery. Fyzická vzdálenost je
vyjádřena poĉtem bází DNA, nukleotidů (zkracováno na bp – base-pairs). Průměrné hodnoty
pro celý lidský genom jsou přibliţně jeden centiMorgan na jeden milion nukleotidů (1 Mbp).
Frekvence v ĉetnostech rekombinace se však liší u muţů a u ţen. Můţeme říci, ţe
rekombinace v průběhu profáze I. haploidního dělení během oogeneze je asi 1,65x ĉastější
neţ v případě spermatogeneze. Ve výsledku tedy muţský genom je místem asi 50
rekombinanĉních událostí při vzniku jedné spermie, přiĉemţ v případě tvorby oocytu můţeme
uvaţovat o 80 rekombinaĉních zlomech. Víme, ţe rekombinaĉní události také nejsou
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rozloţeny rovnoměrně v rámci chromosomů. Hustěji je najdeme na koncích chromosomu
v oblasti telomer, kde se poměr mezi genetickou vzdáleností a fyzickou vzdáleností zvyšuje
aţ na 3 cM/Mbp. Naopak v oblasti centromery jsou rekombinaĉní události méně ĉasté, a
zmiňovaný poměr klesá pod <0,1 cM/Mbp (Jobling et al. 2004). Aĉkoliv jsem v předchozím
výĉtu udával průměrné hodnoty odpovídající frekvenci rekombinace pro jednotlivé případy,
při podrobnějším pohledu zjišťujeme, ţe tyto hodnoty v podstatě neplatí. Z hlediska
rekombinace totiţ existují takzvané hotspoty a coldspoty. Tedy místa, kde k rekombinacím
dochází s vysokou frekvencí, a která mají velmi omezenou délku, obvykle 1–2 Kbp
(hotspoty). Naopak nacházíme i rekombinaĉní „pustiny“, o moţné délce aţ řádově stovky
tisíc bází, kde k rekombinacím dochází pouze velmi zřídka, nebo vůbec (coldspoty). Tyto
chromosomální úseky nerozdělené rekombinací a shodné mezi jednotlivci, populacemi nebo i
biologickými druhy nazýváme linkage disequilibirium (LD). Chování LD v ĉase a v rámci
různých úseků DNA můţeme pouţít jako jeden z ukazatelů evoluĉních procesů zkoumané
sekvence. Jak pozice a frekvence rekombinaĉních hotspotů, tak délka LD se liší mezi
ĉlověkem a souĉasnými ţijícími primáty, a rovněţ se zaĉínají objevovat důkazy o tom, ţe se
liší i mezi různými populacemi a etnickými skupinami (A. Di Rienzo – pers. kom).
Pro non-rekombinantní ĉást Y chromosomu jsou však všechny tyto výhody rekombinace
zapovězeny díky nepřítomnosti homologického úseku sesterské chromatidy během meiózy.
NRY tak tvoří největší nerekombinantní ĉást lidského genomu. Právě i díky nepřítomnosti
rekombinance je NRY charakterizován i akumulací velkého poĉtu genů, které díky mutaci
ztratily svou funkci. Chybí zde totiţ moţnost vyměnit zmutovanou ĉást NRY s plně funkĉní
sekvencí na sesterském chromosomu během rekombinace, tedy důleţitá evoluĉní síla, která
můţe zastavit tzv. Müllerovu rohatku. Ovšem rekombinace probíhá normálně na
pseudoautosomálních úsecích Y chromosomu, které se chovají spolu s odpovídajícími ĉástmi
X chromosomu stejně jako ostatní páry autosomů. A dokonce ve speciálních případech byla
zaznamenána, nebo se předpokládá moţnost, rekombinace zahrnující i úsek NRY. Jedna
z moţností je takzvaná ektopická rekombinace NRY s X chromosomem nebo s některým
z autosomů. Tento stav vede obvykle ke sterilitě, protoţe NRY při této nerovnoměrné
rekombinaci ztrácí ĉást svých genů pro spermatogenezi. Rekombinace mezi dvěma stejnými
NRY můţe nastat u muţů, kteří jsou postiţeny disomií Y chromosomu (XYY – supermale
syndrom). Přibliţně jeden z 1000 muţů má tento karyotyp. Efekt rekombinace by však byl
minimální, protoţe oba Y chromosomy pocházejí od otce. Přímá pozorování u fertilních XYY
muţů však nepotvrzují výskyt YY bivalentů během profáze I. A tedy existence rekombinace
je i v tomto případě sporná.
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Mezi X a NRY chromosomy existují úseky, které jsou si velmi sekvenĉně podobné (> 99
%). Tyto ĉásti jsou odkazem v evoluĉním slova smyslu nedávných transpozicí mezi těmito
chromosomy. Principiálně je moţné, ţe by mezi těmito podobnými úseky mohlo docházet
k rekombinacím. Přímý důkaz o rekombinaci máme z ĉeledi koĉkovitých šelem (Felidae)
(Slattery et al. 2000). U ĉlověka však tento důkaz zatím nebyl nalezen, i kdyţ variabilita NRY
je velmi dobře prozkoumána na velkém poĉtu vzorků. Navíc díky obecně malým rozdílům
v sekvenci mezi jednotlivými NRY liniemi (~ 0,1 % oproti ~ 1 % mezi autosomy) by měl být
moţný rekombinantní úsek dobře rozpoznatelný i souĉasnými metodami.
V mizivém procentu případů nacházíme segment Y chromosomu jako souĉást některého
z autosomů. Je zřejmé, ţe se v tomto případě jedná o translokaci, která se obvykle nijak
neprojevuje na postiţeném jedinci. Opět je teoreticky moţné, ţe by mohlo dojít
k rekombinaci mezi tímto kusem Y chromosomu a vlastním NRY. Podobný nález však zatím
nebyl doloţen, i kdyţ úplně vylouĉit ho samozřejmě nemůţeme.
Další důleţitou vlastností Y chromosomu je jeho uniparentální dědiĉnost. Y chromosom
se dědí pouze z otce na syna, a hovoříme tedy o paternálním genetickém markeru. Ĉásti
PAR1 a PAR2 Y chromosomu se však chovají jako klasické autosomy, a jejich přenos mezi
generacemi je moţný za úĉasti obou pohlaví – v případě rekombinace. Pouze NRY tedy
funguje jako výhradně paternální marker. Jelikoţ ve své studii se zabývám pouze variabilitou
na NRY, i další popis Y chromosomu se vztahuje primárně na jeho nerekombinantní ĉást.
Pro sledování evoluĉní historie lidských populací a příbuznosti jednotlivých etnických
skupin je významnou vlastností NRY jeho sníţená efektivní velikost populace (tradiĉně
znaĉená jako Ne). Ve Wright-Fisherově modelové populaci (Fisher 1930, Wright 1931) má
NRY efektivní velikost populace pouze ĉtvrtinovou oproti autosomům. Chromosom X má
v tomto případě efektivní velikost populace ¾. Tyto poměry si můţeme dobře představit na
modelové populaci o velikosti 2 jedinců – jeden muţ a jedna ţena. Kaţdý autosom se zde
vyskytuje ve ĉtyřech kopiích (Ne = 1,0), X chromosomy najdeme 3 (Ne = ¾) a Y chromosom
pouze jeden (Ne = ¼). Efektivní velikost mtDNA v tomto případě se bude podobat efektivní
velikosti populace u NRY, tedy rovněţ ¼ oproti N e autosomů. Ve výše uvedeném případě
předpokládáme stejnou reprodukĉní úspěšnost u muţů a u ţen. V reálných („tradiĉních“)
lidských populacích však tato podmínka nejspíše nebude splněna. U muţů tam můţeme
předpokládat větší rozptyl v reprodukĉní úspěšnosti, kdy většina příslušníků F1 generace bude
mít za otce pouze několik málo úspěšných jedinců z rodiĉovské populace. Tímto procesem se
dále omezí Ne u Y chromosomu oproti ostatním markerům. V extrémních podmínkách můţe
dojít aţ k situaci, kdy efektivní velikost populace u NRY dosahu pouze 1/8 Ne autosomů.
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Navíc důsledek relativní sníţené Ne u parentálního markeru je její zvýšení u X chromosomu a
mtDNA. Efektivní velikost populace maternálních markerů můţe v tomto případě dokonce
převyšovat Ne autosomů, tedy můţe nabývat hodnot aţ 9/8 (Caballero 1995).
Efektivní velikost lidských populací je v průměru odhadována na 10 000 jedinců.
Můţeme poĉítat s tím, ţe pro NRY tedy bude tato velikost minimálně ĉtvrtinová. N e ovlivňuje
především rekombinaĉní rychlost (nepouţitelné pro NRY), a také negativně rychlost
genetického driftu. Při malých velikost populace se rychlost genetického driftu zvyšuje, a to
má za následek zkrácení ĉasu potřebného k fixaci neutrální alely (t = 4Ne). Výsledek menší
efektivní velikosti populací u NRY v lidských populacích má za následek vetší genetickou
vzdálenost mezi markery na Y chromosomu neţ mezi autosomálními markery nebo markery
na X chromosomu. Paradoxně, nejbliţší spoleĉný paternální předek (MR(C)PA – most recent
(common) paternal ancestor) je oproti své autosomální variantě (MRCA – most recent
common ancestor) díky výše zmiňovaným vlastnostem a nepřítomnosti rekombinace vţdy
bliţší. Je moţno také přibliţně urĉit koalescentní ĉas paternálních linií k nejbliţšímu
spoleĉnému předkovi (TMRCA – time to the most recent common ancestor). V případě NRY
se ukazuje, ţe hodnota celosvětového TMRCA (tedy nejstarší bifurkace v Y chromosomálním
fylogenetickém stromě) bude přibliţně 200 000 let a kořen zmiňovaného fylogenetického
stromu spadá do Afriky se stářím kolem 100 000 let (Hammer et al. 1998, Underhill et al.
2001, Underhill 2003). MRCA pro NRY je jasně spojen se vznikem anatomicky moderního
Homo sapiens.
Nerekombinantní ĉást Y chromosomu se rovněţ dědí jako jeden lokus. Díky tomu, ţe je
„nerozsekaná“ rekombinací, uchovávají se na NRY všechny změny, které se zde v průběhu
evoluce objeví. Jak jsem popsal na předchozích stranách, na úseku NRY se nacházejí jak
funkĉní geny – moţný cíl pro negativní i pozitivní evoluĉní procesy, tak neutrální genetické
markery. Neutrálními markery zde rozumím bialelické a mikrosatelitní polymorfismy mimo
funkĉní ĉásti NRY. Na rozdíl od autosomů se však tyto dva typy dědí vţdy spolu a jsou na
sobě závislé. Tato závislost není tak markantní, pokud budeme uvaţovat o vztahu funkĉních
ĉástí k neutrálním markerům. Mutace v evoluĉně neutrálních markerech neovlivní přímo
fitness, neboli zde evoluĉní úspěch, funkĉních sekvencí, jiţ jen z toho důvodu, ţe je neutrální.
Změna ve funkĉních ĉástech NRY, která nebude neutrální, však vţdy ovlivní i další evoluĉní
vývoj všech „neutrálních“ markerů na tomto konkrétním NRY. V populaĉně genetických
studiích se vţdy uvádí jako jedna z výhodných predispozicí pro pouţité markery jejich
evoluĉní neutralita. Tato podmínka u NRY markerů nemůţe být a priori splněna. Osud celého
NRY úseku je svázán dohromady, a pozitivní nebo negativní selekĉní síly rozhodují o
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změnách populaĉních frekvencí i bodových mutací nebo mikrosatelitních polymorfismů, které
na autosomech chápeme jako striktně neutrální markery. Stojí za zmínku, ţe díky malé
velikosti funkĉních úseků na NRY, silnému selekĉnímu tlaku i proti mírně negativním
mutacím, a v podstatě i malé frekvenci pozitivních mutací, se ve skuteĉnosti „neutrální“
markery na NRY chovají jako opravdu neutrální. Na jejich vlastnosti však nesmíme
zapomínat. Obzvláště při posuzování rozdílů mezi vzdálenými (evoluĉně) populacemi, kdy
vzhledem k dostatku ĉasu mohlo dojít k výše popsané situaci s pozitivní/negativní mutací ve
funkĉní ĉásti NRY, a tím byla i ovlivněna frekvence všech ostatních polymorfismů na NRY.

7.3 Genetické polymorfismy na Y chromosomu
Na Y chromosomu nacházíme oba základní typy genetických polymorfismů. Jedná se o
polymorfismy sekvenĉní (i) a polymorfismy délkové (ii). Sekvenĉní polymorfismy jsou
změny v sekvenci DNA. V případě Y chromosomu tím máme na mysli především bodové
mutace (delece, inserce, substituce), nebo krátké inserce a delece. Zde je nazýváme buď jako
indely (inserce/delece), nebo také jako bialelické, binární polymorfismy. Tento název je
odvozen od jejich binární charakteristiky (I/O). Tedy buď na daném místě v sekvenci NRY
jsou anebo nejsou. Díky těmto vlastnostem se tyto polymorfismy někdy oznaĉují jako UEPs
(unique event polymorphisms). S malou, aţ zanedbatelnou pravděpodobností rekurentních
mutací předpokládáme, ţe tyto binární polymorfismy se objevují v evoluci pouze jednou
v kaţdé linii. Díky těmto vlastnostem nám jednotlivé Y chromosomální linie definují
(podrobněji viz dále). Tyto evoluĉní linie nazýváme haploskupiny. „Haploskupinu“ je moţno
zkrátit pouze na HG (haplogroup). Mutaĉní rychlost u SNP polymorfismů je v průměru
2,3x10-8 per base per generation. Indel mutace se objevují asi desetkrát méně ĉasto neţ
substituce (2,3x10-9 per base per generation). Co se týká pouze substitucí, tak tranzice jsou asi
dvojnásobně ĉastější neţ transverze. (Jobling et al. 2004) I s těmito nízkými
pravděpodobnostmi a se souĉasnou velikostí lidské populace (6x109) však můţeme
předpokládat výskyt rekurentní mutace na kaţdém SNP lokusu v kaţdé generaci minimálně u
jednoho ĉlověka. Naštěstí díky malé efektivní velikosti populace (viz výše), a malé celkové
velikosti populace stále platí uvedené tvrzení, ţe rekurentní mutace jsou téměř zanedbatelné
v případě klasifikace NRY haploskupin – eliminovány genetickým driftem.
Délkovými polymorfismy rozumíme satelitní DNA. Zde je rozdíl v mezi konkrétními
chromosomy v poĉtu opakování urĉitého sekvenĉního motivu. Pro urĉování rozdílů mezi
populacemi se pouţívají především tandemové repetice – mikrosatelitní DNA polymorfismy,
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popřípadě minisatelitní DNA polymorfismy. Tyto typy satelitní DNA se souhrnně nazývají
STR (short tandem repeats) a tvoří jednu ze souĉástí skupiny polymorfismů oznaĉovaných
jako VNTR (variable number of tandem repeats). Pokud v předchozím případě měli bialelické
markery pouze dvě alely, u STR polymorfismů je moţných alel několik. Proto se rovněţ
oznaĉují jako multialelické markery. Kaţdý moţný poĉet opakovaní motivu tedy tvoří jednu
alelu. Mikrosatelity mají obecně délku motivu od 1 do 6 nukleotidů, a tato sekvence se můţe
opakovat aţ přibliţně 40x. V případě patologií typu expanse trinukleotidových repetic můţe
poĉet opakování dosahovat aţ 103. Minisatelity mají motiv dlouhý 8–100 bází, a poĉet
opakování muţe dosahovat řádově 103. Rovněţ podle variability Y-STR polymorfismů
můţeme rozdělovat populace do urĉitých skupin – tzv. haplotypů. Haplotypy jsou (téměř)
unikátní paternální linie, charakterizující lokální populaci. Díky vyšší mutaĉní rychlosti u
STR polymorfismů (10-3 aţ 10-4 per locus per generation) je i při pouţití stejného poĉtu
markerů taxonomie haplotypů více rozvětvenější neţ je tomu u haploskupin. Tato vysoká
mutaĉní rychlost má rovněţ za následek velké mnoţství rekurentních mutací. V případě NRY
můţeme ověřit, zda dva chromosomy se stejným poĉtem opakování konkrétního Y-STR
motivu jsou identické kvůli tomu, ţe patří do stejné evoluĉní linie (IBD – identical by
descent) nebo pouze kvůli tomu, ţe náhodně došlo ke shodě v poĉtu opakování (IBS –
identical by state) (Hatina and Sykes 1999) rovněţ porovnáním ostatních Y-STR lokusů. Ĉím
více těchto polymorfismů porovnáváme, tím podrobnější můţe být náš závěr o zkoumané
populaci.
Detailnějším rozborem binárních a Y-STR polymorfismů se zabývají následující kapitoly.

7.3.1 Bialelické Y chromosomální markery
Jiţ v polovině osmdesátých let 20. století byly objeveny první UEP polymorfismy na nonrekombinantní ĉásti Y chromosomu. Jednalo se o polymorfismus 12f2, který dnes
charakterizuje haploskupinu J (Casanova et al. 1985). Dalším polymorfismem objeveným jiţ
v osmdesátých letech byl polymorfismus 49f (Ngo et al. 1986) – dnes typický pro skupinu
evropských haploskupin spadajících do klastru R*. Na přelomu tisíciletí se objevuje několik
studií, které popisují nové bialelické polymorfismy na NRY a informacemi o frekvenci těchto
polymorfismů v různých evropských populacích se pokouší vysvětlit historické události, které
formovaly moderní evropský gene-pool. (Semino et al. 1996, Hammer and Zegura 1996,
Rosser et al. 2000). Objevují se také snahy o vytváření urĉité taxonomické nomenklatury pro
různé linie NRY (Jobling and Tyler-Smith 2000, Kalaydjieva et al. 2001, Underhill et al.
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2000, Hammer et al. 2001, Karafet et al. 2001, Semino et al. 2000, Su et al. 1999, Capelli et
al. 2001). Ovšem v roce 2002 vychází rozhodující práce týkající se taxonomie NRY linií
(YCC 2002). Y Chromosome Consortium představuje sdruţenou snahu výzkumníků
zabývajících se výzkumem variability a evoluce NRY markerů. V citované práci pouţili 245
bialelických markerů, jejichţ genotyp urĉili na skupině 74 vzorků s celosvětovou distribucí.
Z výsledků sestavili jediný, nejjednodušší (the most parsimonious), fylogenetický strom. Jako
kořen a srovnávací skupinu pro konstrukci tohoto fylogenetického stromu, a stejně tak pro
zjišťování ancestrálního stavu u binárních polymorfismů byly pouţity sekvence ţijících
velkých primátů (šimpanz, gorila, orangutan) (YCC 2002). Výsledkem jejich snahy je seznam
153 binárních haploskupin. Tyto haploskupiny jsou hierarchicky řazeny do devatenácti
hlavních skupin (A–R + Y). Tuto novou hierarchickou nomenklaturu je moţné v budoucnu
dále rozšiřovat, doplňovat a zpřesňovat. Stejně tak je kompatibilní s dříve publikovanými
studiemi. NRY linie jsou rozděleny do 19 haploskupin, z nichţ kaţdá je oznaĉena velkým
římským písmenem. Kaţdou z těchto linií charakterizuje ne/přítomnost konkrétní UEP
mutace. Dalším dělením se tyto hlavní haploskupiny rozdělují na menší, podrobnější,
jednotky. Tyto se dále oznaĉují kombinací názvu hlavní haploskupiny (např. R), za nímţ
následuje ĉíslice (R1), podrobnější dělení doplňuje následující malé římské písmeno (R1a).
Tímto způsobem můţeme kaţdou linii dělit na podrobnější haploskupiny (tedy R1a1a, R1b3,
R1b4, E3b3a1 atd.). Kaţdá z těchto hierarchicky uspořádaných haploskupin je opět
definována konkrétní mutací. Spoleĉně tvoří vţdy jeden stejně znaĉený klastr haploskupin
monofyletickou skupinu. Některé NRY linie nelze zahrnout do ţádné z podskupin hlavních
haploskupin. Například haploskupina R, charakterizovaná polymorfismem M207, má pouze
jednu definovanou podskupinu R1 (mutace M173) dále dělenou na R1a a R1b. Chromosomy,
které nesou mutaci M207, ale nemají odvozenou alelu M173 jsou řazeny do skupiny R*.
Symbol „*“ tedy oznaĉuje parafyletickou skupinu k haploskupině R. Autoři ve výše
zmiňovaném ĉlánku (YCC 2002) dokonce navrhovali pouţití výrazu „paraskupina“ namísto
„haploskupina“ v těchto případech. V budoucnosti můţeme poĉítat s dalším rozĉleněním
těchto parafyletických linií, jak budou popsány další UEP lokusy. Při oznaĉování haploskupin
se někdy můţeme setkat se systémem H-M36. Tedy název haploskupiny a informace o jejím
dalším dělení shrnuje uvedené mutace, která se v tomto případě nachází v odvozené formě.
V případě H-M36 se tedy jedná o H1a haploskupinu. Klasifikaci NRY haploskupin podle
YCC (2002) uvádí obrázek 5.
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Obr. 5. Fylogenetický strom NRY haploskupin (YCC 2002).
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Variabilita NRY chromosomu u evropských populací je poměrně dobře prozkoumána.
V následující ĉásti bych uvedl základní přehled haploskupin, které se mohou dotýkat
středoevropského a jihovýchodoevropského prostoru, a to především s důrazem na
předcházející kapitoly o historickém vývoji Valachů moravských, Valachů balkánských a
okolních národů.
Studie zabývající se variabilitou UEP lokusů v Evropě řeší v podstatě jeden základní
problém. Tím je vývoj historie osídlování Evropy od LGM. Tedy jedná se o poměr mezi
původním paleolitickým osídlením, efekt re-kolonizace z glaciálních refugií, vliv neolitické
kolonizace nebo snad akulturalizace mezolitických lovců jako původních obyvatel, zvyšování
hustoty obyvatelstva během prvního tisíciletí před Kristem, a koneĉně i působení dalších
populaĉních pohybů během středověku a novověku.
Jiţ výše zmiňované studie Rosser et al. (2000) a Semino et al. (2000) se snaţily zachytit
podíl neolitických a paleolitických NRY haploskupin v Evropě. V obou dvou studiích jsou
zachyceny klinální gradienty v ose jihovýchod – severozápad, které jsou zřetelné v rozloţení
některých haploskupin. V tomto případě jsou haploskupiny J, E3b, G a F* brány jako marker
pro neolitickou kolonizaci. Jejich vysoké frekvence najdeme především u populací
jihovýchodní Evropy a blízkého východu. Naproti tomu haploskupina I a (paraskupina) R*,
jejichţ vysoké frekvence nacházíme v západní a severozápadní Evropě, jsou chápány jako
obraz původního paleolitického obyvatelstva Evropy. Haploskupina I-M170 je rovněţ
prezentována jako evropského původu v prostoru kultury Gravetian. R*-M173 je naopak
řazena k mladopaleolitické kultuře Aurignacian. Data publikovaná Semino et al. (2000)
udávala 22% zastoupení neolitických linií v Evropě. Stejná data znovu analyzoval Chikhi et
al. (2002). Autoři se v této práci více zaměřili na rozdíly v zastoupení předpokládaných
neolitických haploskupin mezi jednotlivými geografickými oddíly Evropy. Za pouţití
„maximum-likelihood admixture estimation“ ukazují, ţe pouhý údaj 22 % není správný a
dostaĉující pro většinu evropských populací. Uvádějí, ţe lze pozorovat znaĉný rozdíl mezi
jihem, jihovýchodem Evropy; střední Evropou; a severní, severozápadní Evropou. Modální
hodnoty pro zastoupení paleolitických linií a konfidenĉní intervaly dle Chikhi et al. (2002)
uvádí tabulka 8.
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Tab. 8. Frekvence paleolitických haploskupin v moderních evropských populacích (Chikhi et al. 2002).

Haploskupina R má, kromě jiţ zmiňované R*, v Evropě dvě podskupiny s rozdílným
geografickým rozmístěním. Obě spadají do haploskupiny R1, která se tedy dělí na R1a a R1b.
Haploskupina R1a má západně-východní zvyšující se gradient. Největších frekvencí dosahuje
v populacích východní a severovýchodní Evropy, tedy především u ugrofinských a
slovanských populací. Na Balkánském poloostrově dosahuje frekvence kolem 16 % (Periĉić
et al. 2005a). Stáří mutace M17, která ĉást R1a definuje, je odhadováno na přibliţně 15000 let
(Semino et al. 2000). Zda je ovšem její rozšíření ovlivněno především prvotní post-LGM
expanzí nebo následnými migracemi v mladším neolitu/době bronzové nebo aţ teprve
expanzí Slovanů v polovině prvního tisíciletí není dostateĉně prokázáno.
Haploskupina R1b má nejvyšší frekvenci u populací západní Evropy. Směrem východním
a jiţním se její frekvence sniţují. Jelikoţ frekvence R1b je vysoká také v západní Asii,
přepokládá se, ţe se tato skupina rozšířila do Evropy během mladšího Paleolitu (Underhill et
al. 2001). V jihovýchodní Evropě má tato haploskupina frekvenci asi 9 % s výraznými rozdíly
mezi populacemi. Periĉić et al. (2005a) popsal dva důleţité vrcholy ve frekvenci R1b na
Balkáně. Jsou to populace Srbů a Chorvatů na severu, a Kosovští Albánci, Albánci a Řekové
na jihu. Odhadované stáří R1b podle koalescence balkánských Y-STR linií je 11,6 tisíc let. To
se velmi dobře shoduje se stářím haploskupiny I1b*, a Periĉić et al. (2005a) předpokládá, ţe
obě tyto linie zaĉaly na Balkáně expandovat spoleĉně. Zaĉátek tohoto procesu staví na přelom
pleistocénu a holocénu (11 500 BP).
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Bosch et al. (2006) se zabýval analýzou NRY a mtDNA haplotypů u Arumunů
v porovnání s okolními balkánskými populacemi (Řeků, Albánců, Makedonců a Rumunů;
Arumunové v této studii pocházeli z Albánie, Makedonie a Rumunska – zde nepůvodní
populace z Dobrudţi). Nachází celkově 14 paternálních linií, z nichţ ovšem pouze 5 se podílí
na 90 % celkové Y chromosomální variability. Tyto haploskupiny jsou E3b1, I-M170, JM172, R1a1 a R1b. Jak napovídá jiţ název samotného ĉlánku, prostor jihovýchodní Evropy je
z hlediska paternálních haploskupin poměrně homogenním prostorem. Výjimku tvoří
izolované skupiny Arumunů, které se liší jak mezi sebou, tak i vzhledem k okolním etnickým
skupinám. Haploskupiny, které Bosch et al. (2006) popsal pouze u Arumunů jsou: E3b1-M78,
C-RPS4Y711. Haploskupiny nacházející se v okolních populacích, ovšem ne u Arumunů
byly: E1-M33, E3b3-M123, R1*-M173, H-M69. Markantní rozdíly jsou také ve frekvenci
haploskupiny J2-M172 mezi Arumuny a ostatními vzorky.
Haploskupina E3 (= E-P2(DYS391p) dle YCC (2002) vznikla pravděpodobně ve
východní, nebo severovýchodní Africe (Semino et al. 2004, Cruciani et al. 2007). Spolu
s ĉástí paternálních linií HG J tvoří v Evropě pravděpodobně odkaz neolitické migrace
z Blízkého východu. E3b (E-M35), E3b1 (E-M78) a E-123 nacházíme ve vyšších frekvencích
pouze na Balkáně, a v populacích při pobřeţí východní ĉásti Středozemního moře.
Typickou evropskou haploskupinou je haploskupina I. Rootsi et al. (2004) se rozloţením
variability v rámci této linie zabýval na souboru 7574 vzorků z Evropy, Blízkého Východu a
Kavkazu. Potvrdila se premisa z dřívějších studií (Semino et al. 2000), ţe HG I je téměř
výhradně evropskou linií. Její vznik můţeme datovat na poĉátek mladšího paleolitu.
Geografické rozloţení podrobnějších linií v Evropě ukazuje dva vrcholy. Haploskupina I1a (a
ĉásteĉně i I1c) má nejvyšší frekvence v severní Evropě a Skandinávii. Dle Rootsi et al. (2004)
se jedná o obraz vytvořený post-LGM rekolonizací severní Evropy z oblasti Kalábrie. Druhý
vrchol ve frekvencích HG I1b* se nachází na severu Balkánu a západním okraji Pontické
stepi. Autor vysvětluje tento vrchol jako pozůstatek populaĉních procesů, které zaĉaly jiţ
v glaciálním refugiu pro LGM, které leţelo v této ĉásti Evropy.
Co se týká ĉeské populace, kusé zprávy o rozloţení paternální diverzity máme z několika
zdrojů (Semino et al. 2000, Cruciani et al. 2007, Periĉić et al. 2005a, Rootsi et al. 2004, Wells
et al. 2001, Zastera et al. 2009). Ojedinělým podrobnějším zdrojem, který je v souĉasné době
k dispozici, je práce Luca et al. (2007). V této práci urĉili autoři paternální haploskupiny u
257 muţů z pěti lokalit (Klatovy (n = 48), Písek (n = 56), Jindřichův Hradec (n = 49), Třebíĉ
(n = 49), Brno (n = 46)). Tyto data pocházejí od týmu Dr. A. Kráĉmarové a Prof. R. Brdiĉky.
Celkem autoři zaznamenali 16 rozdílných haploskupin. Tři nejfrekventovanější byly I-M170
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(17,6 %), P-DYS257*(xR1a) (28,0 %) a R1a-SRY10831 (34,2 %). Dohromady tyto
haploskupiny tvoří 79,8 % všech zaznamenaných linií. Pouze 1,9 % chromosomů spadalo do
HG Y*, která je urĉena jako „sběrná“ pro všechny linie, u nichţ zatím neznáme podrobnější
nebo přesnější zaĉlenění. Všechny tři zmiňované poĉetné haploskupiny jsou pravděpodobně
paleolitického původu. Luca et al. (2007) dále uvádějí, ţe v distribuci těchto haploskupin našli
důkazy o populaĉním růstu v mezi prvním a druhým tisíciletím př. Kr. Paternální linie
oznaĉující vliv neolitické kolonizace a dalších pozdějších migrací jsou v tomto souboru
zastoupeny pouze v nízkých frekvencích. HG E3b1 má frekvenci 5,1 %, linie spadající do HG
J dohromady tvoří 4,7 % celkové variability a haploskupina G je zastoupena 5,1 %.
Oproti ostatním citovaným zdrojům se frekvence jednotlivých haploskupin v ĉeské
populaci téměř neliší. Cruciani et al. (2007) uvádí frekvenci E3b1 na 4,85 %. Periĉić et al.
(2005a) udává frekvence spoleĉné pro Ĉechy a Slováky, a to následující: R1b – 35,6 %, R1a –
26,7 %, I1b* – 7,1 %. Rootsi et al. (2004) vychází ze stejných dat jako Periĉić et al. (2005a) –
tedy za souboru, který pouţil Semino et al. (2000) – nachází 13,6 % haploskupiny I v ĉeském
a slovenském souboru. Z toho je I*-M170 zastoupena 0,5 %, I1a*-M253 4,5 %, I1a4-M227
0,5 %, I1b* 7,1 % a I1c-M223 1 %.
Dalším podrobným zdrojem informací o ĉeské Y chromosomální variabilitě je nová studie
od Dr. Zástěry a kol. (Zastera et al. 2009). Tato studie je zajímavá především tím, ţe autoři
zpracovali velké mnoţství vzorků (1750), a pokryli tak celou rozlohu ĈR. I kdyţ analyzovali i
populaĉní substrukturu, ţádné statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými kraji nenašli.
Celkově je moţno tvrdit, ţe tato studie i přes velké mnoţství zpracovaných vzorků je na další
informace poměrně chudá. Jejich analýza Y chromosomálních haploskupin se v podstatě
shoduje s mými výsledky a s výsledky studie Luca et al. (2007). Detekovali haploskupinu R1a
u 36,94 % vzorků, R1b u 24,78 % vzorků, I1b1 u 9,07 %, I1a u 8,33 %, E3b u 6,63 % vzorků.
Další haploskupiny (J2, G2, I1b2a, N, J1, Q, L, I1b2 a H) měly frekvence pod 5% hladinou.
Pro můj výzkum je pozitivní i skuteĉnost, ţe Zastera et al. (2009) pouţívají stejný způsob
detekce haploskupin podle haplotypické informace, jako jsem pouţil já.

7.3.2 Délkové Y chromosomální polymorfismy
V úvodu do kapitoly o Y chromosomálních polymorfismech jsem jiţ vyloţil, ţe
délkovými polymorfismy míníme repetitivní sekvence DNA – tzv. satelitní DNA, neboli
VNTR polymorfismy. VNTR polymorfismy zahrnují celé spektrum typů repetitivních
tandemových polymorfismů. Mezi ně patří mikrosatelitní polymorfismy (STR), minisatelitní
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polymorfismy, telomerické repetice, centromerické repetice, rDNA genové repetice, a jiné
(Jobling et al. 2004). Ještě bych rád krátce zmínil, proĉ nazýváme tyto repetitvní úseky DNA
„satelitní“. Toto oznaĉení má historické kořeny na konci padesátých let 20. století. V této
době se oddělovaly nasekané fragmenty DNA pomocí centrifugace v cesium chloridovém
gradientu. Jelikoţ svět ţil v té době prvními úspěchy v dobývání vesmíru (sovětské satelity
řady Спутник), zaĉali výzkumníci nazývat jako satelitní DNA takto oddělené fragmenty od
zbytku souvislého gradientu DNA. Později se ukázalo, ţe tento výrazný satelitní fragment je
tvořený repetitivními sekvencemi, a přívlastek „satelitní“ jiţ zůstal pro celou škálu délkových
DNA polymorfismů.
Při analýze evoluĉních historií NRY se v drtivé většině případů vyuţívá variability
mikrosatelitní DNA (Y-STR), popřípadě minisatelitní DNA. Jelikoţ tyto polymorfismy mají
vyšší mutaĉní rychlost neţ UEP’s, můţeme s jejich pomocí dělit Y chromosomální
haploskupiny na podrobnější linie. Takto definované linie tvořené informacemi z několika YSTR lokusů jsou potom nazývány haplotypy. Při posuzování shody mezi haplotypy mezi
dvěmi vzorky však musíme vţdy uvaţovat i o variabilitě na NRY SNP lokusech. Právě díky
vysoké mutaĉní rychlosti VNTR polymorfismů není nereálné, aby dva shodné haplotypy měly
stejný poĉet repetic na všech sledovaných STR lokusech, i kdyţ ve skuteĉnosti patří do
rozdílných haploskupin (dle bialelických markerů). V takovém případě nemůţeme
předpokládat ţádnou historickou, evoluĉní, příbuznost mezi těmito dvěma liniemi.
Evoluce těchto polymorfních (multialelických) lokusů se popisuje na krokovém mutaĉním
modelu (stepwise mutation model – SMM), který představili poprvé Ohta a Kimura (1973)
(rovněţ Ohta and Kimura 1978). V tomto modelu se při kaţdé mutaci můţe změnit poĉet
repetic na konkrétním VNTR lokusu právě o jednu repetici. Pravděpodobnost zvýšení nebo
sníţení poĉtu repetic o jednu je stejná. Pokud tedy mutaĉní rychlost definujeme jako μ, pak
zvýšení i sníţení poĉtu repetic nastane s pravděpodobností μ/2. V reálné situaci je však
pravděpodobnost více neţ jednokrokové mutace nenulová. Upravený model pro tyto případy
představili například Di Rienzo et al. (1994). Zde autoři pouţívají tzv. two-phase mutation
model, kde poĉítají s pravděpodobností pouze jednokrokové mutace (p) a pravděpodobností
vícekrokové mutace (1 - p). Nevýhody SMM modelu a dalších souměrných mutaĉních
modelů proti reálné situaci popisuje Jobling et al. (2004 – upraveno):
V reálu existuje pozitivní korelace mezi délkou alely a pravděpodobností mutace
Satelitní DNA má spodní délkový limit, po jehoţ překroĉení jiţ nejsou
detekovatelné mutace
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U krátkých alel (nízký poĉet repetic) je pravděpodobnější mutace, která poĉet
repetic zvýší
U dlouhých alel je pravděpodobnější sníţení poĉtu repetic. Tento bod spolu
s předchozím se podílí na udrţování rovnováţné distribuce alel podle délky
SMM nezahrnuje případy patologických expanzivních mutací satelitní DNA
(Huntingtonova chorea, syndrom fragilního X chromosomu, myotonní dystrofie,
Friedreichova ataxie atd.)
Jiţ zmiňovaná vysoká mutaĉní rychlost u satelitní DNA je způsobena mechanismem
vzniku těchto mutací. Aĉkoliv ještě celý tento proces není do detailu prozkoumán,
předpokládá se, ţe se jedná o takzvané replikační sklouznutí (replication slippage). Tedy
během replikaĉního procesu kdy slouţí jeden řetězec DNA jako templát pro DNApolymerázy α a δ. Se vzrůstajícím poĉtem opakování se zvyšuje riziko, ţe se k sobě nepřesně
přiloţí nová a stará molekula DNA. V tomto případě vznikne na jednom z těchto řetězců
vlásenka dlouhá právě jeden opakující se motiv. Při následné replikaci se tento zvýšený
(pokud dojde k proklouznutí nového řetězce) nebo sníţený (proklouznutí původního řetězce
DNA) zafixuje v podobě nové alely na tomto konkrétním satelitním lokusu. Mutace, ve
kterých dochází ke změně o větší poĉet repetic, mají patrně odlišný mechanismus neţ výše
popsané proklouznutí během replikace (Jobling et al. 2004). Pro moji další práci je podstatné,
ţe mutaĉní mechanismus u satelitní DNA se neliší mezi diploidními a haploidními ĉástmi
genomu. Ani nepřítomnost rekombinace nemá na mutaĉní rychlost na VNTR lokusech na
NRY signifikantní vliv (Kayser et al. 2000).
Ještě bych rád představil několik poznatků týkajících se mutaĉních procesů satelitních
polymorfismů na Y chromosomu. V kapitole 7.3 jsem uvedl mutaĉní rychlost těchto lokusů
v rozmezí 10-3 a 10-4. Různé mutaĉní rychlosti však můţeme zaznamenat mezi jednotlivými
typy satelitní DNA, a to jak u autosomálních satelitních polymorfismů (Di Rienzo et al. 1998,
Zhivotovsky et al. 2001), tak u Y chromosomálních satelitů (Forster et al. 1998, Kayser et al.
2000). Jelikoţ v dalších kapitolách se budu zabývat téměř výhradně mikrosatelitními lokusy,
zaměřím se na jejich mutaĉní charakteristiky i zde. U STR lokusů se setkáváme s vyšší
mutaĉní rychlostí u polymorfismů s kratším repetitivním motivem. Tedy jedno- a dvounukleotidové repetice mají vyšší mutaĉní rychlost neţ tri-, tetra-nukleotidové STR lokusy
(většina Y-STR lokusů, které se vyuţívají v populaĉních studiích). Odhady a výpoĉty
jednotlivých mutaĉních rychlostí se liší také podle pouţité metody, přesnosti vstupních dat, a
94

zvolených proměnných (například 1 generace = 20, 25, 30 let). Rozdíly v odhadu mutaĉní
rychlosti uvádí například Zhivotovsky et al. (2004). Jejich studie uvádí hodnotu 6,9x10 -4 (SD
5,7x10-4) per Y-STR lokus per generation. Tento odhad byl vypoĉítán porovnáváním Y-STR
diverzity v rámci haploskupin, a kalibrován poměrně přesně datovanými historickými
událostmi. Autoři pouţili hodnotu 25 let na jednu generaci. Ale mutaĉní rychlost na Y-STR
lokusech zjištěná přímým pozorováním na rozsáhlých rodokmenech byla urĉena jako 2x10 -3
(Heyer et al. 1997). Podobná hodnota, tedy 3x10-3, byla zjištěna při porovnávání haplotypů u
potvrzených párů biologický otec-syn (Kaysser et al. 2000). Tato přímá pozorování se liší jak
od hodnoty udávané Zhivotovskym et al. (2004) (viz výše), tak od dalších výzkumů
zaměřující se na „nepřímé“ zjišťování mutaĉní rychlosti. Foster et al. (2000) uvádí pro
pomalu mutující Y-STR hodnotu 2,6x10-4 per 20 let. Pro výpoĉet této mutaĉní rychlosti
pouţívá reduced median network analysis. Při porovnávání těchto hodnot vidíme, ţe existuje
rozdíl ve výši asi 1 řádu v mutaĉní rychlosti pozorované u přímých otec-syn párů, a
v hodnotách, které pouţívají k vypoĉtení této hodnoty pouze evoluĉně hluboké a zachovalé
linie. Které jsou navíc rozděleny pomocí dalších pomalu mutujících markerů, a pro získání
hodnot pro mutaĉní rychlosti se pouţívá buď zjednodušujících modelů, nebo komplikovaných
statistických postupů. Metody přímého pozorování však zachytí všechny mutace, které
v konkrétní studii/rodokmenu vzniknou. Proto jsou jejich výsledky vyšší. Metody nepřímého
urĉování mutaĉní rychlosti však zaznamenají jenom ĉást mutací. Tedy pouze ty Y-STR alely,
které i) se nacházejí na dostateĉně vysoké frekvenci v populaci, aby byly zachyceny
v konkrétní studii. ii) Alely, jejichţ frekvence je právě ve zkoumaném souboru nebo populaci
v době studie nenulová. iii) Záleţí také na metodologii výpoĉtu mutaĉní rychlosti, například
Foster et al. (2000) poĉítal pouze s jednokrokovými mutacemi, a vypustil ze své studie rychle
mutující Y-STR (DYS392 a DYS389). Všechny tyto podmínky hovoří jasně o tom, ţe
pomocí „nepřímých“ metod urĉování mutaĉní rychlosti nejsme schopni zachytit všechny
mutaĉní události, a proto bude jejich výsledek podhodnocen. Pouţití těchto niţších hodnot pro
mutaĉní rychlosti je ovšem ţádoucí v rámci evoluĉních studií a v případě studií o historických
populaĉních procesech. Do této kategorie spadá i moje práce.
Výhoda Y chromosomálních satelitních polymorfismů je především jejich rozšířené
pouţívání jak ve výzkumu populací, tak ve forenzní genetice, v paternitních sporech a
v genealogických studiích. Velké mnoţství studií a uţivatelů má za následek poměrně dobře
prozkoumanou variabilitu na těchto lokusech ve vysokém poĉtu populací. Evropské populace
patří k nejprozkoumanějším populacím na světě. Aĉkoliv ĉást výsledků není publikována
nebo zpřístupněna veřejnosti, v rámci International Forensic Y Chromosome User Group je
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stále rozšiřována databáze Y-STR polymorfismů s volným přístupem pro veřejnost
(Willuweit et al. 2007). Tato databáze se nazývá Y chromosome haplotype reference database
(YHRD) a je k dispozici na internetové adrese http://ystr.org/index.html.
Poslední update této databáze, tzv. Release 34 (ĉervenec 2010) zahrnuje 89 237
unikátních haplotypů v souboru 693 populací ze 105 zemí. Z toho je 84 771 haplotypů
zahrnující všech devět Y-STR lokusů pro minimální haplotyp (minHT) (viz dále) a téměř 60
000 haplotypů s rozšířeným setem jedenácti lokusů (SWGDAM haplotyp neboli extended
haplotype, extHT). V souĉasné době YHRD zahrnuje populace nejen z Evropy, ale rovněţ
došlo ke spojení všech populaĉních celků, které byly dříve evidovány odděleně (Evropa, Asie,
USA) (Willuweit et al. 2007).
Minimální haplotyp se skládá z těchto Y-STR polymorfismů: DYS19, DYS389I,
DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385a,b. Rozšířený haplotyp přidává
k lokusům minimálního haplotypu ještě 2 další, a platí tedy ţe:

extHT = minHT + DYS438, DYS439
Všechny tyto lokusy patří do kategorie mikrosatelitní DNA a leţí v NRY v nekódujících
sekvencích.
Mikrosatelitních lokusů bylo zatím na Y chromosomu objeveno více neţ 400 (Hanson and
Ballantyne 2006). Velká ĉást z nich má však jednu z alel fixovánu, tedy není polymorfní.
Například Kayser et al. (2004) prozkoumali ve své studii 23 Mbp dlouhou sekvenci Y
chromosomu. Zde našli 475 mikrosatelitních lokusů s délkou repetitivního motivu od 3 do 8
bází. Z těchto 475 Y-STR bylo 45 jiţ známo, a pro dalších 149 se nepodařilo navrhnout
unikátní primery. Ze zbylých 281 Y-STR lokusů jich pouze 166 vykazovalo pro muţe
specifickou amplifikaci. Ostatní lokusy zřejmě leţely v pseudoautosomální ĉásti Y
chromosomu. Pouze jedna alela byla zachycena u 27 Y-STR lokusů ze 166 paternálně
specifických, i kdyţ urĉitou překáţkou mohl být fakt, ţe autoři pouţili srovnávací soubor
pouze 8 unikátních Y chromosomů z rozdílných haploskupin. I zbývající Y-STR lokusy však
vykazovaly znaĉné rozdíly v poĉtu alel, a následně i v rozloţení diverzity mezi jednotlivými
alelami (angl. heterozygosity, ĉesky je uváděno heterozygotnost (Brdiĉka 1981)). Jiţ dříve
objevenými Y-STR polymorfismy, který vykazují vysokou genetickou diverzitu v bělošské
populaci (Redd et al. 2002), jsem se rovněţ zabýval během mého postgraduálního studia
(Ehler et al. 2006, Ehler et al. 2010), jelikoţ přímo metodologicky souvisí s výzkumem
moravských Valachů. Jednalo se o polymorfismy DYS449, DYS456, DYS458 a DYS464.
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Nejmenší heterozygotnost, tedy genetickou diverzitu, má z těchto lokusů DYS456, a to 0,740.
Hodnoty heterozygotnosti pro DYS458 jsou 0,771, pro DYS449 jsou 0,812, a pro DYS464 je
to 0,939. Hodnoty genetické diverzity lokusů DYS449, DYS456, DYS458 a lokusů patřících
do extHT ukazuje tabulka 9. Heterozygotností a dalšími metodami populaĉní genetiky se
zabývá podrobně další kapitola.
Tab. 9. Genetická diverzita vybraných Y-STR lokusů (Ehler et al. 2010).

Y-STR lokus

Genetická
diverzita

DYS449

0,876735

DYS385a,b

0,819592

DYS456

0,795918

DYS389II

0,779592

DYS458

0,722449

DYS438

0,702857

DYS390

0,691429

DYS439

0,678367

DYS19

0,638367

DYS392

0,617959

DYS389I

0,546122

DYS391

0,541224

DYS393

0,502857
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8. Metody populační genetiky
V následující kapitole bych rád rozebral metody, které jsem pouţil při zpracování dat
v rámci svého PhD výzkumu. Tyto metody se vyuţívají v populaĉní genetice při popisu
variability uvnitř i mezi populacemi. Kromě několika základních tezí a výchozích modelů
bude rozebráno i několik pokroĉilých statistických testů, popřípadě poĉítaĉových programů,
které jsou volně dostupné a v populaĉní genetice široce pouţívané. Při tomto rozboru mě
půjde především o premisy jednotlivých metod, jejich výsledky, interpretovatelnost a
porovnatelnost těchto metod. Matematické základy metod budu uvádět jen v nejmenším
moţném minimu, podrobnosti o kaţdém modelu ĉi metodě se dají dohledat v citované
literatuře.
V první ĉásti této kapitoly budu hovořit o metodách, testech a mírách, které jsem pouţil
při posuzování vnitropopulaĉní variability zkoumaných populací. Druhá ĉást potom
pojednává o ukazatelích mezipopulaĉní variability. V této kapitole jsou zahrnuty i
mnohorozměrné metody, stejně jako krátký exkurz do hierarchických fylogenetických metod
– konstrukce fylogenetických sítí.
Na úvod této kapitoly se chci ĉtenáři omluvit a poţádat ho o shovívavost týkající se
především jazykové otázky. Všechny zde prezentované metody vycházejí z výzkumů
publikovaných v anglickém jazyce. Troufám si tvrdit, ţe znaĉná ĉást z nich nemá zaveden
oficiální ĉeský překlad nebo termín. Budu se snaţit pouţívat buď pouze původní anglické
názvosloví, nebo jejich nejpouţívanější poĉeštěné verze. Přesto chápu, ţe pro ĉtenáře
s vytříbeným smyslem pro ĉeštinu bude tato kapitola utrpením.

8.1 a) Metody: Intrapopulační variabilita

8.1.1 Genetická diverzita a průměrná genetická diverzita na lokus – Gene
diversity & Average gene diversity over loci
Genetickou diverzitou (Nei 1987) rozumíme pravděpodobnost, ţe dvě, z populace
náhodně vybrané, alely na konkrétním lokusu budou rozdílné. U Y-STR polymorfismů to
tedy znamená, ţe budou mít rozdílnou délku. Pro výpoĉet heterozygotnosti (H), genetické
diverzity, platí, ţe:
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H = n(1 - ∑x i 2) / (n - 1)
Kdy n je poĉet kopií zkoumaného lokusu v našem souboru. V případě NRY jako
haploidního lokusu je tedy tato hodnota rovna velikosti souboru. x přestavuje frekvenci i-té
alely. V případě Y-STR haplotypů vypoĉítáme i haplotypickou genetickou diverzitu, kdy x
bude představovat frekvenci i-tého haplotypu.
Pro kaţdý pouţitý lokus (j) můţeme vypoĉítat jeho vlastní hodnotu H (H1...Hj) zvlášť, a
následně vypoĉítáme průměrnou hodnotu tohoto parametru (HAVG) jako:
HAVG = (∑Hj) / j
Heterozygotnost můţeme samozřejmě stanovit pouze pro diploidní lokusy. V případě
haploidních lokusů (NRY) se z ní stává tzv. virtuální heterozygotnost. Platí, ţe sníţení
heterozygotnosti v populaci oproti předpokládaným hodnotám dle Hardy-Weinbergovy
rovnováhy znamená, ţe existuje nějaká struktura uvnitř této populace – rozdělení na
subpopulace, izolace (Hartl and Clark 1997).
Při pouţití Y-STR markerů ve forenzní genetice je ţádoucí, aby zvolený poĉet lokusů při
posuzování shody dvou vzorků měl dostateĉné rozlišovací schopnosti. Jinak řeĉeno, aby
oĉekávaná genetická diverzita těchto lokusů byla vysoká, takţe i pravděpodobnost, ţe se dva
jedinci budou na některém z těchto lokusů lišit v poĉtu opakovaní bude rovněţ vysoká. Výše
popisovaný minimální a rozšířený haplotyp (minHT a extHT) Y-STR markerů do urĉité míry
tyto poţadavky splňuje. Ovšem v poslední době se stále objevuje tlak na pouţívání většího
poĉtu Y-STR lokusů ve forenzní genetice (především Butler et al. 2002, Butler et al. 2003).
To by přineslo moţnost podrobnější identifikace a větší přesnosti například v případě
směsných vzorků. Pro úĉely populaĉní genetiky však není naprosto nezbytné pouţití co
největšího mnoţství markerů s vysokou rozlišovací schopností. Tato poznámka se týká i mojí
studie. Není mým úĉelem odlišit od sebe jednotlivé NRY úseky s vysokou přesností, ale spíše
porovnat diverzitu na populaĉní úrovni. To znamená, ţe potřebuji zjistit, jakou ĉást
polymorfismů mají zkoumané populace spoleĉnou, a naopak kterými lokusy se tyto populace
odlišují. Při pouţití dostateĉně velkého mnoţství markerů bychom byli schopni od sebe odlišit
všechny Y chromosomy. Tyto extrémně podrobné informace však ještě nejsou k dispozici pro
velký poĉet jedinců, a jejich získání je otázkou teprve dalších několika let spoleĉného vývoje
a výzkumu celého vědního oboru zabývajícího se variabilitou na lidském Y chromosomu.
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Výhodnější pro tuto práci je však vyuţít velkého mnoţství informací, které nabízí výše
citovaná databáze a další publikované zdroje.

8.1.2 Pairwise number of sequence differences a Mismatch distribution
Terminologická vsuvka na úvod – mismatches a pairwise number of sequence differences
jsou dva rozdílné termíny pro jednu veliĉinu. V praxi se pouţívá rozloţení těchto rozdílů
(mismatch distribution), případně average (mean) number of pairwise differences jako jejich
průměrná hodnota.
Pairwise number of sequence differences patří mezi poměrně nové metody, které se
pouţívají jak k posouzení vnitropopulaĉní variability zkoumané populace, tak je moţné z nich
odvozovat minulý demografický vývoj této populace. V koneĉném důsledku se dají pouţít i
na srovnávání několika populací nebo subpopulací. Metoda byla představena poĉátkem
devadesátých let 20. století (Rogers and Harpending 1992). Jejím základem je porovnávání
sekvenĉních (nebo délkových – v případě satelitní DNA) rozdílů mezi dvojicemi
sekvencí/vzorků/úseků DNA. Za vyuţití kombinatorické síly poĉítaĉe porovnáme všechny
dvojice sekvencí zkoumané populace, a zjistíme na kolika pozicích (nukleotidech nebo poĉtu
opakování satelitní DNA) se jednotlivé dvojice liší. Poĉty těchto odlišností zaneseme do
grafu. Výsledný graf potom bude představovat rozloţení těchto párových rozdílů (mismatch
distribution) – kolikrát jsme našli odlišnost v jednom lokusu (tzv. singletons), kolikrát se
sekvence lišily ve dvou lokusech (doubletons), atd. Tvar rozloţení těchto empiricky
zjištěných rozdílů porovnáváme s teoretickým rozloţením, které za konstantní velikosti
populace vychází z Wattersonova odhadu parametru theta (Watterson 1975), tedy průměrného
poĉtu párových rozdílů, se bude rovnat:
θ = 2Nμ ,
(N je haploidní velikost populace, μ mutaĉní rychlost (pod infinite-alleles modelem);
a teoretická distribuce pravděpodobnosti, ţe dvě sekvence se liší na i lokusech (Fi) bude
(převzato z Rogers and Harpending 1992)

.
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Na grafu v obrázku 6. vidíme rozdíl mezi teoretickou distribucí Fi a reálnými daty (data
z Cann et al. 1987). Průměry reálných i teoretických pairwise number of differences jsou
stejné.
V praxi se této míry pouţívá především k odhalení historických demografických procesů,
které vedly k vytvoření moderního gene-poolu populací, jeţ máme dnes k dispozici. Změny
v efektivní velikosti populace mají výrazný dopad na rozloţení a formování diverzity v této
populaci. Za tímto neustále probíhajícím procesem stojí především genetický drift, popřípadě
selekce. Tyto změny můţeme zobrazit na koalescentním dendrogramu. Pokud měla zkoumaná
populace dlouhodobě stejnou velikost, pak zde můţeme oĉekávat několik hlubokých linií,
odlišených mezi sebou větším mnoţstvím mutací. Mutace se postupně objevují na těchto
hlubokých liniích. Genealogie populací, které prodělaly nedávno výrazný populaĉní růst,
bude mít terminální větve velmi krátké. Bude jich však mnoho, a jejich nositelé se budou
mezi sebou lišit typicky pouze malým mnoţstvím mutací (singletony, doubletony) (Anna Di
Rienzo – pers. kom., Donnelly 1996). Za těchto podmínek oĉekáváme unimodální
(jednovrcholové) mismatch distribution. Průměr tohoto rozdělení se bude, pod infine sites
mutation model, zvyšovat se ubíhajícím ĉasem, který uplyne od předpokládaného zaĉátku
demografického růstu. Některé modely selekce mohou mít stejný vliv na mismatch
distribution jako popisované demografické modely (Pereira et al. 2001).
Rekombinace můţe hrát podstatnou roli na rozdělení genetické variability, a proto byly ve
studiích zabývající se souvislostí mezi mismatch distribution a demografickou historií
populace pouţívány především non-rekombinantní ĉást genomu. Mitochondriální DNA jako
první (Rogers and Harpending 1992, Harpending 1994, Excoffier and Schneider 1999) a
rovněţ non-rekombinantní ĉást Y chromosomu (Pereira et al. 2001). Vzhledem k zaměření
mé práce zmíním pouze výsledky simulací a pozorovaných reálných hodnot mismatch
distribution na NRY.
Ve své studii mismatch distribution se Pereira et al. (2001) zaměřili na evropské populace.
Jako výchozí data pouţili bialelické markery (haploskupiny) z publikovaných databází pro 48
populací. Celkově zahrnoval jejich soubor 3 677 jedinců. Výsledné hodnoty mismatch
distribution pro NRY porovnávali s mtDNA daty, a v další fázi pracovali taky se simulacemi
různých demografických scénářů. Hlavní zjištění bylo, ţe mismatch distribution u většiny
evropských populací pro NRY nemá unimodální, nýbrţ bimodální rozdělení a v některých
případech i multimodální. To je způsobeno faktem, ţe ve zkoumaných populacích jsou
typicky frekventovaně zastoupeny dvě haploskupiny. Zbytek jedinců nese NRY několika
haploskupin, které jsou však zastoupeny pouze v malé frekvenci. První vrchol tohoto
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typického bimodálního rozdělení tedy bude ĉíslo 0. Ten je tvrořen jedinci patřícími do
stejných haploskupin, kteří nemají ţádné genetické rozdíly na NRY. Druhý vrchol je potom
tvořen mutacemi mezi jiţ zmiňovanými dvěma dominantními haploskupinami. Samozřejmě,
výška a šířka základny těchto vrcholů se bude měnit v závislosti na ĉase, tak jak dochází
k „rozpadu“ paternálních linií. Na příkladu Y-STR a Y-SNP to ukázal de Knijff (2000).
Rozdíly mezi mismatch distribution u NRY a mezi mtDNA jsou statisticky významné. U
mtDNA je zachována unimodalita. Tyto rozdíly ukazují na rozdílné ţivotní historie muţské a
ţenské ĉásti populace. Podrobnější rozbor těchto rozdílů jsem prezentoval jiţ ve své
diplomové práci (Ehler 2003).
Pro základní srovnání mezi populacemi můţeme stanovit také průměrnou hodnotu poĉtu
rozdílů mezi dvojicemi vzorků – average number of pairwise differences. Otázkou je nakolik
se do této průměrné hodnoty odráţí celkový obraz mismatch distribution. Zejména u
multimodálních rozdělení v případě Y chromosomálních polymorfismů můţe být vztah mezi
průměrem a modusem komplikovaný. Proto se pouţívá kromě mismatch distribution i jiné
ukazatele intrapopulaĉní variability, například gene diversity, nebo alelické rozpětí ve formě
Garza-Williamson indexu (u satelitních polymorfismů) (Garza and Williamson 2001).
Stanovení mismatch distribution, stejně jako average number of pairwise differences je
souĉástí programového balíĉku Arlequin 3.11, který jsem pouţíval i při analýze moravských
Valachů a dalších populací v mém souboru.
Obr. 6. Porovnání rozloţení teoretických a reálných párových sekvenĉních rozdílů (mismatch distribution)
(Rogers and Harpending 1992). Teoretické rozloţení – plná ĉára; reálné naměřené hodnoty – prázdné teĉky; Fi –
pravděpodobnost (pozorovaná frekvence v případě reálných hodnot), ţe dvě sekvence se budou lišit o i
nukleotidů.
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8.2 b) Metody: Interpopulační variabilita

8.2.1 Koncepce genetické vzdálenosti
Lidské populace jsou, co se týká genetické variability, odlišné. Bez této základní premisy
by má disertaĉní práce neměla samozřejmě smysl. Základní idea o genetické vzdálenosti je
následující. Pokud byly od sebe dvě populace po urĉitou dobu separovány, pak došlo
k akumulaci rozdílných genetických mutací v kaţdé z nich. Poĉet těchto mutací bude vzrůstat
s ĉasem, po který byly populace separované. Pak také musí platit, ţe jedinci patřící do jedné
populace jsou si v průměru vzájemně podobnější neţ jedinci z různých populací. Jsou si
rovněţ podobnější, neţ by byli jedinci z hypotetické populace, která by vznikla smícháním
uvaţovaných dvou populací. Genetickou variabilitu uvnitř a mezi populacemi můţeme
kvantifikovat ve formě takzvaných fixaĉních indexu. Tyto indexy představují genetickou
vzdálenost.
Mír genetické vzdálenosti se v souĉasné době pouţívá celá řada. Všechny však vycházejí
z historicky nejstarší – F-statistiky, která byla představena Sevalem Wrightem ve 20. letech
minulého století (Wright 1921). Později (Wright 1951) rozšířil Wright svoje fixaĉní indexy na
několik ukazatelů vyjadřujících genetickou variabilitu na různých hierarchických úrovních
populace a jejich subpopulací. Tato variabilita je vyjádřena v rozdílných alelických
frekvencích v mezi (sub)populacemi. Předpokladem tohoto modelu je Hardy-Weinbergova
rovnováha (HWE – Hardy-Weinberg equilibrium) uvnitř subpopulací i celkové populace.
Prvotně byly fixaĉní indexy pouţity ke zkoumání situace, kdy se populace od HWE
významně odlišuje. V případě strukturalizace populace na více subpopulací nastává přebytek
homozygotů a naopak deficience heterozygotů. Tento jev se nazývá Wahlundův efekt.
Můţeme definovat heterozygotnost (gene diversity – H) na různé úrovni populace:
HI....individuální heterozygotnost
HS....HWE heterozygotnost uvnitř subpopulace
HR....HWE heterozygotnost uvnitř regionů
HT....HWE heterozygotnost uvnitř celkové (total) zkoumané oblasti – ať jiţ to je celý svět,
kontinent, stát nebo pouze jeden potůĉek (v případě studií ĉolka horského)
F-statistiky (fixaĉní indexy) pro jednotlivé úrovně diference budou potom následující:
FIS = (HS - HI) / HS

(klasický inbrední koeficient – uvnitř jedné subpopulace)

FIT = (HT - HI) / HT

(inbrední koeficient – vzhledem k celkové variabilitě)
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FSR = (HR - HS) / HR
FRT = (HT - HR) / HT
FST = (HT - HS) / HT

(nejvíce pouţívaný z fixaĉních indexů – genetická vzdálenost)

Fixaĉní indexy mohou nabývat velikosti mezi 0 a 1 (0 ≤ 1). Můţeme o nich uvaţovat jako
o korelaĉních koeficientech, kdy ĉím blíţe 1 je urĉitý fixaĉní koeficient, tím podobnější jsou
si jím popisované podjednotky.
Genetická vzdálenost FST se pouţívá v populaĉní genetice nejĉastěji. Velmi ĉasto se
v následující kapitole setkáme s maticí párových genetických vzdáleností (pairwise genetic
distances). Pro FST platí, ţe tuto genetickou vzdálenost mezi dvěma populacemi x a y můţeme
vypoĉítat následovně:

FST (x,y) = (Hx+y - [(Hx + Hy) / 2]) / Hx+y
Kdy Hx+y je oĉekávaná heterozygotnost spojených populací x a y. Měříme tedy v podstatě
vzdálenost obou populací od hypotetické populace, která by vznikla jejich spojením.
Analogem FST, který měří genetickou vzdálenost ne podle genetické diverzity, nýbrţ na
základě nukleotidové diverzity je DST (Nei 1987). Jako genetická vzdálenost mezi dvěma
populacemi je poměr mezi pravděpodobností, ţe 2 náhodně vytaţené alely ze dvou různých
populací budou stejně (Σyixi), a pravděpodobností, ţe dvě náhodně vytaţené alely z jedné
populace budou stejné (Σxi2 respektive Σyi2). yi a xi oznaĉují frekvence stejné alely ve dvou
různých populacích X a Y. Genetická vzdálenost pak bude vyjádřena jako:
DST = -ln(Σyixi / ( Σxi2(yi)1/2)
Existují však další míry, kterými můţeme urĉit genetickou vzdálenost mezi dvěma
populacemi. Dříve, neţ se k těmto způsobům dostanu, musím se zmínit o dvou základních
mutaĉních modelech, na kterých jak FST, tak ostatní míry stojí. První z nich je tzv. infinite
alleles model (IAM) (Kimura and Crow 1964), druhý pak stepwise mutation model (SMM)
(Kimura and Ohta 1978).
Infinite alleles model stojí na základním předpokladu, ţe kaţdá mutace se objeví pouze
jedenkrát. V závislosti na genetickém driftu nebo selekci dojde k její eliminaci nebo k fixaci.
Nové alely se objevují s frekvencí u. IAM je v podstatě extrémní variantou modelu KAM (Kalleles model). V tomto případě můţe vzniknout K rozdílných alel, takţe kaţdá alela má K - 1
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moţností kam mutovat. Rychlost mutace konkrétní alely do jiné bude potom u / (K - 1). KAM
model povoluje homoplasii, kdy alely jsou tzv. identical by state (IBS), neumoţňuje však aby
alely byly identické díky dědiĉnosti, identical-by-descent (IBD) (Balloux and Lugon-Moulin
2002). V případě IAM se K = ∞. Wrightovy fixaĉní (FST) indexy platí pouze pod podmínkou
IAM. Pokud se s nimi pracuje i se satelitní DNA, tak premisy IAM jsou zcela jistě porušeny.
Stepwise mutation model lépe vystihuje reálné chování STR polymorfismů, a jiţ jsem o
něm hovořil v předcházející kapitole 7. V tomto případě, kaţdá mutace vytvoří novou alelu
přidáním nebo ubráním pouze jednoho motivu repetitivní sekvence. Pravděpodobnost mutace
pro deleci motivu nebo adici motivu bude stejná – u/2. Alely lišící se o více opakování budou
tedy více geneticky vzdálené. Muselo uplynout více ĉasu a proběhnout více mutací, aby tento
stav mohl nastat. Tento systém má tedy paměť, proto jsme zde schopni postihnout jak stav
IBS, tak i IBD. Di Rienzo et al. (1994) představila rozšíření k SMM modelu. Hlavní výhodou
tohoto rozšíření je reálnější obraz skuteĉné situace, kdy mikrosatelitní polymorfismy mutují o
více neţ jeden repetitivní motiv s nenulovou pravděpodobností. Pokud změna o jeden motiv
bude mít pravděpodobnost p, pak změna o k motivů bude mít pravděpodobnost (1 - p).
S ohledem na SMM byla zkonstruována například genetická vzdálenost R ST (Slatkin 1995)
nebo δμ2 (Goldstein et al. 1995).
Vedle Wrightovy FST a Neiovy DST je v populaĉní genetice ĉasto pouţívána právě i
genetická vzdálenost RST dle Slatkina (1995). Tato varianta byla jiţ poĉátku konstruována
pod SMM pro měření rozdílů mezi populacemi za pouţití mikrosatelitních markerů. R ST
můţeme definovat následovně:

RST = (S - Sw) / S ,
Kdy S je průměrná druhá mocnina rozdílů v délce alel mezi všemi alelickými páry, a S w je
průměrný souĉet ĉtverců rozdílů v délce alel v kaţdé subpopulaci. Obecně můţeme říci, ţe
RST je výhodnější pouţít v případě, kdy existuje „genetická paměť“ v populaci. To znamená
v případě, kdy alely lišící se o malý poĉet kroků jsou si opravdu podobnější (Balloux and
Lugon-Moulin 2002). Tato situace nastane v případě, ţe máme k dispozici multialelické
lokusy s velkou alelickou šíří. Pokud však není zajištěná velká alelická šíře, anebo pokud
s vysokou frekvencí dochází k mutacím o více neţ jednu repetici, pak se rozloţení diverzity
v populaci bude podobat spíše náhodnému výběru. RST bude nabývat v takovém případě
menších velikostí, a výhodnější bude pouţít Wrightovo FST i za cenu porušení IAM. RST se
naopak ukazuje jako výhodnější v případě více strukturovaných populací, kdy lépe zachycuje
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velké mezipopulaĉní rozdíly neţ FST, které je podhodnocuje. Pro mezidruhové porovnání je
tedy výhodnější pouţít RST, pro vnitrodruhové naopak FST. Na konci kapitoly o genetické
vzdálenosti uvádím přehledovou tabulku různých způsobů urĉování genetické vzdálenosti,
spolu s originálními pracemi, kde byly tyto míry představeny, a odkazem na softwarové
balíĉky (povětšinou se jedná o freeware, případně shareware), které uváděné míry dokáţou
stanovit.
V mé analýze moravských Valachů a jejich genetických vztahů k dalším evropským
populacím jsem pouţíval obě zmiňované míry. Matici párových vzdáleností jsem stanovil
v programu Arlequin 3.11 (Excoffier et al. 2005). Tyto matice genetických vzdáleností je pak
moţno pouţít k dalšímu zpracování za pouţití metod popsaných ve zbytku této kapitoly.
Tab. 10. Přehled nejdůleţitějších pouţívaných mír pro urĉení genetické vzdálenosti. Sloupec Software uvádí
dostupné programové balíĉky pro výpoĉet konkrétní genetické vzdálenosti.

Genetická

Originální

Estimátor genetické

vzdálenost

publikace

vzdálenosti

FST

Wright 1951

Genetická diverzita

Arlequin

DST

Nei 1987

Nukleotidová diverzita

GDA, Arlequin

GST

Nei 1973

RST

Slatkin 1995

δμ2

Goldstein et al. 1995

Nukleotidová diverzita – analog
FST pro multialelické lokusy
Poĉet repetic u satelitních lokusů
Průměrná mutaĉní rychlost na
satelitních lokusech

Software

Arlequin
Arlequin, Microsat
Microsat

8.2.2 Vícerozměrné škálování – Multi-dimensional scaling (MDS)
Technika vícerozměrného škálování patří mezi vícerozměrné metody. Stejně jako u
analýzy hlavních komponent nebo u faktorové analýzy se snaţí redukovat variabilitu v
souboru tak, aby bylo moţno zobrazit vztahy mezi vzorky v dvoj- nebo trojrozměrném
eukleidovském prostoru. Technika redukce variability původních dat můţe vycházet
z různých typů dat. Můţeme pouţít přímo experimentální hodnoty, korelaĉní matici, matici
podobností nebo matici vzdáleností (Meloun and Militký 2004).
Klasické řešení MDS je optimalizováno metodou nejmenších ĉtverců, kdy
minimalizujeme sumu ĉtverců vzdáleností mezi skuteĉnými prvky vstupní matice a
predikcemi, zaloţenými na výstupních vektorech první aţ n-té dimenze.
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V případě studií v populaĉní genetice pouţíváme matici genetických vzdáleností, u Y
chromosomálních STR dat tedy buď FST nebo RST vzdáleností. Tuto matici genetických
vzdáleností jsme zpracovali variantou tzv. metrického vícerozměrného škálování (MMDS)
pro zkoumané evropské populace. Výsledky se nacházejí v odpovídající kapitole (10.
Výsledky). Metodu vícerozměrného škálování pouţili ve svém výzkumu balkánských
populací Arumunů i Bosch et al. (2006). Na obrázku 7. můţeme vidět výsledky
dvojrozměrného MDS pro jejich set populací. Jako vstupní data pouţili matici RST
genetických vzdáleností. Na výsledném grafu vidíme, ţe nejvíce geneticky odlišní od
balkánských populací jsou Turci z Anatólie. Co se týká arumunských a rumunských populací,
tak za zmínku stojí populace AAA (Arumuni z Andon Poci v Albánii) a AAD (Arumuni
z Dukasi v Albánii). Výrazně odlišný od balkánských, i slovanských, populací je vzorek
Rusů. Centrální postavení mají jak populace rumunská (ROM), tak i populace rumunských
Arumunů (ARO). Ta se skládá z arumunských imigrantů nyní ţijících po 2 generace
v Rumunsku (Dobrudţa), původně pocházejících z izolovaných arumunských skupin celého
Balkánu (Schmidt et al. 2001).
Obr. 7. Ukázka výsledků 2D MDS (Bosch et al. 2006).

Další příklady pouţití MDS analýzy najdeme ve studii Rebala et al. (2007). Zde se autoři
zabývají místem původu slovanských populací. Pouţívají opět Y-STR polymorfismy, a
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dvourozměrné MDS grafy uvádějí vypracované jak pro matici FST, tak pro matice RST
vzdáleností. Malyarchuk et al. (2004) uvádí rovněţ dvojrozměrný MDS diagram, který
ukazuje závislosti mezi ruskými a dalšími evropskými populacemi. I tento diagram pouţil
jako zdrojová data matici FST vzdáleností. Sandra Beleza et al. (2006) pouţili MDS
vypoĉítané z RST vzdálenosti v porovnávání Y chromosomální genetické diverzity muţské
ĉásti portugalské populace. Na těchto výsledcích a na dalších, zde neuváděných, datech, jsem
pod vedením právě Dr. Sandry Belezaové a Dr. J. M. Rochy získal první zkušenosti
s vícerozměrným škálováním během své výzkumné stáţe na institutu IPATIMUP,
Universidade do Porto, Portugalsko.

8.2.3 Mantelův test
(Mantel 1967)
Tento statistický test poĉítá korelaci mezi dvěma maticemi. Matice musí být tzv.
symetrické – n * n – tedy mít stejný poĉet sloupců a řádků. V populaĉní genetice se tento test
vyuţívá pro zjišťování závislosti mezi různými typy dat na souboru stejných vzorků nebo
populací. Typické pouţití je v porovnávání matice genetických vzdáleností s maticí
geografických vzdáleností. V našem případě můţeme brát ještě v úvahu matici lingvistických
vzdáleností. Nulová hypotéza zní, ţe podobnost mezi vstupními maticemi je pouze náhodná,
ţe mezi nimi neexistuje ţádná korelace. Test vypoĉítá testovou statistiku (Z) následujícím
způsobem. A a B jsou vstupní matice, respektive jejich ĉleny na stejných pozicích.

Ĉastěji se pouţívá také standardizovaná verze testu, který vypoĉítá testovou statistiku r.
Zde je průměrná hodnota matice nejdříve odeĉtena od kaţdého ĉlenu matice, a následně je
toto ĉíslo vyděleno směrodatnou odchylkou.
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Je moţné téţ pouţít variantu Mantelova testu, kdy proti sobě testujeme 3 matice. Jedna
z nich je konstantní, a my se snaţíme vysvětlit pozorovanou variabilitu pomocí ĉásteĉných
korelací zbývajících dvou matic.
P-value, a tedy i statistická významnost výsledku testu se urĉuje pomocí permutaĉního
testu. Mantelův test nabízejí balíĉky programů pro populaĉní genetiku, jako například
Arlequin 3.11 (Excoffier et al. 2005), nebo R (R Development Core Team 2008).
Mantelův test patří k běţně pouţívaným nástrojům moderní populaĉní genetiky.
Z poslední doby můţeme jeho vyuţití najít třeba ve studii Belle and Barbujani (2007). Zde
autoři analyzovali 377 autosomálních mikrosatelitních lokusů na souboru HGDP (Rosenberg
et al. 2002). Tento soubor zahrnuje 1051 jedinců z 52 populací z celého světa. Matici
genetických vzdáleností doplňují dvě další matice, a to geografických, respektive
lingvistických vzdáleností. Při konstrukci matice genetických vzdáleností vyuţili opět jak FST,
tak RST. Mnohem zajímavější je sledovat způsob, jakým vyvářeli autoři matici geografických
vzdáleností. Převzali tuto metodu od Ramachandran et al. (2005). Princip tvorby těchto maticí
se totiţ snaţí zachytit (hypotetické) migraĉní koridory mezi jednotlivými kontinenty, kudy
mohlo dojít k prvotní expansi anatomicky moderního Homo sapiens z Afriky. Bylo proto
urĉeno pět bodů (tzv. waypointů), a to (místo, stát, geografické koordináty): Anadyr, Rusko
(64N, 177E); Káhira, Egypt (30N, 31E); Istanbul, Turecko (41N, 28E); Phnompenh,
Kambodţa (11N, 104E); a Prince Rupert, Kanada (54N, 130W). Geografická vzdálenost mezi
populacemi na rozdílných kontinentech je potom poĉítána jako přímá vzdálenost
k nejbliţšímu waypointu, plus vzdálenost mezi odpovídajícími waypointy, plus vzdálenost od
posledního waypointu v řadě k cílové populaci.
Co se týká konstrukce matice lingvistických vzdáleností, tak stejně jako v mém případě
v předcházející kapitole, pouţili Belle and Barbujani (2007) jak lingvistickou klasifikaci dle
Ruhlena, tak dle The Ethnologue (Gordon 2005). Jestliţe však já jsem pouţil 9 hierarchických
úrovní (dle Ruhlena) mezi jazykovými skupinami, respektive 5 (dle Gordona), oni vyuţívají
pouze 4 úrovně. Jejich jazykové dvojice tak mohou mít mezi sebou lingvistickou vzdálenost
od 0 do 4. I přes takto hrubě rozlišené jazykové vztahy mezi populacemi přicházejí Belle and
Barbujani (2007) se statisticky signifikantním výsledkem korelace mezi genetickými a
lingvistickými daty (r = 0,226, p<0,0001) v případě pouţití FST vzdáleností. Pokud pouţívali
RST genetické vzdálenosti, lingvistická variabilita vysvětlovala ještě větší podíl z celkové
variability souboru (r = 0,331, p<0,0001). V případě ĉásteĉných korelací, kdy autoři pouţívají
naráz všechny 3 matice, vychází tato ĉásteĉná korelace pro lingvistickou vzdálenost rovněţ
signifikantní (r = 0,172, p < 0,0001). Zde jazyková variabilita vysvětluje tedy pod 3 %
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z variability celkové (r2), zatímco geografická variabilita vysvětluje necelých 53 %. Zbytek
z celkové variability (~ 45 %) však prezentovaná data stále nevysvětlují. Můţe se jednat o
etnickou příslušnost, life histories, nedokonalou lingvistickou klasifikaci a další. Především
nedokonalou klasifikaci lingvistických vzdáleností autoři zmiňují přímo i v diskusi
s dodatkem, ţe opravdový vztah mezi genetickou a lingvistickou příbuzností můţe být ve
skuteĉnosti daleko silnější, neţ byl ten, který se jim podařilo zachytit.
Další příklady pouţití Mantelova testu najdeme například ve studiích Jobling et al. (2004),
Beleza et al. (2006), Balaresque et al. (2006), Kayser et al. (2003), Ramachandran et al.
(2005), Rosser et al. (2000).

8.2.4 Mediánové sítě – Median Networks
(Bandelt et al. 1995, Bandelt et al. 1999, Bandelt et al. 2000)
Mediánové sítě patří mezi fylogenetické metody. V těchto metodách kromě konstrukce
fylogenetických stromů můţeme vyuţít právě i fylogenetické sítě k popsání závislostí mezi
jednotlivými nody, neboli uzly. Z hlediska fylogenetických studií mají sítě tu výhodu proti
stromům, ţe mohou graficky přehledně vyjádřit i tzv. retikulace. Tedy stav, kdy za přispění
některých biologických procesů (v našem případě zpětných, rekurentních, nebo paralelních
mutací; nebo pomocí gene-flow mezi populacemi) se jednotlivé fylogenetické linie spojují,
nebo vypadají jako by se spojovaly – homoplasie. Právě proto se mediánové sítě pouţívají
v případech, kdy vstupní data tvoří rychle mutující genetické polymorfismy (např. Y-STR).
Obecně se fylogenetické stromy/sítě dají konstruovat ze dvou typů dat, vzdáleností a stavů
(characters). Median networks spadají do kategorie stavových fylogenetických metod, protoţe
pouţívají přímo genotypická data pro rekonstrukci fylogenetických souvislostí. Při pouţití
genotypických dat se můţeme pokusit stanovit i ancestrální podobu zvolených lokusů
(Jobling et al. 2004).
Nody jsou v našem případě tvořeny jednotlivými alelami, nebo celými haplotypy.
Formální definici toho, co median networks vlastně představují, udává například Bandelt et
al. (2000). Píše, ţe „...median networks mohou být definovány následovně: je dána skupina
nodů definována jako nejmenší moţná podskupina sekvenĉních typů (v našem případě YSTR haplotypů, pozn. autora). Tato podskupina sekvenĉních typů zahrnuje pozorované typy,
stejně jako shodné sekvence pro kaţdý triplet (triádu) typů (ať jiţ pozorovaných nebo
hypotetických). Mezi takto zkonstruovanými nody je nakreslena spojnice, pokud jiţ
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neexistuje ţádný další nod, který by se dal vloţit mezi ně.“ Jak sami autoři dodávají, je tato
definice poměrně kostrbatá.
Celý proces konstrukce by se dal popsat v následujících bodech:
Vstupní data, SNP polymorfismy nebo haplotyp STR lokusů, se převedou do
binární formy.
Pokud spolu dokonale koreluje informace na 2 a více lokusech, jsou tyto lokusy
redukovány pouze na jeden lokus – tedy genotypická data od různých jedinců jsou
spojena v jeden bod. Podle toho kolik lokusů tento nový lokus reprezentuje,
dostane v následných výpoĉtech vyšší váhu.
Pro kaţdou trojici haplotypů je vypoĉítán jejich „průměrný“ mediánový haplotyp
(median haplotype). Tento průměrný haplotyp představuje souhrn všech tří
mateřských haplotypů. Pokud je tento nový haplotyp unikátní, tedy se ještě
v souboru nenachází, je zahrnut i do následných kalkulací. Pokud se jiţ v souboru
nachází, pak se nic nemění.
Pozorované haplotypy a průměrné haplotypy se potom spojí do sítě. Spojnice sítě
představují jednotlivé mutace mezi nody s pevně danou délkou pro jeden mutaĉní
krok.
Pro konstrukci mediánových sítí je moţné pouţít volně dostupný software Networks
(www.fluxus-engineering.com).

8.2.5 Admixture analýza – structure software
(Pritchard et al. 2000)
Pro anglický výraz admixture se mě nepodařilo najít přesný ĉeský termín, proto jej budu
pouţívat bez překladu. Admixture totiţ není mísení sousedních populací. Jedná se v podstatě
o jednorázový proces smísení dvou populací, které byly předtím od sebe izolované. Typickým
příkladem mohou být různé dobře doloţené historické migrace (reexpanze mezolitických
populací z glaciálních refugií, neolitiĉtí farmáři do Evropy, bantuská expanze, Hunové, Avaři,
Bulhaři, Slované… Valaši). Admixture má tedy svůj zaĉátek, trvá urĉitou dobu a jejím
výsledkem je hybridní populace, která se podobá ĉástí genetické variability kaţdé ze svých
mateřských populací. Těch můţe být i více neţ dvě. Smyslem admixture analýzy je rozeznat
tyto ancestrální populace a zjistit jak velký byl jejich příspěvek do nové hybridní populace.
První testy tohoto typu se zaĉaly objevovat v 50. a 60. letech 20. století (Glass and Li
1953, Reed 1969). V souĉasné době je populární zejména nejmodernější metoda pro tento typ
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analýzy nazývaná structure, podle stejnojmenného poĉítaĉového programu. Ten je volně
dostupný na webových stránkách http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html. Tuto metodu
představil prvně Pritchard et al. (2000) a dále ji rozvinul Falush et al. (2003), který publikoval
tzv. linkage model a model pro případ korelace alelických frekvencí. Falush et al. (2007)
rozšířil její pouţití i na multilokusové markery a na dominantní/recesivní alely, a Hubisz et al.
(2009) opět zdokonalil vyuţití structure díky modelům pro velmi malé skupiny vzorků.
Structure je zaloţen na klastrování (sdruţování dle stejných vlastností) populací podle
zvoleného modelu za pouţití primárně genotypických dat, které nejsou v LD (genetické
vazbě). To ovšem není případ genetických polymorfismů na NRY, ale přesto jsem po
konzultaci s Prof. Jonathanem Pritchardem a Prof. A. Di Rienzo tento program pouţil. Více
k tomuto experimentálnímu pouţití structure metody je uvedeno v kapitole Diskuse (11.2.1).
Princip metody structure je zaloţen na předpokladu, ţe existuje K ancestrálních populací,
které daly vzniknout prezentovanému souboru jedinců. Všichni tito zadaní jedinci pro
structure představují jednu hybridní populaci vzniklou admixture událostí, tak jak jsem tento
děj popsal v minulém odstavci. Zpoĉátku je K neznámé a musíme ho experimentálně urĉit
jedním z modulů programu structure. V mém souboru vycházelo jako nejpravděpodobnější K
= 10. V další fázi se tato metoda snaţí přiřadit kaţdého jedince (na základě pravděpodobnosti)
do jedné z K populací. Případně i do více z nich, to záleţí na modelu, který jsme si zvolili. Já
jsem pro svoji analýzu Y-STR volil model No Admixture, takţe tam kde to bylo moţno, byl
jedinec přiřazen primárně pouze do jedné z K populací. Metoda předpokládá, ţe genetické
lokusy jsou v Hardy-Weinbergově rovnováze v kaţdé K populaci, stejně jako předpokládá
vazebnou rovnováhu mezi lokusy. Jelikoţ tato metoda pouţívá mnohonásobné vybírání
jedinců do K klastrů pro zjištění finálního rozloţení pravděpodobnosti, do které K populace
jedinec patří pomocí metody Markov Chain Monte Carlo (MCMC), je poměrně výpoĉetně
nároĉná. Rovněţ vyţaduje delší interval „zahoření“ (burn-in). Tedy vysoký poĉet opakování
neţ se stanou korelace mezi jednotlivými kroky MCMC zanedbatelné. Dle doporuĉení
v manuálu jsem pouţil 20 000 MCMC cyklů jako zahořovací periodu a následně 100 000
cyklů pro samotné testování. Pouţíval jsem verzi programu structure 2.3. Výsledkem analýzy
je u kaţdého jedince pravděpodobnost, k jaké K populaci by měl být přiřazen. V tomto
případě můţe být jedinci přiřazena více neţ jedna K ancestrální populace. Pak je jasné, ţe
pochází z hybridní populace. Tyto výsledky můţeme vykreslit pomocí programu Distruct 1.1
(Rosenberg 2004) do grafické podoby, kterou prezentuji i v kapitole Diskuse (11.2.1) spolu
s konkrétním popisem. Zde je kaţdý jedinec graficky prezentován jako sloupec, který je
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rozdělen na K různobarevných ĉástí. Ty reprezentují výsledky structure analýzy
(pravděpodobnost ĉlenství v K ancestrálních populacích).
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9. Materiál a Metody
V následující kapitole se budu věnovat sběru materiálu a pouţitým metodám, díky nimţ
můţu testovat hypotézy své disertaĉní práce. Jelikoţ jsem v předchozích kapitolách jiţ
hovořil o sběru a organizaci lingvistického materiálu a v úvodu rozebral historické okolnosti
týkající se přítomnosti valašského etnika a rovněţ metody populaĉní genetiky, budu se zde
věnovat praktické genetické ĉásti mého výzkumu – tedy sběru genetického materiálu a
technickým podrobnostem jeho analýzy. Na genetických datech také leţí největší důkazní
břemeno problematiky původu moravských Valachů a jejich příbuznost k ĉeské populaci.

9.1 Materiál
Materiál pro genetickou ĉást mé disertaĉní práce tvoří Y-STR data moravských Valachů,
data ĉeské populace a dalších evropských populací. Y chromosomální data pro tyto
srovnávací populace byla publikována v odborných ĉasopisech, jsou k dispozici
v internetových databázích, nebo byla poskytnuta přímo autory na vyţádání. Původ
genetických dat pro všechny pouţité populace ukazuje tabulka 11. níţe.
V rámci svého doktorandského studia jsem sbíral genetický materiál od dárců na
moravském Valašsku. Sběr těchto vzorků probíhal za přispění grantu GAUK (218/2005/BBIO/PedF). Sběr probíhal v roce 2005 a poĉátkem roku 2006. V tomto období jsem
absolvoval 5 krátkodobých pobytů (3–6 dnů) na Valašsku. Během těchto pobytů jsem v prvé
řadě navazoval styky s potenciálními dárci, a následně došlo téţ k samotnému odběru DNA.
Lokality sběru byly následující: Zlín; obec Hutisko-Solanec (okr. Vsetín); obec Dolní Beĉva
(okr. Vsetín); obec Valašská Senice (okr. Vsetín). Přesnou polohu jednotlivých odběrových
míst ukazuje mapa na obrázku 8.

114

Obr. 8. Místa sběru DNA moravských Valachů.

Kontakt na místní obyvatele jsem získal následovně. V prvé řadě jsem se přes internetové
diskuse seznámil se skupinou lidí ze Zlína a blízkého okolí. Po předběţném představení mého
výzkumného projektu, jeho metod a cílů jsem podnikl sluţební cestu do Zlína. Zde se mě
podařilo sebrat 12 valašských vzorků DNA.
Největší skupinu v mém valašském souboru tvoří vzorky z obce Hutisko-Solanec. Obec
leţí v podhůří Beskyd. Je sloţená ze dvou dříve samostatných osad – Hutiska a Solance. Obě
byly zaloţeny v polovině 17. století v rámci pasekářské kolonizace Bernardem ze Ţerotína, a
jiţ po pár letech získaly status města. V katastru obce leţela známá hospoda, kde se
kaţdoroĉně pořádal Valašský sněm (Válek 1907). Podařilo se mě navázat spolupráci s
místním obvodním lékařem, MUDr. Jaroslavem Ostříţkem. Pan doktor potom po mé
instruktáţi sbíral vzorky místních obyvatel přicházejících k němu do ordinace, a laskavě je
zasílal poštou do laboratoře na PřF UK. Za to mu patří můj srdeĉný dík, neboť právě jeho
znalost místních obyvatel a jeho vstřícný přístup k mému výzkumu zajistily dostateĉný poĉet
vzorků.
Minoritní podíl v mém valašském souboru mají také vzorky z obcí Dolní Beĉva a
Valašské Senice. Zde jsem odběr DNA provedl osobně – kontakt na dárce jsem obdrţel přímo
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od vzdálených příbuzných, respektive jsem jiţ dostal přímo Y-STR profil od dárce z Val.
Senice. Tabulka 10. uvádí poĉty DNA vzorků z jednotlivých lokalit. Od kaţdého dárce byl
odebrán pouze jeden vzorek DNA.
Tab. 11. Poĉty valašských DNA vzorků z jednotlivých lokalit sběru.

Lokalita

Počet vzorků

Zlín

12

Hutisko-Solanec a Dolní Beĉva

81

Valašská Senice

1

Z hlediska výzkumu genetické variability moravských Valachů bylo rozhodující zajistit,
aby dárci DNA kromě toho, ţe na Valašsku ţijí, tak také Valaši jsou. S tím se spojuje i
problém definice dnešního Valašska nebo Valachů jako svébytné etnické/kulturní skupiny.
V rámci sběru vzorků jsme tento problém vyřešili následovně. Samotnému sběru předcházel
krátký rozhovor. Zde jsme já nebo MUDr. Ostříţek zjišťovali v prvé řadě etnickou
sebeklasifikaci. Tedy jestli se daný dárce sám vidí jako Valach. Dále se zjišťovala historie
paternálních předků. Důleţitá podmínka zařazení do našeho souboru jako valašský vzorek
byla, aby minimálně 3 poslední paternální předci (otec, dědeĉek, pradědeĉek) ţili na území
moravského Valašska. Třetí otázka se samozřejmě týkala informovaného souhlasu, a obecně
vůle být vůbec zařazen do našeho výzkumu. Sebrané vzorky jsme podle popsaného vstupního
interview oznaĉili buď písmenem V (Valach) nebo písmenem N (není Valach). Pouze
s valašskými vzorky jsme pracovali v dalším výzkumu.
Informovaný souhlas byl vyţadován pouze ústní. V prvotním plánu bylo i získání
písemného informovaného souhlasu. Ale jelikoţ se kromě DNA nesbírala ţádná jiná data
(tedy ţádná příjmení, rodná ĉísla nebo informace o zdravotním stavu), od písemného
informovaného souhlasu se upustilo. Do jisté míry i proto, aby tento úkon neodrazoval
potenciální dárce. Můj PhD projekt nevyţadoval posouzení od etické komise biologické sekce
PřF, která ještě v té době ještě řádně nefungovala, a tedy ústní informovaný souhlas se jevil
jako rozumná a dostaĉující varianta. Z předchozích vět je zřejmé, ţe sesbírané vzorky uloţené
v laboratoři není ţádným způsobem moţné zpětně spojit s jejich majiteli, a takto je také
zajištěná jejich úplná anonymita.
Ostatní data jsem sbíral především z jiţ publikovaných údajů (viz citace v příslušné
tabulce 11.). Většina Y-STR profilů pro evropské populace je k dispozici ve veřejně přístupné
internetové databázi http://www.ystr.org (Willuweit et al. 2007). Tam, kde nejsou v této
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databázi přímo přístupná data urĉité etnické nebo populaĉní skupiny, je zde seznam
populaĉních a forenzních genetiků z příslušného státu, kteří jiţ publikovali některá populaĉní
data, a je proto moţné je kontaktovat přímo. Tímto způsobem se nám podařilo získat rovněţ
některé z pouţitých souborů. Kontrolní soubor ĉeské populace jsme získali v rámci
spolupráce s Mgr. Vlastimilem Stenclem z Kriminalistického ústavu PĈR. Soubor ĉítá 257
jedinců, kteří pocházejí z oblasti Středních Ĉech a Prahy. Celkově jsem pracoval s Y
chromosomálními daty ze 44 populací s celkovým poĉtem 4757 jedinců. Názvy populací jsem
nechal v angliĉtině, tak jak se objevují v příslušných publikacích. Přidělené zkratky z těchto
názvů vycházejí. Kompletní přehled pouţitých populací, spolu s informací o zdroji těchto dat,
zkratkách a poĉtech dárců v kaţdé populaci uvádí tabulka 11. Pro mapu s vyznaĉenými
lokacemi těchto populací viz obrázek 9. Jak je patrné z následující tabulky, pracuji
samozřejmě s výběry z jednotlivých populací, ne s celými populacemi. Ve smyslu porovnání
těchto „populaĉních výběrů“ bude probíhat i následující diskuse, i kdyţ pouţívám ve většině
případů pouze kratšího termínu „populace“.
Tab. 12. Přehled zkoumaných populací; Valaši oznaĉeni ĉerveně.

Počet

Populace

Zkratka

Zdroj

Albanians (Tirana)

ALB

Bosch et al. 2006

34

Aromuns (Romania)

ARO

Bosch et al. 2006

48

AAA

Bosch et al. 2006

19

AAD

Bosch et al. 2006

39

AMK

Bosch et al. 2006

43

AMS

Bosch et al. 2006

58

Austrians (Tirol)

AUT

Berger et al. 2005

130

Byelorussians (Poland)

BELP

Pepinsky et al. 2004

157

Bulgar. Gypsies

BUG

Zaharova et al. 2001

81

Bulgar. Turks

BUT

Zaharova et al. 2001

61

Bulgars

BUL

Zaharova et al. 2001

122

Aromuns (Andon Poci,
Albania)
Aromuns (Dukasi,
Albania)
Aromuns (Krusevo,
Macedonia)
Aromuns (Stip,
Macedonia)

jedinců

117

Croatians (Rijeka area)

CRO

Lovrecic et al. 2005

101

Csango (Lunca de Sus)

CSA

Egyed et al. 2006

84

Czechs (Central Bohemia)

CZE

Kriminalistický Ústav, Praha

257

Germans (Hamburg)

GER

Rodig et al. 2007

49

Greeks (Thrace)

GRE

Bosch et al. 2006

39

Hungarians (Budapest)

HUN

Furedi et al. 1999

116

Italians (E.Romana)

ITER

Presciuttini et al. 2001

89

Italians (Lazio)

ITLAZ

Presciuttini et al. 2001

218

Italians (Liguria)

ITLIG

Presciuttini et al. 2001

81

Italians (Lombardia)

ITLOM

Presciuttini et al. 2001

51

Italians (Marche)

ITMAR

Presciuttini et al. 2001

74

Italians (Puglia)

ITPUG

Presciuttini et al. 2001

70

Italians (Toscana)

ITOS

Presciuttini et al. 2001

218

Italians (Umbria)

ITUMB

Presciuttini et al. 2001

51

Italians (Veneto)

ITVEN

Presciuttini et al. 2001

120

Albanians (Kosovo)

ALK

Periĉić et al. 2004

117

Luzice Sorbs

SORB

Rodig et al. 2007

29

Macedonians

MACE

Periĉić et al. 2005

84

Macedonian Romani

RMA

Periĉić et al. 2005

68

Macedonians (Skopje)

MAC

Bosch et al. 2006

51

Moravian Valachs

VALACH

Poles (Central Poland)

POLC

Soltyszewski et al. 2007

254

Poles (SE Poland)

POSE

Kaczmarczyk et al. 2006

161

Romanians (Bucuresti)

ROMB

Barbarii et al. 2003

104

Romanians (Constanta)

ROMC

Bosch et al. 2006

31

Romanians (Ploesti)

ROMP

Bosch et al. 2006

36

Russians (European part)

RUS

Roewer et al. 2008

541

Saxons (Dresden)

SAX

Rodig et al. 2007

89

Serbs (Belgrade)

SERB

Lauc et al. 2005

114

Serbia and Monte Negro

SEMN

Stevanovic et al. 2006

237

Slovaks (Bratislava)

SLO

Rebala et al. 2007

164

Szekely (Miercurea Ciuc)

SZE

Egyed et al. 2006

91

94

118

Ukrainians (Kiev)

UKR

Roewer et al. 2003

82

Obr. 9. Místa původu zkoumaných populací (vytvořeno s pouţitím Google Maps, 2010).

DNA od valašských dárců pro úĉely této práce jsme sbírali ve formě bukálních stěrů.
Odběrové tyĉinky dodávané do ĈR firmou DispoLab vyrábí italská firma Copan Italia.
Odběrovou soupravu ukazuje obrázek 10.
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Obr. 10. Pouţitá odběrová soustava pro sběr DNA formou bukálních stěrů. Šipky oznaĉují místo perforace.

Odběr bukálních buněk probíhal otěrem na obou stranách ústní dutiny po dobu min. 20
sekund (dohromady). Odebrané vzorky byly co nejrychleji zpracovány v laboratoři Katedry
antropologie a genetiky ĉlověka, PřF UK. Jak jsme zjistili po několika prvních zásilkách
vzorků od MUDr. Ostříţka z Hutiska-Solance, vzhledem ke kompletnímu uzavření vzorků
v plastovém pouzdru dochází velmi rychle k jejich napadení plísněmi a tímto i k degradaci
DNA. Proto na radu kolegů z oddělení forenzní genetiky z Kriminalistického ústavu PĈR se
do plastikového obalu dělalo několik otvorů (viz šipky), vzorky tak mohly lépe vyschnout, a
moţná doba skladování se prodlouţila téměř na neomezenou dobu.
Extrakce DNA z odebraných vzorků probíhala za pouţití Chelexu a proteinasy K. Pouţili
jsme následující protokol:
1)

Vatový konec odběrové tyĉinky s nachytanými buňkami ústní sliznice se odstříhne
do ependorfky naplněné 1 ml ddH2O (dvakrát destilovaná voda, my jsme pouţívali
tuto vodu ještě filtrovanou, tedy bez přítomnosti enzymů štěpících nukleové
kyseliny – nuclease-free a RNAse-free). Za obĉasného míchání se buňky nechají
lýzovat po dobu 30 minut.

2)

Centrifugace 5 minut/ max. otáĉky. My jsme pouţívali 12–14 000 otáĉek.min-1

3)

Po centrifugaci se supernatant opatrně vylije, dále se bude pouţívat pouze peleta
rozbitých buněk zachycená na dně zkumavky.

4)

Resuspendovat peletu za pouţití 200 μl Chelexu (Bio-Rad).

5)

Přidáme 10 μl proteinásy K (5U/ml) (U = jednotka – unit).

6)

Inkubace 30 minut při 56 °C následována denaturací proteinásy K v délce 3
minut/95 °C.

7)

Centrifugace 5 minut/ max. otáĉky.

8)

DNA se nachází v supernatantu, pozor na peletu buněĉných zbytků a Chelex
kuliĉek. Odpipetujeme supernatant a uloţíme ho k dalšímu zpracování, zbytek
vyhodíme.
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Mnoţství DNA v koneĉném roztoku bylo zjišťováno na spektrofotometru NanoDrop
(NanoDrop Technologies) v laboratoři Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT).

9.2 Metody
U valašských DNA vzorků, jejichţ získání a extrakce byla popsána v předcházející ĉásti,
jsme stanovili jejich Y chromosomální STR profily. V teoretických kapitolách jsem jiţ
hovořil o Y-STR haplotypech, a rovněţ i o souboru Y-STR markerů, které se dohromady
nazývají minimal haplotype, popřípadě jejich rozšířený set nazývaný extended haplotype.
Jelikoţ srovnávací data o různých evropských populacích jsou obvykle dostupná právě pro
minHT a méně jiţ pro celý extHT set Y-STR polymorfismů, snaţili jsme se urĉit genetickou
variabilitu na těchto lokusech i v našem souboru Valachů. Pro tento úĉel existuje několik
komerĉně dostupných kitů. My jsme si zvolili kit PowerPlex® Y System od firmy Promega
(dále jen PowerPlex Y).
Tento kit obsahuje 12 polymorfních lokusů z dlouhého raménka Y chromosomu. Jsou to
DYS19, DYS385a,b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437,
DYS438 a DYS439. Jsme s ním tedy schopni zpracovat jak všechny minHT, tak i všechny
extHT lokusy. Lokus DYS437 nepatří ani do minHT ani do extHT setu, ale má rovněţ
vysokou genetickou variabilitu (Ayub et al. 2000) a jeho přítomnost není urĉitě nevýhodou.
Samotné stanovování probíhá ve dvou krocích. V prvé řadě se jedná o multiplex PCR, druhý
krok představuje fragmentaĉní analýza amplifikovaných úseků.
Základem multiplex PCR u kitu PowerPlex Y je dvanáct párů primerů. Ty jsou znaĉeny
třemi druhy fluorescentních barviĉek pro pozdější fragmentaĉní analýzu. Tabulka 12. udává
detaily jednotlivých amplifikovaných lokusů, stejně jako informace o fluorescentním znaĉení
primerů.
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Tab. 13. Detaily Y-STR lokusů v kitu PowerPlex® Y System (Promega Corporation 2007). FL – fluorescein;
TMR – carboxy-tetramethylrhodamine; JOE – 6-carboxy-4´,5´-dichloro-2´,7´-dimethoxyfluorescein.

Poměry jednotlivých reagens v koneĉné směsi a reakĉní podmínky jsou následující:
1. Gold ST★R 10X pufr

2,5 μl

2. PowerPlex® Y 10X Primer Pair Mix

2,5 μl

3. AmpliTaq Gold® DNA polymerase (5U/μl)

0,55 μl

4. DNA templát

1–10 ng

(Menší mnoţství DNA přináší paradoxně lepší výsledky, a menší rozdíly ve výšce
jednotlivých peaků u fragmentaĉní analýzy)
5. ddH2O

doplnit do 25 μl

V rámci ušetření finanĉních zdrojů jsme běţně pouţívali poloviĉní objemy všech reagens
bez podstatného vlivu na citlivost reakce.
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Pro amplifikaci jsme pouţili tento PCR program:
95 °C

11 minut

96 °C

2 minuty

-----------------------94 °C

1 minutu

│

60 °C

1 minutu

│x 10

70 °C

1,5 minuty

│

-----------------------90 °C

1 minutu

│

58 °C

1 minutu

│x 22

70 °C

1,5 minuty

│

-----------------------60 °C

30 minut

4 °C

∞

Fragmentaĉní analýza je formou kapilárové elektroforézy. Následující obrázek ukazuje
alelické ţebříĉky pro všechny polymorfismy obsaţené v kitu PowerPlex Y. Modře jsou
zakresleny lokusy znaĉené fluorescentní barvou fluoresceinem (FL), zeleně jsou zakresleny
lokusy znaĉené barvou JOE, ĉerně pak lokusy znaĉené barvou TMR. Můţeme si všimnout
velkého alelického rozpětí u zdvojeného a rychle mutujícího lokusu DYS385a/b, a naopak
poměrně málo známých alel (5) u lokusů DYS437 a DYS438.
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Obr. 11. Alelické ţebříĉky pro kit PowerPlex® Y System (Promega Corporation 2007).

Amplifikace a následná fragmentaĉní analýza probíhaly u valašských vzorků celkově ve
ĉtyřech laboratořích. Většina amplifikací byla vykonána v genetické laboratoři Katedry
antropologie a genetiky ĉlověka, PřF UK. Rovněţ většina fragmentaĉních analýz byla
zpracována v Laboratoři sekvence DNA, Centrum servisních laboratoří biologické sekce,
Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta. Ĉást vzorků byla kompletně zpracována
v laboratoři oddělení forenzní genetiky Kriminalistického Úřadu, Policie ĈR, Praha.
Posledních několik vzorků jsem zpracoval v laboratoři Jorge M. Rochy, na institutu
IPATIMUP, Universidade do Porto, Portugalsko.
Zde jsem také několik degradovaných vzorků DNA nejdříve amplifikoval podle protokolu
celogenomové amplifikace za pouţití polymerázy Φ a náhodných (random) primerů. Tento
protokol zde uvádím, jde o kit Illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit od firmy GE
Healthcare:

1.

Smícháme 22,5 μl Sample pufru s 2,5 μl templátové DNA, kterou se chystáme
amplifikovat (celková váha DNA: 10 ng)

124

2.

Inkubujeme tuto směs při 95 °C po dobu 3 minut – denaturace DNA

3.

Připravíme si mastermix sloţený z 22,5 μl Reaction pufru a 2,5 μl Enzyme mixu

4.

Smícháme připravený mastermix s denaturovanou DNA v Sample pufru a tuto směs
inkubujeme za teploty 30 °C 4 hodiny.

5.

Reakci ukonĉíme zahřátím směsi na teplotu 65 °C po dobu 10 minut. Tímto dojde
k denaturaci polymerázy Phi29, a tím se zabrání i v její exonukleásové aktivitě a tak
i v moţné degradaci vzniklého produktu

6.

Před pouţitím zchladíme směs na 4 °C, dlouhodobě uchováváme při teplotě -20 °C

Fragmentaĉní analýza probíhala přesně podle dodávaného manuálu ke kitu PowerPlex® Y
System (Promega Corporation 2007). V laboratořích byly přítomny různé typy sekvenátorů,
ale tento fakt by neměl mít na koneĉné výsledky při dodrţování správného pracovního
postupu vliv. ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer je k dipozici v Servisním centru
UK na PřF, ABI PRISM® 3100-Avant Genetic Analyzer na oddělení forenzní genetiky
Kriminalistického ústavu PĈR v Praze, a ABI PRISM 3130 na institutu IPATIMUP v Portu.
Výsledky z fragmentaĉní analýzy byly zpracovány v programu Genotyper 3.7.
Během statistického zpracování dat jsme vyuţili několik komerĉních a rovněţ volně
dostupných programů. Základní zpracování a uloţení dat probíhalo v programu MS Excel
2007 a MS Word 2007. Pro statistické zpracování jsme vyuţili program Statistica 6.0
(StatSoft, Inc. 2001), souĉástí tohoto programu je i modul pro vícerozměrné škálování.
Základní intrapopulaĉní a interpopulaĉní ukazatele (viz Kapitola 8.) jsme vypoĉítali buď
přímo v MS Excel podle vzorců uvedených v příslušné kapitole, nebo jsme vyuţili volně
dostupného programu Arlequin 3.11 (Excoffier et al. 2005). V tomto programu jsme také
zkonstruovali matici párových genetických vzdáleností FST i RST. Program Arlequin v sobě
zahrnuje i moţnost výpoĉtu Mantelova testu, kterou jsme pouţili. Matice geografických
vzdáleností mezi populacemi byly konstruovány ruĉně, za pouţití internetového portálu
www.mapy.cz. Jako body, mezi kterými se měří jednotlivé vzdálenosti, byla pouţita
významná města nejblíţe centru sběru jednotlivých populací. Tato geografické vzdálenosti
definující města uvádí u kaţdé pouţité populace tabulka 13. v následující kapitole.
Pro konstrukci mediánových sítí v našem souboru jsme vyuţili volně dostupného
programu Networks 4.50 (http://www.fluxus-technology.com). Structure analýza byla
provedena v programu Structure 2.3 (http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html), a
výsledky zpracovány v programech Distruct 1.1
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(http://rosenberglab.bioinformatics.med.umich.edu/distruct.html) a následně GSview 4.9
(http://www.ghostgum.com.au).
Můj Ph.D. projekt byl podpořen z následujících grantů: GAUK 218/2005/B-BIO/PedF,
výzkumný záměr Katedry antropologie a genetiky ĉlověka, PřF UK MSM 0021620843, Grant
od Fondu Mobility Univerzity Karlovy v Praze na výzkumný a studijní pobyt v USA
(realizováno v roce 2007 na Department of Human Genetics, University of Chicago, IL).
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10. Výsledky
Tato kapitola prezentuje pouze samotné výsledky prováděných genetických analýz. Jejich
podrobný rozbor je proveden v kapitole následující – tedy v diskusi. Jelikoţ mezi výsledky by
se daly poĉítat i matice párových vzdáleností mezi našimi populacemi, odkazuji zde i na ně.
Kompletní sady pouţitých matic jak genetických vzdáleností (FST, RST), tak geografických
vzdáleností a lingvistických vzdáleností dle Ruhlena (1987) a Gordona (2005) jsou uvedeny
v elektronické podobě jako souĉást kapitoly 16. Přílohy.
První tabulka ukazuje přehled pouţitých populací v našem souboru, stejně tak jako zdroje
odkud tyto data pocházejí a poĉet jedinců v kaţdé populaci. Kaţdé populaci je přiřazen kód,
který je dále pouţíván například v grafech mnohorozměrného škálování, nebo je na něj
odkazováno v textu. Aĉkoliv se ukrajinská populace (UKR) vyskytuje v první sérii tabulek,
dále se s touto populací nebudeme zabývat a neobjeví se ani ve výsledcích MDS, AMOVA,
Mantelova testu a structure analýzy. A to z důvodu, ţe pro tuto populaci je k dispozici pouze
7 Y-STR polymorfismů, zatímco pro všechny ostatní populace je k dispozici 9 (a více)
lokusů. Neţ tedy zmenšit celkové rozlišení všech testů jsme se rozhodli ve jmenovaných
testech nahradit populaci ukrajinskou velkou populací z evropské ĉásti Ruska (RUS) (Roewer
et al. 2008). Pokrytí celého geografického prostoru evropského Ruska je u této populace
velmi dobré, jak ukazuje obrázek 12. Zasahuje i do nejzápadnější ĉásti ruského území a
v našich analýzách představuje východoslovanský element, tedy do jisté míry i doplňuje
populaci běloruskou a musí suplovat populaci ukrajinskou.
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Obr. 12. Rozloţení sběrových míst pro ruskou populaci (RUS) (Roewer et al. 2008). Oblasti: Smolenskaja
(Smo, n = 43); Brianskaja (Bri, 43); Ivanovskaja (Iva, 40); Lipezkaja (Lip, 47); Penzenskaja (Pen, 81);
Ryazanskaja (Rya, 36); Orlovskaja (Orl, 42); Tverskaja (Tve, 43); Vologodskaja (Vol, 40); Tambovskaja (Tam,
48); Archangelskaja (Arch, 42); Nowgorodskaja (Now, 40).

Následující tabulka ukazuje referenĉní bod pro kaţdou populaci, který byl pouţit pro
výpoĉet matice geografických vzdáleností. Pokud populace pocházela z konkrétního města,
pak jsme pouţili toto město. Pokud populace pocházela z urĉitého regionu, snaţili jsme se
jako referenĉní bod vyuţít město, které leţí co nejblíţe pomyslného středu tohoto areálu.
V tabulce jsou uvedeny také geografické koordináty jednotlivých referenĉních měst (měřeno
ve středu města).
Tab. 14. Geografické referenĉní body pro zkoumané populace. ALT (N) = severní geografická výška; LAT (E)
= východní geografická šířka.

Geografické koordináty
Populace

Zkratka

[°,´]

Referenční město
ALT (N)

LAT (E)

Albanians (Tirana)

ALB

Tirana

41,20

19,49

Aromuns (Romania)

ARO

Tulcea

45,10

28,48

40,10

20,06

Aromuns (Andon Poci,
Albania)

AAA

Andon Poci (Ure e
Kardhiqhit)
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Aromuns (Dukasi,

AAD

Dukasi (Patos)

40,41

19,37

AMK

Kruševo

41,22

21,14

AMS

Štip

41,44

22,11

Austrians (Tirol)

AUT

Innsbruck

47,15

11,22

Byelorussians (Poland)

BELP

Drohiczyn

52,24

22,39

Bulgar. Gypsies

BUG

Stara Zagora

42,25

25,38

Bulgar. Turks

BUT

Stara Zagora

42,25

25,38

Bulgars

BUL

Stara Zagora

42,25

25,38

Croatians (Rijeka area)

CRO

Rijeka

45,20

14,25

Csango (Lunca de Sus)

CSA

Miercurea Ciuc

46,21

25,47

Czechs (Central Bohemia)

CZE

Praha

50,04

14,26

Germans (Hamburg)

GER

Hamburg

53,35

10,0

Greeks (Thrace)

GRE

Soluň

40,37

22,57

Hungarians (Budapest)

HUN

Budapešť

47,29

19,04

Italians (E.Romana)

ITER

Boloňa

44,29

11,20

Italians (Lazio)

ITLAZ

Řím

41,53

12,30

Italians (Liguria)

ITLIG

Janov

44,24

8,57

Italians (Lombardia)

ITLOM

Milán

45,29

9,11

Italians (Marche)

ITMAR

Ancona

43,36

13,30

Italians (Puglia)

ITPUG

Bari

41,07

16,52

Italians (Toscana)

ITOS

Florencie

43,46

11,15

Italians (Umbria)

ITUMB

Perugia

43,06

12,23

Italians (Veneto)

ITVEN

Benátky

45,26

12,20

Albanians (Kosovo)

ALK

Priština

42,40

21,09

Luzice Sorbs

SORB

Görlitz (Zhořelec)

51,09

14,59

Macedonians

MACE

Skopje

41,59

21,26

Macedonian Romani

RMA

Skopje

41,59

21,26

Macedonians (Skopje)

MAC

Skopje

41,59

21,26

Moravian Valachs

VALACH

Vsetín

49,20

17,59

Albania)
Aromuns (Krusevo,
Macedonia)
Aromuns (Stip,
Macedonia)
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Poles (Central Poland)

POLC

Varšava

52,14

21,01

Poles (SE Poland)

POSE

Krakov

50,03

19,56

Romanians (Bucuresti)

ROMB

Bukurešť

44,26

26,06

Romanians (Constanta)

ROMC

Konstanca

44,10

28,38

Romanians (Ploesti)

ROMP

Ploješť

44,56

26,01

Russians (European part)

RUS

Moskva

55,45

37,37

Saxons (Dresden)

SAX

Dráţďany

51,02

13,44

Serbs (Belgrade)

SERB

Bělehrad

44,47

20,29

Serbia and Monte Negro

SEMN

Kragujevaĉ

44,00

20,54

Slovaks (Bratislava)

SLO

Bratislava

48,09

17,08

Szekely (Miercurea Ciuc)

SZE

Miercurea Ciuc

46,21

25,47

Ukrainians (Kiev)

UKR

Kijev

50,26

30,29

Následující série tabulek ukazuje naše populace seřazené podle ukazatelů intrapopulaĉní
diverzity. Ke kaţdé hodnotě příslušné statistiky je uvedena i směrodatná odchylka (znaĉeno
Std. Dev.). V prvním případě je to genetická (v našem případě haplotypická) diverzita. Druhá
tabulka uvádí výsledy mean number of pairwise differences, tedy průměrného poĉtu rozdílů
opakování mezi jednotlivými haplotypy v rámci jedné populace. Třetí tabulka ukazuje
populace seřazené podle průměrné genetické diverzity na jeden lokus.
Tab. 15. Populace seřazené podle genetické diverzity.

Gene (haplotype) diversity

Pořadí

Populace

Zkratka

1

Aromuns (Andon Poci, Albania)

AAA

0,7076

0,069

2

Aromuns (Dukasi, Albania)

AAD

0,7976

0,0615

3

Macedonian Romani

RMA

0,9008

0,0242

4

Aromuns (Stip, Macedonia)

AMS

0,9062

0,0204

5

Bulgar. Gypsies

BUG

0,9556

0,0149

6

Albanians (Kosovo)

ALK

0,9621

0,0079

7

Aromuns (Romania)

ARO

0,9645

0,0141

8

Csango (Lunca de Sus)

CSA

0,9791

0,0057

9

Moravian Valachs

VALACH

0,9792

0,0075

Std. Dev.
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10

Luzice Sorbs

SORB

0,9852

0,0136

11

Macedonians

MACE

0,9885

0,0058

12

Ukrainians (Kiev)

UKR

0,9886

0,0041

13

Greeks (Thrace)

GRE

0,9906

0,01

14

Albanians (Tirana)

ALB

0,9911

0,0093

15

Aromuns (Krusevo, Macedonia)

AMK

0,9911

0,0077

16

Serbia and Monte Negro

SEMN

0,9917

0,0024

17

Macedonians (Skopje)

MAC

0,9929

0,0058

18

Poles (SE Poland)

POSE

0,9929

0,0024

19

Slovaks (Bratislava)

SLO

0,9932

0,0021

20

Russians (European part)

RUS

0,9943

0,0009

21

Serbs (Belgrade)

SERB

0,9947

0,0021

22

Croatians (Rijeka area)

CRO

0,9949

0,003

23

Italians (E.Romana)

ITER

0,9949

0,0031

24

Romanians (Ploesti)

ROMP

0,9952

0,0078

25

Czechs (Central Bohemia)

CZE

0,9957

0,0009

26

Poles (Central Poland)

POLC

0,9957

0,0012

27

Szekely (Miercurea Ciuc)

SZE

0,9958

0,0029

28

Austrians (Tirol)

AUT

0,9959

0,0019

29

Saxons (Dresden)

SAX

0,9959

0,003

30

Byelorussians (Poland)

BELP

0,9962

0,0015

31

Italians (Marche)

ITMAR

0,9967

0,0033

32

Italians (Lombardia)

ITLOM

0,9976

0,0048

33

Bulgars

BUL

0,9977

0,0015

34

Bulgar. Turks

BUT

0,9978

0,0035

35

Romanians (Constanta)

ROMC

0,9978

0,0089

36

Germans (Hamburg)

GER

0,9983

0,0046

37

Romanians (Bucuresti)

ROMB

0,9983

0,0017

38

Italians (Toscana)

ITOS

0,9986

0,0008

39

Hungarians (Budapest)

HUN

0,9987

0,0013

40

Italians (Lazio)

ITLAZ

0,9991

0,0006

41

Italians (Umbria)

ITUMB

0,9992

0,0041
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42

Italians (Veneto)

ITVEN

0,9993

0,0012

43

Italians (Liguria)

ITLIG

0,9994

0,0021

44

Italians (Puglia)

ITPUG

1

0,0024

Tab. 16. Populace seřazené podle mean number of pairwise differences.

Mean number of pairwise
Pořadí

Populace

Zkratka

differences
Std. Dev.

1

Aromuns (Andon Poci, Albania)

AAA

3,701754

1,956638

2

Ukrainians (Kiev)

UKR

3,752785

1,912339

3

Moravian Valachs

VALACH

3,812857

1,936064

4

Macedonian Romani

RMA

3,823968

1,947508

5

Aromuns (Dukasi, Albania)

AAD

3,991903

2,039691

6

Bulgar. Gypsies

BUG

4,284877

2,144699

7

Albanians (Kosovo)

ALK

4,370469

2,175093

8

Poles (SE Poland)

POSE

4,379503

2,174803

9

Luzice Sorbs

SORB

4,406404

2,239319

10

Aromuns (Stip, Macedonia)

AMS

4,53418

2,262519

11

Poles (Central Poland)

POLC

4,560331

2,248893

12

Serbia and Monte Negro

SEMN

4,574698

2,255625

13

Macedonians

MACE

4,666667

2,310046

14

Italians (E.Romana)

ITER

4,671604

2,310903

15

Slovaks (Bratislava)

SLO

4,726096

2,324641

16

Serbs (Belgrade)

SERB

4,783574

2,354718

17

Romanians (Ploesti)

ROMP

4,836508

2,416084

18

Russians (European part)

RUS

4,864558

2,376197

19

Albanians (Tirana)

ALB

4,869875

2,434188

20

Aromuns (Krusevo, Macedonia)

AMK

4,903654

2,436244

21

Germans (Hamburg)

GER

4,920068

2,437548

22

Bulgars

BUL

4,938626

2,420761

23

Greeks (Thrace)

GRE

4,944669

2,459228

24

Italians (Marche)

ITMAR

4,946686

2,43502
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25

Croatians (Rijeka area)

CRO

4,949505

2,42891

26

Csango (Lunca de Sus)

CSA

5,014056

2,46101

27

Saxons (Dresden)

SAX

5,061032

2,480027

28

Italians (Lombardia)

ITLOM

5,087059

2,508906

29

Romanians (Constanta)

ROMC

5,094624

2,539503

30

Austrians (Tirol)

AUT

5,143948

2,508604

31

Aromuns (Romania)

ARO

5,155142

2,541297

32

Czechs (Central Bohemia)

CZE

5,17686

2,514928

33

Macedonians (Skopje)

MAC

5,182745

2,550724

34

Italians (Toscana)

ITOS

5,188179

2,521255

35

Romanians (Bucuresti)

ROMB

5,188574

2,531952

36

Byelorussians (Poland)

BELP

5,221297

2,53928

37

Italians (Lazio)

ITLAZ

5,225933

2,537544

38

Italians (Veneto)

ITVEN

5,265686

2,562627

39

Hungarians (Budapest)

HUN

5,275112

2,567318

40

Bulgar. Turks

BUT

5,290164

2,590619

41

Italians (Puglia)

ITPUG

5,360663

2,616689

42

Italians (Umbria)

ITUMB

5,385098

2,639123

43

Italians (Liguria)

ITLIG

5,400926

2,629918

44

Szekely (Miercurea Ciuc)

SZE

5,433211

2,640936

Tab. 17. Populace seřazené podle průměrné genetické diverzity na lokus.

Average gene diversity over loci

Pořadí

Populace

Zkratka

1

Aromuns (Andon Poci, Albania)

AAA

0,462719

0,273324

2

Moravian Valachs

VALACH

0,476607

0,268081

3

Macedonian Romani

RMA

0,477996

0,269877

4

Aromuns (Dukasi, Albania)

AAD

0,498988

0,283267

5

Bulgar. Gypsies

BUG

0,53561

0,297067

6

Ukrainians (Kiev)

UKR

0,536112

0,302714

7

Albanians (Kosovo)

ALK

0,546309

0,301059

8

Poles (SE Poland)

POSE

0,547438

0,300886

Std. Dev.
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9

Luzice Sorbs

SORB

0,5508

0,311564

10

Aromuns (Stip, Macedonia)

AMS

0,566773

0,313685

11

Poles (Central Poland)

POLC

0,570041

0,311005

12

Serbia and Monte Negro

SEMN

0,571837

0,311953

13

Macedonians

MACE

0,583333

0,319942

14

Italians (E.Romana)

ITER

0,58395

0,32002

15

Slovaks (Bratislava)

SLO

0,590762

0,32161

16

Serbs (Belgrade)

SERB

0,597947

0,325935

17

Romanians (Ploesti)

ROMP

0,604563

0,335687

18

Russians (European part)

RUS

0,60807

0,328484

19

Albanians (Tirana)

ALB

0,608734

0,338317

20

Aromuns (Krusevo, Macedonia)

AMK

0,612957

0,338176

21

Germans (Hamburg)

GER

0,615009

0,338164

22

Bulgars

BUL

0,617328

0,33504

23

Greeks (Thrace)

GRE

0,618084

0,341532

24

Italians (Marche)

ITMAR

0,618336

0,337356

25

Croatians (Rijeka area)

CRO

0,618688

0,336276

26

Csango (Lunca de Sus)

CSA

0,626757

0,340851

27

Saxons (Dresden)

SAX

0,632629

0,343441

28

Italians (Lombardia)

ITLOM

0,635882

0,348008

29

Romanians (Constanta)

ROMC

0,636828

0,353164

30

Austrians (Tirol)

AUT

0,642993

0,347165

31

Aromuns (Romania)

ARO

0,644393

0,352587

32

Czechs (Central Bohemia)

CZE

0,647108

0,347793

33

Macedonians (Skopje)

MAC

0,647843

0,353808

34

Italians (Toscana)

ITOS

0,648522

0,348713

35

Romanians (Bucuresti)

ROMB

0,648572

0,350523

36

Byelorussians (Poland)

BELP

0,652662

0,351323

37

Italians (Lazio)

ITLAZ

0,653242

0,350966

38

Italians (Veneto)

ITVEN

0,658211

0,354684

39

Hungarians (Budapest)

HUN

0,659389

0,355352

40

Bulgar. Turks

BUT

0,66127

0,359114
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41

Italians (Puglia)

ITPUG

0,670083

0,362579

42

Italians (Umbria)

ITUMB

0,673137

0,36607

43

Italians (Liguria)

ITLIG

0,675116

0,364276

44

Szekely (Miercurea Ciuc)

SZE

0,679151

0,365707

Z tabulky 14. je patrné, ţe moravští Valaši se svými intrapopulaĉními charakteristikami
liší od okolních populací. V porovnání se 43 evropskými populacemi dosahují Valaši velmi
nízkých hodnot základních ukazatelů vnitropopulaĉní diverzity. V genetické diverzitě (téţ
haplotypické diverzitě – haplotype diversity) Valaši vykazují 9. nejniţsí hodnoty ze všech
populací. Nedosahují sice tak extrémních hodnot jako izolované arumunské a cikánské
populace z Albánie a z Makedonie (Bosch et al. 2006), ovšem oproti „standardním“
evropským populacím je hodnota genetické diverzity u Valachů velmi nízká. Standardními
populacemi mám na mysli velké „národní“ populace, jejichţ vzorky obvykle pocházejí
z velkého geografického areálu nebo z oblasti hlavního města. Hodnotou genetické diverzity
0,9792 se moravští Valaši podobají nejvíce populaci Csángů z Transylvánie (maďarské
etnikum, podobní Sékelům) na straně jedné a zbytkům Luţických Srbů na straně druhé. I
tento údaj, dle mého názoru, vypovídá dostateĉně o charakteristice valašské populace. Tedy
jako o populaci sice izolované, ale stále jasně spojené se svými mateřskými populacemi.
Další dva parametry intrapopulaĉní diverzity staví Valachy ještě do extrémnější pozice.
Jsou to Mean number of pairwise differences (tabulka 15.) a Average gene diversity over loci
(tabulka 16.). Ve srovnání s ostatními populacemi vidíme, ţe Valaši vykazují u obou
testových statistik třetí, respektive druhé nejmenší hodnoty, hned za albánskými Arumuny.
V případě Mean number of pairwise differences se před Valachy ještě dostávají Ukrajinci, ale
jejich výsledky nejsou plně srovnatelné s ostatními populacemi, protoţe u tohoto souboru
chybí data pro polymorfismus DYS385a,b (Roewer et al. 2005). Ze zbývajících 43 populací
má tedy 41 vyšší hodnoty u obou statistik neţ jsme našli u moravských Valachů. Nebudu tedy
daleko od pravdy, kdyţ tvrdím, ţe valašské Y chromosomy se v průměru od sebe velmi málo
liší, a stejně tak i jednotlivé Y-STR polymorfismy na NRY mají mezi sebou velmi podobný
poĉet opakování – stejné nebo podobné alely.
Blízkou příbuznost haplotypů nalezených ve valašské populaci ukazují i výsledky analýzy
pomocí mediánových sítí. Na následujícím obrázku 13. vidíme tzv. torzo nejpříbuznějších
haplotypů propojené tuĉnými liniemi. Jedná se o velmi blízké haplotypy, které vytváří
hvězdicovitou strukturu (star phylogeny) kolem haplotypu VALACH23.
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Obr. 13. Mediánová síť populace moravští Valaši (VALACH). Pouţity algoritmy reduced median a následně
median joining v programu Network 4.5.0.0; ţádné rozdíly ve váze mutací na jednotlivých lokusech nebyly
pouţity.

Chceme-li se blíţe podívat na variabilitu a příbuznost haplotypů v rámci jednotlivých Y
chromosomálních haploskupin, můţeme představit následující sérii výsledků z analýzy
mediánových sítí. Kaţdý obrázek představuje výsledky pro jednu haploskupinu (urĉení
haploskupin pro valašské vzorky viz dále), kdy nastavení je stejné jako pro celkový test 94
valašských vzorků, který byl představen výše.
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Obr. 14. Mediánová síť populace moravští Valaši (VALACH), pouze vzorky haploskupiny E1b. Pouţity
algoritmy reduced median a následně median joining v programu Network 4.5.0.0; ţádné rozdíly ve váze mutací
na jednotlivých lokusech nebyly pouţity.
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Obr. 15. Mediánová síť populace moravští Valaši (VALACH), pouze vzorky haploskupiny I2a. Pouţity
algoritmy reduced median a následně median joining v programu Network 4.5.0.0; ţádné rozdíly ve váze mutací
na jednotlivých lokusech nebyly pouţity.
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Obr. 16. Mediánová síť populace moravští Valaši (VALACH), pouze vzorky haploskupiny R1a. Pouţity
algoritmy reduced median a následně median joining v programu Network 4.5.0.0; ţádné rozdíly ve váze mutací
na jednotlivých lokusech nebyly pouţity.
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Obr. 17. Mediánová síť populace moravští Valaši (VALACH), pouze vzorky haploskupiny R1b. Pouţity
algoritmy reduced median a následně median joining v programu Network 4.5.0.0; ţádné rozdíly ve váze mutací
na jednotlivých lokusech nebyly pouţity.

Valašská populace se pravděpodobně nachází v raném stádiu rozpadu této původní, snad
převáţně monomorfní, haplotypické diverzity. Tato hypotéza, podporovaná jak nízkými
hodnotami intrapopulaĉní diverzity, tak mediánovou sítí pro vzorky moravských Valachů,
v sobě skrývá další předpoklady. Naše valašská populace se jeví jako homogenní celek.
Kromě několika málo haplotypů, které leţí daleko od jádra celé populace, je zbytek velmi
kompaktní. Znamená to snad, ţe od svého vzniku nebyla valašská populace vystavena
ţádným výraznějším vnějším vlivům? Dle historických pramenů je osídlení východního
karpatského hraniĉního pásma staré maximálně 500 let. V genetické řeĉi je to přibliţně 20
generací (á 25 let). Dle mých závěrů během této doby nedošlo k migraci, která by na Valaších
zanechala výraznější genetické stopy. Ani poměrně bouřlivé postindustriální období nemělo
na populaci v Beskydech zásadní vliv. Je však také moţné, ţe tyto zásadní migrace nebo
populaĉní vlivy mohly být přítomny, ale my je nedokáţeme detekovat, protoţe jak původní,
tak nově příchozí obyvatelstvo si bylo geneticky velmi podobné. Tímto problémem se budu
zabývat v diskusi. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výsledky intrapopulaĉních analýz, je
moţné zkreslení díky nestejnoměrnému geografickému rozloţení vzorků z Valašska. Kromě
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13 vzorků totiţ pochází všech zbývajících 81 vzorků z oblasti Dolní a Prostřední Beĉvy a
vedlejšího údolí vesnice Hutisko-Solanec. Všechny vzorky však pocházejí od nepříbuzných
dárců, a tak snad spolu se vzorky ze Zlínska (které představuje demografický mix z celého
Valašska) zachycuje můj soubor genetickou variabilitu moravských Valachů co nejlépe.
Aĉkoliv STR polymorfismy samy o sobě jsou poměrně informativní markery, ještě
lepších výsledků můţeme dosáhnout, pokud zkombinujeme Y-STR a bialelické makery. Díky
poměrně nízké kvalitě vyizolované DNA a vzhledem k dlouhodobému skladování se
nepodařilo přímo urĉit Y chromosomální haploskupiny ve valašské populaci. Vyuţili jsme
tedy sluţeb programu “Haplogroup Predictor” autora Whita Atheyho
(http://www.hprg.com/hapest5/) (Athey 2005, 2006) (RNDr. Daniel Vaňek, PhD; Mgr.
Vlastimil Stenzl pers.kom.; Zastera et al. 2009, Ehler et al. 2010). Ten funguje na principu
bayesiánské statistky, kdy konkrétní kombinace alel na Y-STR lokusech (haplotyp) je vázána
s velkou pravděpodobností na jednu konkrétní bodovou mutaci (haploskupinu). Tyto
empiricky zjištěné pravděpodobnosti přiřazovaly většině valašských haplotypů konkrétní
haploskupiny s pravděpodobností větší neţ 95 %. Stejný způsob detekce haploskupin pouţil
například Zastera et al. (2009). Souhrn haploskupin v souboru moravských Valachů ukazuje
tabulka 17., graficky pak obrázek 18.
Tab. 18. Y chromosomální haploskupiny v souboru moravských Valachů. n = 94.

Proc. zastoupení

Haploskupina

Počet vzorků

R1a

37

39,4 %

R1b

34

36,2 %

I2a (xI2a2)

12

12,8 %

E1b1b

5

5,3 %

Q

2

2,1 %

J2a1b

1

1,1 %

J2b

1

1,1 %

G2a

1

1,1 %

I2b1

1

1,1 %

Celkem

94

100,0 %

(%, zaokrouhleno)
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Obr. 18. Poměrné zastoupení Y chromosomálních haploskupin v souboru moravských Valachů. Popis výseku:
<haploskupina; poĉet vzorků>.
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Interpopulaĉní variabilitu v našem souboru populací jsme stanovovali dvěma způsoby.
Jsou to genetické vzdálenosti FST a RST (viz příslušná kapitola 8.2.1, kde jsou popsány i jejich
výhody a nevýhody). Matice párových genetických vzdáleností byly pouţity při konstrukci
grafů mnohorozměrného škálování.
Co se týká valašské populace a jejího vztahu k ostatním populacím, tak FST a RST matice
nám dávají rozdílné výsledky. V případě FST vidíme, ţe Valaši se liší významně od všech
populací a to jak na 5%, tak na 1% hladině významnosti. Z přílohy III. je patrné, ţe se Valaši
liší od ostatních populací velmi výrazně (p-value < 0,00001 pro všechny párové genetické
vzdálenosti FST.) U RST je situace opaĉná. Zde jsou na 5% hladině významnosti genetické
vzdálenosti mezi Valachy a ostatními populacemi nevýznamné, s výjimkou polské populace
z jihovýchodního Polska, a populace ruské. Na 1% hladině významnosti jiţ ţádné statisticky
významné rozdíly mezi moravskými Valachy a dalšími populace nenacházíme. Tyto rozdíly
jsou způsobené odlišnostmi ve výpoĉtu obou statistik pro genetickou vzdálenost. Pro
genetické populaĉní studie je v literatuře v zásadě preferováno pouţívání FST genetické
vzdálenosti, především díky její menší citlivosti na náhodné výkyvy v poĉtu repetic mezi
alelami (Calafell et al. 2000, Pérez-Lezaun et al. 1997, Destro-Bisol et al. 2000), a RST se
ukazuje naopak výhodnější v porovnání populací, které mají velké alelické rozdíly u
zkoumaných polymorfismů (tj. velká alelická šířka) (Balloux and Lugon-Moulin 2002).
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Jelikoţ populace v našem souboru jsou si v rámci Y chromosomální variability velmi
podobné, musíme dát větší váhu výsledkům, které vychází z FST genetické vzdálenosti.
Statisticky významné párové FST vzdálenosti ukazují na to, ţe moravští Valaši jsou reálně
na Y chromosomu odlišní od všech ostatních populací v našem souboru. Ale RST nevýznamné
hodnoty ukazují, ţe tato odlišnost není velká. Liší se tedy ve skladbě haplotypů, ovšem tyto
valašské haplotypy jsou velmi podobné okolním evropským haplotypům. Liší se od nich
pouze velmi malým poĉtem mutací (repeticí). Obecně však můţeme říci, ţe genetické
vzdálenosti mezi populacemi jsou poměrně malé, jak ovšem v rámci Evropy můţeme
oĉekávat (Cavalli-Sforza et al. 1994).
Informace obsaţené v maticích genetických vzdáleností byly pouţity pro tvorbu grafů
vícerozměrného škálování (MDS). Pro set 43 populací (bez ukrajinské populace) byla tato
analýza provedena jak s maticí FST genetických vzdáleností, tak s maticí RST genetických
vzdáleností. Detaily grafů, jejich detailní popis a závěry pro jednotlivé zkoumané populace je
moţno nalézt v kapitole 11. Diskuse.
Obr. 19. MDS graf dle FST genetických vzdáleností. Stress value = 0,0172017; populace CZE, SLO, VALACH
jsou oznaĉeny tuĉně.
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Obr. 20. MDS graf dle RST genetických vzdáleností. Stress value = 0,0790290; populace CZE, SLO, VALACH
jsou oznaĉeny tuĉně; SLO (úplně vlevo) a VALACH (uprostřed) jsou oznaĉeny šipkami pro lepší orientaci.
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11. Diskuse
Diskuse je rozdělená na dvě ĉásti – analytickou a syntetickou. V první ĉásti diskutuji
výsledky z historického přehledu a data z lingvistických, demografických a genetických
analýz. V druhé ĉásti jsou tyto informace pouţity pro ověření hypotéz a vytvoření uceleného
pohledu na moravské Valachy.

11.1 Analytická část
V následující diskusi, kromě podrobného rozebrání jednotlivých výsledků, různých
variant prováděných testů a jejich zasazení do kontextu odpovídající odborné literatury, bude
opakovaně kladena otázka o původu Valachů v ĈR a jejich příbuznost k majoritní ĉeské
populaci, kterou v našem souboru reprezentují dárci ze středních Ĉech.

11.1.1

Historie

Z historických pramenů je zřejmé, ţe na formování souĉasné populace na naší
severovýchodní hranici měly svůj podíl i vlivy z východní a jihovýchodní Evropy (Kadlec
1916, Cranjala 1938, Giurescu 1980, Gáldi and Makkai 1942, Holík 2006, Chaloupecký 1947,
Jeřábek et al. 2004, Kavulják 1933, Krandţalov 1968, Macůrek 1959, Pasternak 1928, Štika
1973, Válek 1907, Vašek 1967). Historie osídlení Balkánského poloostrova je důleţitým
tématem i vzhledem k moravským Valachům. Historickým disciplínám je jiţ dlouhou dobu
známo obrovské mnoţství populací, které se svými vpády a migracemi podílely na vytváření
balkánských populací. Populaĉní genetika však zatím tyto podrobné prameny není schopna
vyuţít. Pokud se podíváme na tabulku 18., uvidíme snad celkový výĉet cizích vlivů na
populace jihovýchodní Evropy. Otázkou je, nakolik se tyto migrace odrazily na genetickém
obrazu populace, a nakolik je můţeme ještě dnes detekovat. Tento problém byl rozpoznán jiţ
dávno, a prostupuje například všemi zásadními pracemi Prof. L. L. Cavalli-Sforzi
(Ammerman and Cavalli-Sforza 1984, Cavalli-Sforza et al. 1994). Celý problém můţeme, dle
mého názoru, zjednodušit na otázku, zda při historicky zaznamenaném významném mísení
(admixture) hraje hlavní roli původní, autochtonní, obyvatelstvo, nebo obyvatelstvo nově
příchozí (snad xenochtonní). V souvislostech populaĉní genetiky se jedná o důleţitou otázku
týkající se osídlení Evropy během neolitu prvními zemědělci, kterou jsem se zabýval
například jiţ ve své diplomové práci (Ehler 2003). Na vzorku ĉeské populace a problematice
neolitu naráţí na tuto otázku například i Kráĉmarová a kol. (2006). Z těchto, a dalších
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(Semino et al. 2000, 2004, Chikhi et al. 2002, Underhill et al. 2000, Roewer et al. 2005), prací
vyplývá, ţe dokonce i tak masivní a dlouhodobá migrace, jakou zaţila Evropa na poĉátku
neolitu, zanechala pouze středně velký otisk detekovatelný v souĉasné genetické variabilitě
evropských populací. Samozřejmě, tento otisk je patrnější na jihu Evropy a v Mediteránu,
zatímco na severozápadě je téměř neznatelný. Daleko důleţitější byla předcházející velká
rekolonizace Evropy po posledním glaciálu z refugií na Iberském poloostrově, respektive
z Balkánského poloostrova a z jiţní Ukrajiny (Rootsi et al. 2004). Pokud neolitické,
nesrovnatelně masivnější a dlouhodobější, migrace měly pouze menší vliv na dnešní
genofond, jak velký je efekt dalších migrací, které vidíme v tabulce 18.? Ve většině případů
bude tento efekt velmi malý, a nebál bych se říci, ţe dnes stěţí detekovatelný. Významnější
efekt by mohly mít pouze největší ze zde jmenovaných migrací/etnických skupin. Význam
Keltů je obecné velmi přeceňovaný. Například i na našem území je doloţen jejich kulturní a
mocenský vliv spíše střídmější, v porovnání s názory souĉasné „keltománie“ (Waldhauser
2001). Vliv genetický je málo prozkoumaný, a odhlédneme-li od některých mutací v genu
CFTR, pak předpokládám, ţe bude spíše minoritní. Římané byli na Balkáně důleţitou
státotvornou silou v první polovině prvního tisíciletí n. l. Co se týká jejich moţného vlivu na
Valachy, nebo dnešní Rumuny, tak nemyslím, ţe by zde hrála římská imigrace důleţitou roli.
V římských provinciích byl vţdy kladen důraz na původní obyvatelstvo. Nejinak tomu bylo i
například v Trajánově Dákii. Je pravda, ţe odsud je zdokumentováno velké mnoţství
přistěhovaných římských obĉanů. Ale v tomto případě se jednalo snad o imigraci z celé
Evropy a ze Středomoří – tedy spíše neţ o jeden lehko identifikovatelný zdroj o celou plejádu
genetické variability, která výsledný obraz ještě více rozmazala. Dákie byla zpět od Římanů
dobyta původními Dáky s výraznou podporou Germánů (Gótů) roku 275 n. l.
Vliv Germánů na Balkáně je opět velmi diskutabilní. Samozřejmě je velmi dobře popsána
gótská migrace. Ale germánský genetický vliv není jasně doloţený, snad aţ na německé
osídlení v Sedmihradsku, které se ovšem datuje teprve z 12. století.
To ovšem neplatí o Slovanech. Ty pokládám, kromě původního autochtonního
obyvatelstva, za jeden z nejvýznamnějších vlivů, který ovlivnil sloţení populací v celé
jihovýchodní a střední Evropě. Dobře historicky doloţen je poĉátek jejich invaze (poĉátek 6.
století). A jako invazi můţeme tento rychlý postup nazvat. Kdy během několika desítek let
v průběhu 6. století překryje slovanský vliv téměř všechny vlivy původní. Co se týká
genetického vlivu, tak i ten je poměrně dobře zdokumentován (Periĉić et al. 2005a, Rebala et
al. 2007).
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Maďaři se usadili v Panonii v 9. století. Jejich vliv je urĉitě dlouhodobý, i dnes ţijí
v Rumunsku nejméně 2 významné etnické skupiny maďarského původu (Sékelové a
Csángové). Jsou to zemědělci podhorských oblastí v Pooltí. Ţijí tedy sympatricky nebo
parapatricky s původními transylvánskými Valachy.
Vliv několikerých vpádů etnických skupin mongolského, ĉi turko-tatarského původu do
Evropy nepochybně nebyl velký. Tedy alespoň co se genetické variability týĉe. Samozřejmě
historický význam Atilovy říše a Avarů je nesporný. Ovšem co se týká vlivu genetického, tak
opět soudím, ţe bude nevalný. Jiţ jen proto, ţe celá hunská říše byla velmi etnicky
heterogenní a hlavní demografickou silou zde byli převáţně místní Germáni a Slované.
Atilova hunská říše se rozpadla v podstatě krátce po jeho smrti (453 n. l.). Vliv Avarů na
území Evropy delší neţ Hunů, ovšem stejně jako v případě Hunů se jednalo především o elity,
vládce/šlechtu, a základem obou imperií byly původní kmeny především germánského a
slovanského původu. Další vpády tureckých kmenů na konci prvního tisíciletí našeho
letopoĉtu zahrnovaly Bulhary, Peĉeněhy a Kumánce. Bulhaři se velmi záhy „rozpouštějí“ ve
slovanské záplavě na Balkáně, a vládcové dynastie, která zakládá druhou bulharskou říši, mají
jiţ jasně slovanské jména (Kadlec 1916). Peĉeněhové i Kumánci hráli urĉitě důleţitou roli
ve formování prvních valašských státních celků, a potaţmo i rumunského národa. U Kumánců
to byla opět spíše šlechta, spolu s vlivem bulharské nobility, která se podílela na zakládání
prvních státních celků severně od Dunaje.
Pokud připustíme východní vlivy na moravském Valašsku – v historické literatuře dobře
zaznamenané – pak si také musíme uvědomit, ţe to byly výhradně vlivy prostého lidu, ne
šlechty (Kadlec 1916, Štika 1973, Cranjala 1938). Z předchozí pasáţe je zřejmé, ţe aĉkoliv
během bouřlivého období stěhování národů se na východě Evropy přehnalo velké mnoţství
etnických skupin, takových, které by mohly zanechat významný otisk na prostém
obyvatelstvu, tak abychom ho mohli detekovat i dnes, nebylo mnoho. Pokud tedy vypustíme
ty vlivy, které zahrnovaly převáţně výměnu vládnoucí vrstvy, tak nám kromě původního
obyvatelstva zbývají Slované, snad Germáni, Maďaři (a Sékelové) a pak smíšený vliv
tureckých etnik Peĉeněhů, Kumánů, popřípadě i omezený vliv Osmanské říše na Balkáně.
Obyvatelstvo Osmanské říše mohlo mít však vliv pouze na Valachy Balkánského poloostrova
– tedy Arumuny.
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Tab. 19. Přehled etnických skupin, které měly vliv na formovaní populace na Balkánském poloostrově (data dle
Adkins and Adkins 1998, Wolf 1984, McKenzie 2005, Kadlec 1916, Šatava 1987a,b, Vékony 2000).

Název etnika

Počátek působení

Řekové

Původní obyvatelstvo

Ilyrové

Původní obyvatelstvo

Poznámka

Objevují se minimálně 2000 př.
Thrákové

Původní obyvatelstvo

n. l. (příchod nebo etnogeneze –
nejasné)

Dákové

Původní obyvatelstvo

patří mezi thrácké kmeny

Getové

Původní obyvatelstvo

patří mezi thrácké kmeny
Germánské etnikum, snad

Bastarnové

Okolo 200 př. n. l.

s keltskými vlivy;
pravděpodobně asimilováni
Sarmaty

Keltové

Skythové

Na severu Balkánu se

vliv v původní Dákii, dále

jedná o původní

postup jiţně na Balkán a

obyvatelstvo

Anatólii

od 1. tis. př. n. l.

Íránského původu, nahrazeni
Sarmaty koncem 1. tis. n. l.
pravděpodobná spojitost se

Sarmaté

4 století př. n. l.

Slovany, patřili k nim Jazygové,
Alanové, íránské etnikum stejně
jako Skythové

Římské provincie na
Balkáně: Macedonia a
Římané

Archaea 146BC, Moesia
6AD, Dalmatia a
Pannonia 9AD, Thracia
46AD, Dacia 107AD

osídlení pobřeţí Jaderského
moře, ve vnitrozemí vliv
menší/malý, etnicky smíšené
obyvatelstvo (ne jen původní
kmen Římanů-Quiritů)

od 3. století; sedmihradští

Zejména východní Gótové, dále

Němci od konce 12. století

sedmihradští Němci (Sasové)

Hunové

konec 4. století

krátkodobé působení

Avaři

od 6. do 8. století

krátkodobé působení

Germáni
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Slované

6. století

velmi výrazný vliv, dlouhodobý
původně kmen turkických

Bulhaři

r. 681 – 1. bulh. říše

Balkarů; důleţitější byla 2.

r. 1186 – 2. bulh. říše

bulh. říše, ovšem jiţ etnicky
slovanská

Maďaři

9. století

důleţité působení, mísení se
slovanským obyvatelstvem
střednědobé působení, záhy

Pečeněhové

konec 9. stol.

mizí (splynutí s okolním
obyvatelstvem)
turkické etnikum, příbuzné

Kumánci

11. století

s Maďary, střednědobé
působení, záhy mizí (splynutí
s okolním obyvatelstvem)

11.1.2

Demografie

Jedné z důleţitých otázek týkající se přítomnosti Valachů na Moravě ještě nebyla
věnována dostateĉná pozornost. Touto otázkou je poĉet Valachů, a to, jak se měnil během
jednotlivých staletí – tedy jejich demografický vývoj.
Na tomto místě se také nebudu pokoušet o přesný odhad valašského obyvatelstva, ale
spíše bych se chtěl pokusit vyjádřit vliv, který KSK mohla na východomoravskou populaci
mít.
Z literární rešerše je zřejmé, ţe první Valaši se objevují na naší východní hranici na
samém konci 15. století. Pro další předpokládaný růst jejich populace a populace na Valašsku
jsem ĉerpal data ze dvou zdrojů (Holík 2006, Škubal 1988). Co se týká samotných Valachů, je
důleţitá především první studie. Holík (2006) ĉerpal z původních historických pramenů, a
snad i z jediného bezpeĉného zdroje stavu obyvatelstva, který z raného moderního věku
máme – tedy berní rulu (1654). Škubal (1988) vychází jiţ z bezpeĉných dat z rakouskouherských, prvorepublikových a pováleĉných sĉítání obyvatelstva. Ĉásteĉný odhad poĉtu
usedlých valašských rodin na východní Moravě a severozápadním Slovensku najdeme také ve
studii Macůrkově (1959).
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Tab. 20. Odhady poĉtu usedlých valašských rodin podle jednotlivých panství (Macůrek 1959).

Panství

1580

1600

Oravské

1619

1636

1647

1664

1690

365

Budatínské

133

Lednické
Frýdecké

20
30

42

50

Těšínské

140

kníţectví
celkem
(kumulativní)

30

50

415

457

597

647

780

Tab. 21. Poĉet usedlých valašských rodin dle správy moravských měst z roku 1644 (Holík 2006).

Panství

roku 1644

Vsetín

569

Vizovice

437

Lukov

587

Zlín

343

celkem

1936

Přesnější poĉty obyvatel ve valašském regionu můţeme nalézt ve studii Dr. Škubala
(1988), kde však jiţ není rozlišováno mezi obyvatelstvem původním a „cizím“ – tedy
Valašským. Jeho nejstarší data ovšem pocházejí aţ z roku 1850. Jak jiţ bylo řeĉeno, vznik
etnografického regionu byl jiţ bezpeĉně dokonĉen na poĉátku 19. století, takţe by další
rozlišení obyvatelstva v této studii postrádalo smysl. Z pohledu zájmu mojí práce však tato
studie představuje koneĉný demografický důsledek osídlení Valašska jak z místních,
původních, tak z cizích populaĉních zdrojů.
Tab. 22. Poĉet obyvatel na Valašsku v letech 1850–1980 (Škubal 1988).

Počet
obyvatel na
Valašsku

1850

1880

1910

1921

1950

1980

307818

337752

390356

382615

453655

563589
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Máme tedy málo přesná data z 16. a 17. století, dále přesná data z období posledních 150
let. Kolik procent souĉasné populace tvoří původní Valaši a kolik je tvořeno původním
moravským obyvatelstvem jsem odhadl za pouţití vzorce k exponenciální růstové křivce
obyvatelstva, který uvádí Brdiĉka (1981):
N = N0ert
N je souĉasná velikost populace, N0 je poĉáteĉní velikost populace, r je koeficient
přírůstku (Brdiĉka, 1981, uvádí r = 0,0025), t je ĉas v rocích. V případě moravských Valachů
jsem seĉetl poĉty rodin prezentované v tabulkách 19. a 20. Získané údaje jsem vynásobil 20,
abych dostal přesnější odhad o skuteĉném poĉtu lidí, kteří ţili ve valašských rodinách.
Výsledek ukazuje tabulka 22. N0 pro náš výpoĉet je tedy 54320 (poĉet Valachů v roce 1690),
a t = 290 (zajímá nás růst mezi lety 1690 a 1980). Za těchto podmínek je N = 112156.
Škubal (1988) uvádí v roce 1980 celkový poĉet obyvatel na Valašsku 563589. Dle našeho
výpoĉtu z toho představují přímí potomci původních Valachů 19,9 %. To je přibliţně stejný
poměr, jaký měli mezi sebou Valaši a nevalaši v oblasti moravského Valašska v během 17.
století (1:4). Vývoj těchto dvou sloţek populace na moravském Valašsku (Valachů a veškeré
populace Valašska) představuje graf na obrázku 21.
Z demografických dat vyplývá, ţe význam autochtonní moravské populace byl pro vznik
populace moravského Valašska zásadní. Přispění imigrantů z východu a jihovýchodu do této
vznikající populace bylo v řádu 20–25 %.
Tab. 23. Souhrnný poĉet obyvatel na Valašsku (data dle Holíka 2006, Macůrka 1959). Poĉet obyvatel = poĉet
rodin * 20.

Rok

Počet
obyvatel

1480

0

1580

600

1600

1000

1619

8300

1636

9140

1644

38720

1647

50660
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1664

51660

1690

54320

Obr. 21. Model demografického vývoje populace moravských Valachů a veškerých obyvatel Valašska. Modře –
data pro Valachy (16. a 17. století); ĉerveně – data pro celkové obyvatelstvo moravského Valašska (Škubal 1988,
viz Tab. 21.). Plná ĉára – lineární regrese. Data pro Valachy pocházejí z tabulky 22. Poslední hodnota této
datové řady (112156, oznaĉeno modrou šipkou) byla vypoĉítána dle vzorce uvedeného Brdiĉkou 1981, viz
předchozí text. První hodnota datové řady Valašsko (207594, oznaĉeno ĉervenou šipkou) je odhad. V roce 1980
tvořilo obyvatelstvo Valašska 5,46 % z celkového poĉtu obyvatel ĈR (563589 z 10315669). Brdiĉka (1981)
uvádí poĉet obyvatel v zemích koruny ĉeské v roce 1620 3,8 milionu. 5,46 % z 3,8 milionu je 207594.

Vývoj populace na Valašsku mezi lety 1480 a 1980
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0
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11.1.3

Lingvistika

Lingvistická data jsou další tradiĉní materiál, který byl zpracován z různých pohledů při
zkoumání moravského Valašska a východoevropských vlivů na Moravě. Já jsem se snaţil
tento rozsáhlý materiál vyuţít tak, abych ho mohl porovnávat s genetickými informacemi,
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které o zkoumaných populacích máme. Jak bylo vylíĉeno v kapitole 6., hlavním úsilím byla
konstrukce matic lingvistických vzdáleností. A to dle lingvistické klasifikace podle Ruhlena
(1987) nebo podle Gordona (2005). Aĉkoliv obě představené klasifikace vycházejí ze
stejného základu – Greenbergovy klasifikace metodou Mass Comparison (Greenberg 1987) a
ta má své základy snad aţ v tzv. Swadeshově seznamu slov (Swadesh 1952, 1955) –
v detailech a hloubce klasifikace se liší. Zde musím znovu opakovat, to co jiţ jsem uvedl
v samotné kapitole o lingvistických datech. V souĉasné době totiţ neexistuje jednotný systém
klasifikace jazyků, který by byl přijímaný většinou lingvistů. I klasifikace, které ve své práci
vyuţívám, bývají zpochybňovány. Snad by bylo výhodnější pouţít lingvistický systém, který
více zohledňuje příbuznost v gramatice, sémantice a syntaxi jednotlivých jazyků. Avšak tímto
typem klasifikace nejsou zpracovány uceleně ani evropské jazyky, takţe pro moje úĉely ho
nemohu pouţít (RNDr. Viktor Ĉerný, CSc., per. kom.).
Především ke Greenbergově a Ruhlenově klasifikaci jazyků existují připomínky a výtky
hlavně z řad lingvistů (Wright 1991, Goddard 1987, McMahon and McMahon 1995, Adelaar
1989). Naopak pro pouţití v populaĉní genetice se tyto klasifikace zdají být poměrně
příhodné. A i kdyţ snad nejsou úplně nejpřesnější, získaly si znaĉnou popularitu. Kladně se o
nich vyjadřuje například i Cavalli-Sforza (2000). Tuto klasifikaci vyuţívají různí autoři ve
svých výzkumech (Poloni et al. 1997, Chen et al. 1995, Cavalli-Sforza et al. 1992, 1988,
Excoffier et al. 1991, Belle and Barbujani 2007, Barbujani and Belle 2007). Z našeho pohledu
rozhodla o jejím pouţití především snadná dostupnost a ověřitelnost výsledků. Do jisté míry
můţeme i pominout výtky lingvistů k Ruhlenově klasifikaci, protoţe ty se vztahují zejména
k americkým jazykovým skupinám (Na-Dene a Amerind). Vzhledem k tomu, ţe my jsme
vyuţili pouze indoevropské jazyky (s výjimkou tureĉtiny patřící k altajským jazykům a
maďarštiny spadající do rodiny jazyků Ugro-Yukaghir) a právě skupina indoevropských
jazyků je nejlépe prozkoumaná. A na příbuznosti souĉasných ţivých indoevropských jazyků
se odborníci shodují téměř jednohlasně.
Jiţ v úvodu jsem zmínil hlavní metodický problém, na který jsem narazil při práci
s maticemi lingvistických vzdáleností v našem souboru populací. Tímto problémem je
nestejnorodá hloubka klasifikace u různých jazykových rodin, a z ní vznikající velké skoky
při tvorbě jazykových vzdáleností. Například vzdálenost mezi ruštinou a běloruštinou je 1, ale
vzdálenost mezi ruštinou a ukrajinštinou je 4. Proto jsem se rozhodl v rámci této diskuse
vyzkoušet drobnou změnu při tvorbě distanĉní jazykové matice. A sice, provedl jsem inverzní
logaritmickou transformaci původních hodnot lingvistických vzdáleností dle klíĉe v tabulce
23. Tedy logFLLOG = FL, neboli 10FL = FLLOG
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Tab. 24. Inverzní logaritmická transformace lingvistických vzdáleností.

Původní vzdálenost (FL)

Nová (FLLOG)

0

0

1

10

2

100

3

1 000

4

10 000

5

100 000

6

1 000 000

7

10 000 000

8

100 000 000

9

1 000 000 000

Tímto krokem jsme získali několik výhod. Za prvé, zmiňované disproporce (skoky)
v lingvistických vzdálenostech se vyrovnaly. Aĉkoliv jsou stále přítomny, jejich relativní
velikost je nyní menší (vzhledem k lingvistické vzdálenosti mezi jazykovými rodinami). Za
druhé, touto transformací v podstatě postulujeme, ţe nás zajímají především rozdíly mezi
jednotlivými jazyky a ne jejich podobnosti. V podstatě se celá distribuce lingvistických
vzdáleností roztáhla více do šířky a naopak se zploštila a případné nerovnosti se vyrovnaly.
Vliv této transformace na výsledky Mantelova testu byl pozorovatelný. Ovšem rozmezí, ve
kterém se výsledky Mantelova testu pohybovaly, ukazuje, ţe korelace genetické a lingvistické
variability v našem souboru je velmi malá. Nezáleţí tolik na tom, jakým způsobem kódujeme
naše data.
Mantelův test jsem prováděl v celkově pěti variantách. Tři z těchto pěti testů zahrnovaly
testování korelace 2 matic, a zbylé dva testovaly 3 matice. Následující přehled ukazuje
všechny kombinace matic, které byly testovány.
1) matice FST genetické vzdálenosti (FST) + matice geografické vzdálenosti (GEO)
2) matice FST genetické vzdálenosti (FST) + matice lingvistické vzdálenosti dle Ruhlena
(1987) (RUHLEN)
3) matice FST genetické vzdálenosti (FST) + inverzně log transformovaná matice
lingvistické vzdálenosti dle Ruhlena (1987) (FLLOGRUHLEN)
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4) matice FST genetické vzdálenosti (FST) + matice geografické vzdálenosti (GEO) +
matice lingvistické vzdálenosti dle Ruhlena (1987) (RUHLEN)
5) matice FST genetické vzdálenosti (FST) + matice geografické vzdálenosti (GEO) +
matice lingvistické vzdálenosti dle Gordona (2005) (GORDON)
Výsledky těchto testů potom uvádějí následující tabulky. Kompletní matice geografických
vzdáleností pro celý pouţitý soubor populací je souĉástí příloh (Příloha VI.). Vidíme, ţe ve
všech případech je první maticí genetická variabilita (FST), takţe všechny regresní a korelaĉní
koeficienty se vztahují k této základní matici (Y). Další matice v pořadí je znaĉena X1,
případně třetí matice je znaĉena X2. Pak tedy regresní koeficient X-té matice vzhledem
k základní matici je znaĉen bY1, korelaĉní koeficient je znaĉen rY1. V případě tří matic
máme k dispozici kromě regresních koeficientů a korelaĉní koeficientů mezi maticemi Y a X i
korelaĉní koeficient mezi X1 a X2 maticí (r12). K dispozici je také míra determinace matice
Y dalšími testovanými maticemi. Test byl proveden v programu Arlequin 3.11 (Excoffier et
al. 2005). P-values byly získány pomocí permutaĉního testu, 1000 opakování Mantelova testu
s porovnáním proti náhodným hodnotám.
Tab. 25. Výsledky Mantelova testu – popis viz text.

1) 2 matice (Y = FST, X1 = GEO)
Regression coefficient (bY1)

0,000023

Correlation coefficient (rY1)

0,147925

Determination of Y by X1(%)

0,021882

P-value (rY1 rand ≥ rY1 obs)

0,077

2) 2 matice (Y = FST, X1 = FLRUHLEN)
Regression coefficient (bY1)

0,002507

Correlation coefficient (rY1)

0,088715

Determination of Y by X1(%)

0,00787

P-value (rY1 rand ≥ rY1 obs)

0,15
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3) 2 matice (Y = FST, X1 = FLLOGRUHLEN)
Regression coefficient (bY1)

0

Correlation coefficient (rY1)

-0,17078

Determination of Y by X1(%)

0,029167

P-value (rY1 rand ≥ rY1 obs)

0,979

4) 3 matice (Y = FST, X1 = GEO, X2 = FLRUHLEN)
Regression coefficient (bY1)

0,000023

Regression coefficient (bY2)

0,002507

Correlation coefficient (rY1)

0,147925

Correlation coefficient (rY2)

0,088715

Correlation coefficient (r12)

0,174177

Determination of Y by X1(%)

0,020209

Determination of Y by X2(%)

0,005759

Total determination of Y (%)

0,025969

Unexplained variance of Y (%)

0,974031

P-value (rY1 rand ≥ rY1 obs)

0,057000

P-value (rY2 rand ≥ rY2 obs)

0,144000

P-value (rY1_2 rand ≥ rY1_2 obs)

0,067000

P-value (rY2_1 rand ≥ rY2_1 obs)

0,221000

5) 3 matice (Y = FST, X1 = GEO, X2 = FLGORDON)
Regression coefficient (bY1)

0,000023

Regression coefficient (bY2)

0,005241

Correlation coefficient (rY1)

0,147925

Correlation coefficient (rY2)

0,101422

Correlation coefficient (r12)

0,19373
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Determination of Y by X1(%)

0,019715

Determination of Y by X2(%)

0,007668

Total determination of Y (%)

0,027383

Unexplained variance of Y (%)

0,972617

P-value (rY1 rand ≥ rY1 obs)

0,061000

P-value (rY2 rand ≥ rY2 obs)

0,137000

P-value (rY1_2 rand ≥ rY1_2 obs)

0,087000

P-value (rY2_1 rand ≥ rY2_1 obs)

0,216000

Z těchto výsledků můţeme uĉinit jasný závěr, který jsem naznaĉil jiţ výše. Tedy, ţe
korelace mezi jazykovou a genetickou variabilitou v našem souboru je velmi malá a
statisticky nevýznamná na 5% hladině významnosti. Hovoříme pouze o zlomcích procent.
Jazyková matice zkonstruovaná dle Ruhlena (1987) vysvětluje jen 0,78 % genetické
variability vyjádřené maticí FST vzdáleností. Pokud pouţijeme transformovanou variantu této
matice (FLLOGRUHLEN), pak se nám tato hodnota zvedne na 2,9 %. To je srovnatelné
s pouhou geografickou vzdáleností, která sama o sobě determinuje genetickou variabilitu
v našem souboru 2,1 %. Pokud zkombinujeme obě míry, tedy jak lingvistickou vzdálenost,
tak geografickou vzdálenost, tak i přesto se nám nepodaří vysvětlit více neţ 2,5 %
(GEO+FLRUHLEN), respektive 2,7 % (GEO+FLGORDON) genetické variability. Více neţ
97 % genetické variability Y-STR markerů zůstává neobjasněno. Takto vysoké ĉíslo je do
jisté míry překvapením, ale pokud budeme brát v úvahu, ţe naše populace jsou geograficky
velmi blízko poloţené, mají spoleĉnou historii ve velké ĉásti zkoumaného areálu, pak je
pochopitelné, ţe ani lingvistika v kombinaci s geografií nevysvětlí, jakým způsobem probíhal
gene-flow Y chromosomálních markerů v jihovýchodní Evropě. Tento výsledek je také
potvrzením jiţ známé skuteĉnosti, ţe evropské populace patří z genetického hlediska mezi
nejpodobnější, a přirozené geografické bariéry v (pre-)historické Evropě nebyly tak velké, aby
zabránily genetickému mísení populací.
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11.1.4

Genetika

V předchozí kapitole jsou popsány výsledky genetických analýz. Zde bych se chtěl
věnovat několika zajímavým tématům, které z prezentovaných výsledků vyvstávají.
Hlavní skuteĉností, kterou si musíme v této diskusi uvědomit, je fakt, ţe u Valachů máme
k dispozici pouze Y chromosomální variabilitu. Tedy informace o paternálních liniích. Co se
týká linií maternálně dědiĉných, tedy mitochondriální DNA, nevím o nich vůbec nic. Proto
všechny výsledky a závěry, které z nich vyvozuji, platí pouze pro nositele Y chromosomu –
muţe. Jedna ĉást genomu totiţ zachycuje pouze ĉást evoluĉní historie zkoumané populace, a
mezi evoluĉní historií jednotlivých genetických markerů (Y chromosom, mtDNA, autosomy,
kódující ĉásti, nekódující ĉásti genomu…) mohou být významné rozdíly (Templeton 2007).
Pokud bychom chtěli být úplně přesní, tak náš soubor zastupuje souĉasnou populaci Valachů
(muţů) a tu ĉást z populací minulých, která dokázala uspět v evoluĉním boji – dokázala mít
potomky.
Ve výsledcích se jasně ukazuje nízká intrapopulaĉní variabilita moravských Valachů.
Jejich umístění na devátém nejniţším místě v haplotypické diverzitě a na třetím (respektive na
druhém) místě v Mean number of pairwise differences a Average gene diversity over loci je
toho důkazem. Otázkou zůstává, ĉím mohou být takové výsledky způsobeny.
V prvé řadě se můţe jednat o artefakt. Tedy, ţe tento nález je pouze způsoben pouţitou
metodou a ve skuteĉnosti neexistuje. Ovšem kdyţ tři různé hodnoty ukazují na sníţenou, aţ
velmi sníţenou hodnotu diverzity ve valašské populaci, pak nemůţeme mluvit o náhodě. To,
ţe si jednotlivé haplotypy ve valašské populaci jsou velmi podobné, ukázaly i výsledky
analýzy mediánových sítí (Obr. 13.).
V druhé řadě můţe být tento stav vnitropopulaĉní diverzity u Valachů vysvětlen jinak.
Podle mediánové sítě a hodnot genetické diverzity a průměrné genetické diverzity na lokus se
zdá, ţe jsme zachytili valašskou populaci v průběhu rozpadu genetické variability jednoho,
nebo několika málo zakládajících haplotypů. Tento proces popsal výstiţně de Knijff (2000).
Kdy v rámci founder efektu je populace zaloţena jedním nebo několika málo příbuznými
haplotypy (na Y chromosomu nebo na jiném sledovaném lokusu). Populace je v tomto
okamţiku tedy v podstatě monomorfní. Postupem ĉasu se zaĉínají hromadit mutace na
sledovaném lokusu a původní jednolitý obraz na sledovaném lokusu se zaĉne rozpadávat na
velké mnoţství haplotypů. V poĉáteĉní fázi tohoto procesu jsou si jednotlivé haplotypy velmi
podobné. Pokud sledujeme STR polymorfismy, tak alely se od sebe liší malým poĉtem
opakování a i celková genetická (haplotypická) diverzita je malá. V reálných populacích se na

158

rozpadu původního haplotypu podílí ĉas a mutace (můţeme uvaţovat o jejich konstantní
rychlosti), a dále pak zejména migrace, míra inbreedingu/outbreedingu, a další následné
bottleneck effekty. Jak ovlivní founder efekt variabilitu na STR markerů v populaci je
schematicky ukázáno na obrázku 22. Nízké hodnoty genetické diverzity (haplotypické
diverzity) ukazují na izolaci – tedy na nepřítomnost panmixie a vyvinutou substrukturu
populace (Hartl and Clark 1994). Podobné výsledky u izolovaných balkánských populací
popsal také Bosch et al. (2006). Velmi nízké hodnoty haplotypické diverzity u izolovaných
populací Galície, Baskicka, Valencie a Maghrebu uvádí Brion et al. (2003).
Obr. 22. Rozpad genetické variability na Y chromosomu v ĉase (de Knijff 2000). T1, T2, T3 – tři mutaĉní
události pomalu se měnících bialelických markerů, které „vymaţou“ genetickou variabilitu na daném
chromosomu pro STR markery; pro naše úĉely můţeme téţ T1, T2, T3 chápat jako nezávislé founder efekty.

Ve výsledcích jsem prezentoval i grafy mediánových sítí valašské populace. Zde bych
chtěl představit jeden srovnávací obrázek, který ukazuje souhrnnou analýzu ĉeské a valašské
populace (CZE + VALACH), obrázek 23. Ukazuje pozici valašských haplotypů vzhledem
k ĉeským haplotypům. Dvoubarevné nody představují sdílené haplotypy. Ĉerveně zbarvení
Valaši jsou na pomezí mezi dvěma velkými klastry, které tvoří ţlutě zbarvená ĉeská populace.
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Tyto klastry v populaci z celé ĈR popsal na větším souboru jiţ Zastera et al. (2009) a jsou
tvořeny haplotypy patřící k haploskupinám R1a a R1b. Daly by se tedy nazvat jako
„západoevropské“ R1b haplotypy (na obrázku dolní klastr) a
„východoevropské/západoslovanské“ R1a haplotypy (horní nekompaktní klastr – nejspíše
zahrnuje i další haploskupiny (I, J, E…)). Valaši se zde ukazují jako populace úzce příbuzná
k východní skupině (R1a a další haploskupiny). Můţeme předpokládat, ţe základem valašské
populace bylo obyvatelstvo původní moravské nebo příchozí slovanské, a proto většina
detekovaných valašských haplotypů spadá do jiţ zmiňovaného
„východoevropského/západoslovanského“ klastru.
Obr. 23. Mediánová síť populací CZE (ţlutě) a VALACH (ĉerveně). Pouţity algoritmy reduced median a
následně median joining v programu Network 4.5.0.0, ţádné rozdíly ve váze mutací na jednotlivých lokusech
nebyly pouţity.

Kdyţ se podíváme na samotné frekvence jednotlivých haploskupin u valašské populace
(Tab. 17. v kapitole Výsledky), vidíme, ţe přes 75 % tvoří haploskupiny R1a a R1b. Dále je
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významněji zastoupena pouze HG I (13,9 %). Pokud porovnáme tyto hodnoty s jiţ
publikovanými údaji o okolních populacích, zjistíme, ţe Valaši jsou odlišní. Pro ĉeskou
populaci uvádí Kráĉmarová et al. (2006) R1a – 31,7 %, R1b – 28,3 %, I – 20,6 %. Statisticky
se tyto hodnoty od sebe významně neliší na 5% hladině (σ2 test, 1 DF). Podobné frekvence
haploskupin (R1 – 52 %; I – 24 %) jsme zaznamenali v menším souboru ĉítajícím 50 jedinců
pocházejících ze středních Ĉech (ĉást vzorků ze populace CZE) (Ehler et al. 2010).
Pokud však pouţijeme pouze ĉást dat Kráĉmarové et al. (2006), které pocházejí ze
Vsetína, tak hodnoty pro R1b haploskupinu jsou statisticky významně odlišné (p = 0,00753).
Dle Kráĉmarové má vsetínská populace zastoupení R1b haploskupiny 23,3 %, v souboru
moravských Valachů jsme zjistili 36,2 % této HG. Semino et al. (2000) a Rootsi et al. (2004)
uvádějí pro ĉeskoslovenskou populaci tyto hodnoty: R1a – 26,7 %, R1b – 35,6 %, I – 7,1 %.
Statisticky významné jsou rozdíly na pětiprocentní hranici mezi Valachy a těmito hodnotami
jsou u HG R1a (σ2 = 6,04082, 1 DF, p = 0,01398) a HG I (σ2 = 4,57606, 1 DF, p = 0,03242).
Valaši se tedy neliší nijak výrazně od majoritní ĉeské populace. Poměr R1a a R1b je 1,1,
coţ je pro ĉeskou populaci typické. Kráĉmarová et al. (2006) našla v ĉeské populaci větší
variabilitu haploskupin, ovšem na velmi nízkých frekvencích. Vyšší jsou u Valachů i
frekvence HG I, která pravděpodobně odráţí vliv migrace lovců-sběraĉů z jihozápadní
Evropy v období přelomu mezi mezolitem a neolitem (Periĉić et al. 2005a). Oproti
vsetínskému podsouboru z výše jmenované studie mají Valaši větší frekvenci haploskupiny
R1b. Coţ můţe být způsobeno buď vyšším vlivem německého osídlení ze Slezska, nebo také
malým poĉtem vzorků ve valašském souboru.
Pokud porovnáme moravské Valachy s balkánskými populacemi, pak zjistíme, ţe se liší
především vyšším zastoupením HG R1a a R1b, a naopak niţší frekvencí HG I, J, E, popřípadě
i nepřítomností HG F, H, G. To platí jak u velkých populací z bývalé Jugoslávie (Periĉić et al.
2005a), tak i u populací z Rumunska, Řecka, Albánie a izolovaných populací Arumunů
(Bosch et al. 2006). Periĉić et al. (2005a) udává dle vysoké frekvence R1a jako nejpodobnější
populaci té středoevropské populaci chorvatskou. Bosch et al. (2006) provedl analýzu
především malých balkánských populací. Zde také převládají haploskupiny, které se u
moravských Valachů nevyskytují. Vysoké jsou frekvence HG J, I, E. Co se týká HG R1a a
R1b, tak ty zde nachází na niţších frekvencích oproti populacím ze střední Evropy.
Zajímavostí je poměrně vysoká frekvence R1a a R1b u Arumunů z Makedonie. A rovněţ
vysoká frekvence R1b u Arumunů z Albánie. Zde ovšem úplně chybí HG R1a. Pokud
bychom chtěli odhadnout případné migranty z oblasti Rumunska, nebo obecně Balkánu, ve
valašské populaci, pak vidíme, ţe pouze frekvence Y chromosomálních haploskupin nám
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nestaĉí. Tyto populace se od sebe neliší dostateĉně výrazně, aby bylo moţné bezpeĉně odlišit
jakékoliv migraĉní vlivy. Nezbývá nám tedy neţ se podívat na další ĉást výsledků – matice
genetických vzdáleností a MDS grafy
Více o vztazích mezi 43 populacemi v našem souboru (vyjma ukrajinského vzorku) nám
mohou prozradit grafy vícerozměrného škálování. Z důvodů větší přehlednosti bych se chtěl
soustředit pouze na dvourozměrné MDS grafy. Tyto jsem zkonstruoval jak za pouţití FST
matice, tak RST matice. Jak můţeme vidět na obrázcích 19. a 20. v kapitole Výsledky oba
MDS grafy mají rozdílný tvar.
U MDS grafu zaloţeném na FST matici (dále jen MDS_ FST) vidíme uprostřed shluk
populací s extremitami v kaţdém horním rohu. Na jedné straně leţí izolované balkánské
populace (Arumuni a Albánci), a na straně druhé jsou to Sékelové a Slováci (!). Kdyţ se
zaměříme na Valachy na detailnějším obrázku (Obr. 24.), tak můţeme pozorovat, ţe jsou
poměrně vzdáleni jak od ĉeské, tak od slovenské populace. Nejbliţšími populacemi vzhledem
k Valachům jsou populace makedonské, makedonských Cikánů, populace rumunské a
populace z JV Polska. Ještě jednou připomínám, ţe co se týká FST genetických vzdáleností,
tak všechny jsou statisticky významné i na 1% hladině. Jak uvidíme i v případě RST MDS
grafu, populace makedonských Cikánů se rovněţ objevuje v těsné blízkosti moravských
Valachů. Mám za to, ţe v obou případech je tím spíše vyjádřen vliv makedonský, potaţmo
jihoslovanský, na tuto středoevropskou populaci. Co se týká druhého detailního obrázku
MDS_ FST grafu, tak ten ukazuje situaci v okolí ĉeské populace (CZE). Nejbliţší populací
k CZE je německá populace z Hamburgu. Ze středoevropských populací opět blízko
nacházíme Maďary z Budapešti. Zajímavá je blízkost populace řecké, ovšem řecký vzorek
ĉítá pouhých 39 jedinců ze Soluně, takţe její pozice můţe být více ovlivněna náhodou.
Poměrně blízko poloţené jsou i populace italské. Ze slovanských populací je nejblíţe
bulharská a chorvatská. Z obou těchto směrů jsou doloţeny historické migrace. Bělorusi
z Polska a Rakušané patří také mezi poměrně blízké populace CZE. Neoĉekávaná je relativně
velká vzdálenost mezi CZE a polskými populacemi. To však můţe být způsobeno i tím, ţe
CZE populace pochází ze středních Ĉech. Naopak k populaci valašské mají populace polské
nepoměrně blíţ.
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Obr. 24. Detail 2D MDS grafu (FST) – pozice moravských Valachů (VALACH).
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Obr. 25. Detail 2D MDS grafu (FST) – pozice ĉeské populace (CZE).

MDS graf zkonstruovaný za pouţití RST genetické vzdálenosti (MDS_ RST) je zobrazen na
Obr. 20. Jeho celkové pojetí se zas tak neliší od MDS_ FST grafu. Máme zde „jádro“ populací
a dále některé okrajové, extrémní případy. Můţeme říci, ţe rozptyl celého grafu je větší neţ u
MDS_ FST, a okrajové populace jsou také odlehlejší. Jedná se opět o populace Arumunů,
albánské, poměrně okrajově leţí také populace rakouská, všechny tři populace bulharské
(slovanská, turecká, cikánská) a populace polských Bělorusů. Z tohoto pohledu i ĉeská
populace leţí extrémněji u MDS_ RST neţ u MDS_ FST.
Populace moravských Valachů leţí v případě MDS_ RST ve velmi hustém klastru populací
v levé ĉásti grafu, tak jak to můţeme vidět i na detailních obrázcích 26. a 27. Nejblíţe k nim
se nachází opět populace makedonských Cikánů, populace makedonských Slovanů, všechny
tři vzorky rumunské a vzorky polské. Zde je populace z Varšavy (POLC) blíţe neţ populace
z JV Polska. V blízkosti se nacházejí rovněţ další slovanské populace (Rusi, Luţiĉtí Srbové),
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stejně jako populace kosovských Albánců, populace italské a populace německá ze Saska.
Slovenské a ĉeské vzorky jsou od sebe znaĉně vzdálené, a Valaši v tomto případě leţí blíţe
slovenské populaci.
Aĉkoliv RST genetické vzdálenosti mezi Valachy a ostatními populacemi nejsou
statisticky významné, mezi mnohými dalšími dvojicemi v našem souboru je tomu naopak.
Díky malé stress value (MDS_ FST (stress) = 0,0172017; MDS_ RST (stress) = 0,0790290)
MDS_ RST grafu však tento reprezentuje správně vztahy mezi těmito populacemi. V zásadě se
tyto vztahy u Valachů neliší od MDS_ FST. Jelikoţ MDS graf poměrně přesně reprezentuje i
některé varianty fylogenetických stromů (fenogramů) (Lessa 1990), takţe souvislosti
prezentované v MDS grafech mají znaĉnou váhu.
Podle vícerozměrného škálování je tedy v naší valašské populaci znaĉný vliv balkánských
populací. Zejména populace rumunské a populace makedonské. Naopak vliv
východoslovanských populací se neukázal jako zásadní. I kdyţ v tomto případě to je zřejmě
způsobeno nedostatkem kvalitních srovnávacích dat z této oblasti (východní Slovensko,
Ukrajina), který je suplován souhrnným velkým vzorkem Rusů z evropské ĉásti Ruska. Dobře
patrný je i blízký vztah Valachů k polské populaci, který je bliţší neţ k populaci ĉeské, a
pravděpodobně i bliţší neţ k populaci slovenské. Blízkost slovanských populací k populaci
valašské odráţí, dle mého názoru, zejména autochtonní vlivy moravské populace v průběhu
formování gene-poolu moravských Valachů.
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Obr. 26. Detail 2D MDS grafu (RST) – pozice moravských Valachů (VALACH).
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Obr. 27. Detail 2D MDS grafu (RST) – pozice moravských Valachů (VALACH) druhá ĉást.

O příbuznosti Valachů s ostatními populacemi můţe také vypovídat následující tabulka
(Tab. 25.), která ukazuje poĉet spoleĉných haplotypů (12 lokusů, tedy extHT+DYS439) mezi
moravskými Valachy a ostatními populacemi v našem souboru.
Tab. 26. Poĉet sdílených Y-STR haplotypů mezi moravskými Valachy a ostatními zkoumanými populacemi.

populace

sdílené
HT

populace

sdílené
HT

populace

sdílené
HT

populace

sdílené
HT

ALB

1

CRO

2

ITPUG

1

ROMB

2

ARO

0

CSA

3

ITOS

1

ROMC

1

AAA

0

CZE

18

ITUMB

1

ROMP

2

AAD

1

GER

0

ITVEN

1

RUS

7

AMK

2

GRE

2

ALK

0

SAX

3

AMS

1

HUN

4

SORB

2

SERB

3

AUT

2

ITER

0

MACE

3

SEMN

6
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BELP

0

ITLAZ

3

RMA

0

SLO

5

BUG

1

ITLIG

1

MAC

2

SZE

4

BUT

1

ITLOM

1

POLC

9

BUL

3

ITMAR

2

POSE

10

Z této tabulky můţeme vyĉíst, ţe nejvíce spoleĉných haplotypů mají mezi sebou Valaši a
Ĉeši (18). Na druhém místě se umístily populace polské – 10 a 9 sdílených HT. Následují
populace východní a jiţní slovanské, ruská (7), Srbsko a Ĉerná Hora (6) a slovenská (5).
Překvapivě 4 haplotypy sdílí Valaši s Maďary a se Sékely. Samozřejmě, pouhá tato ĉísla
nemůţeme brát na stejnou váhu jako genetické vzdálenosti. Především proto, ţe se velmi liší
poĉty jedinců v jednotlivých populacích. A také proto, ţe stejné haplotypy, kombinace STR
polymorfismů, mohou leţet na Y chromosomech z odlišných haploskupin (kombinace
bialelických polymorfismů). U většiny populací ovšem chybí informace o HG, takţe tento
problém není moţné metodologicky přesně rozřešit. Y chromosomální variabilita populací,
které se podílely na vzniku moravských Valachů, se vytvořila dávno před tím (a na jiném
místě), neţ došlo k popisovanému smísení migrujících a původních populací a ke vzniku
Valachů. V tomto smyslu jsou demografické procesy, které vedly k vytvoření moravských
Valachů mladší neţ mutace, jeţ by je měly charakterizovat. V takovém případě rozdíly mezi
populacemi jsou lépe vyjádřeny rozdíly ve frekvencích jednotlivých alel, neţ různými mírami
genetické vzdálenosti (Excoffier and Smouse 1994).
Není překvapující, ţe nejvíce haplotypů sdílí valašská populace s ĉeskou, a to i přes to, ţe
ĉeská populace pochází ze středních Ĉech. Bohuţel o této srovnávací populaci nemáme více
informací. Je pravděpodobné, ţe zahrnuje imigranty do středních Ĉech a Prahy z celého
území ĈR. Výměna migrantů s populací valašskou byla s největší pravděpodobností pouze
jednostranná. Lidé odcházeli za prací, pryĉ z Valašska. Zejména v posledních 100 letech se
tento trend zrychlil. Proto můţeme předpokládat, ţe ĉást pozorovaných sdílených haplotypů
bylo skuteĉně do středních Ĉech doneseno těmito migranty buď přímo z Valašska nebo
obecně z Moravy, a poĉet sdílených haplotypů mezi CZE a VALACH je tak mírně
nadhodnocen.
Jiţ předchozí výsledky MDS analýzy naznaĉily, ţe polská populace má k Valachům velmi
blízko, a zde to vidíme vyjádřeno vysokým poĉtem sdílených haplotypů. Překvapivý je malý
poĉet sdílených haplotypů se Slováky a především s populací evropské ĉásti Ruska. Ruské
vzorky pocházejí z několika odběrových míst západně od Uralu a téměř dokonale pokrývají

168

celý ruský evropský prostor. Jak jiţ bylo výše naznaĉeno, díky nedostateĉnému zastoupení
populací z východní Evropy, supluje tento velký ruský soubor do jisté míry i populace
ukrajinské, popřípadě běloruské. Můţeme pozorovat, ţe poĉet sdílených haplotypů mezi touto
ruskou populací a populacemi těsně sousedícími s Valachy je poměrně velký. Populace ĉeská
(CZE) sdílí s populací ruskou (RUS) více neţ 30 haplotypů, populace SLO ∩ RUS > 30,
POSE ∩ RUS > 30, POLC ∩ RUS > 50. Valašských 7 sdílených haplotypů s ruskou populací
je pravděpodobně vliv autochtonního, moravského/slovanského, elementu ve valašské
populaci. Zajímavé na sdílených haplotypech mezi Valachy a ostatními populacemi je fakt, ţe
se ve většině případů jedná pouze o několik málo haplotypů. Jsou to především tyto
následující HT (v závorce uvádím HG): VALACH11 (R1b), VALACH41 (I2a (xI2a2)),
VALACH49 (R1a), VALACH50 (R1a), VALACH54 (I2a (xI2a2)) a VALACH65 (R1a). Dle
jejich širokého rozšíření po Evropě můţeme předpokládat, ţe se jedná o staré haplotypy. Jsou
snad spojené s postglaciálním znovuosídlováním, v případě R1a/b, nebo s mladším
paleolitem, v případě haploskupiny I (Periĉić et al. 2005a).
Na tomto místě bych se ještě rád struĉně věnoval pozici muţů pocházejících
z rumunských populací v prezentovaných MDS grafech. A to z toho důvodu, ţe jsem se
rumunskou populací výrazně zabýval v historickém přehledu, a jedná se o kandidátskou
populaci na jednu z mateřských populací moravských Valachů. V případě MDS_ FST grafu
(Obr. 24. detail) leţí všechny populace etnických Rumunů (z Bukurešti, z Konstanty,
z Ploješti) velmi blízko sebe. Coţ je první významný rozdíl, pokud tuto situaci porovnáme
například s pozicí Ĉechů, moravských Valachů a Slováků, kteří ještě nedávno sdíleli také
jeden státní celek. Nejblíţe populace rumunské se nachází populace z jihovýchodního Polska.
Aĉkoliv je polská populace samozřejmě slovanská, oproti románským Rumunům, i tato
genetická příbuznost dokládá spoleĉnou historii těchto populací, stejně jako jejich
geografickou blízkost. Kromě další polské populace můţeme pozorovat v blízkosti Rumunů
ještě populaci ruskou, saskou, valašskou a populace makedonské. Pouze nepatrně dále stojí
populace italské. Ruský vliv, a to jak populaĉní, tak politický, na Rumunsko není ţádným
překvapením. Naopak blízkost saského vzorků těm rumunským snad můţe odráţet velký vliv
transylvánských Sasů na rumunskou populaci. Pokud by se podařilo rozšířit a zpřesnit tato
data, pak objasnění vlivu německé kolonizace od 11.–13. století na rumunskou populaci by
bylo urĉitě zajímavé téma na další výzkum. Italské populace jsou od rumunských vzdálené
více neţ od většiny dalších středoevropských populací. Vliv římský na vznikající rumunskou
populaci je tedy z hlediska Y chromosomálních polymorfismů znaĉně diskutabilní, i kdyţ
v historické literatuře rumunských autorů je ukazován jako rozhodující.
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Na výstupu MDS_ RST grafu (Obr. 26. detail) je pozice rumunských populací v podstatě
podobná té z MDS_ FST grafu. Populace ruské a některé slovanské balkánské (srbská,
ĉernohorská) se nacházejí ještě blíţe, neţ pokud pracujeme s FST vzdálenostmi. Pozice
polských populací, našeho valašského souboru, a rovněţ populací makedonských je v případě
pouţití RST téměř totoţná s MDS grafem zkonstruovaným dle FST vzdáleností. Proto ve
zkratce můţeme potvrdit, ţe aĉkoliv jazykově/etnicky jsou Rumuni populací cizí v porovnání
s okolní slovanskou masou, pokud se podíváme na genetickou variabilitu, tak vidíme, ţe plně
zapadají do kontextu severovýchodního Balkánu, který sousedí s oblastí zakarpatskou,
Pontickou stepí a přes Valašskou níţinu má i napojení na jiţní a západní Balkánský
poloostrov.
Do kterého populaĉního klastru tedy můţeme Valachy zařadit, jsem se pokusil ověřit
pomocí analýzy molekulárního rozptylu (AMOVA) (Weir and Cockerham 1984, Weir 1996,
Excoffier et al. 1992b). Klastrů zmíněných v předchozí větě jsem definoval několik typů.
První z nich je definován na základě příslušnosti do lingvistických skupin, klasifikace dle
Ruhlena (1987). První skupinu tvoří populace hovořící albánsky, druhou populace
s románskými jazyky, třetí populace s germánskými jazyky, ĉtvrtou populace se slovanskobaltickými jazyky, pátou cikánské populace s indoíránskými jazyky, šestou populace hovořící
maďarsky (ugrofinské jazyky), a sedmou tvoří zbytek populací (Řekové a bulharští Turci).
Genetické vzdálenosti byly poĉítány metodou FST. Výsledek této analýzy ukazuje následující
tabulka.
Tab. 27. AMOVA – FST – populace děleny dle lingvistických skupin.

Sum of

Variance

% of

squares

components

variation

6

317,472

0,06854

2,57

36

675,093

0,15176

5,7

Within populations (FST)

4632

11311,67

2,44207

91,73

Total

4674

12304,23

2,66238

100

Source of variation

d.f.

Among groups (FRT)
Among populations within
groups (FSR)

Díky permutaĉnímu testu (1023 opakování) jsme ověřili, ţe na všech hladinách variability
(FST – nezávisle na zařazení do skupin, FSR – v rámci skupiny mezi populacemi, FRT – mezi
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skupinami) se mezi sebou skupiny/populace liší (p < 0,005). Můţeme vidět, ţe zdaleka
nejvíce variability je rozmístěno mezi populacemi bez závislosti na tom, jestli je rozdělíme
podle lingvistických kritérií, nebo podle geografických kritérií, jak uvidíme níţe. Průměrná
FST byla 0,08275. Lingvisticky definované skupiny vysvětlují pouze 2,57 % pozorované
genetické variability v našem souboru. A to i přesto, ţe v Evropě představují mocenské státní
celky Němců, Slovanů a Maďarů (popř. Turků a Albánců) dlouhodobě proti sobě vyhraněné
protivníky. Na genetické úrovni se tento trend neprojevuje. Takto nízký vliv lingvistické
variability na variabilitu genetickou se shoduje s výsledky Mantelova testu (viz dále).
V dalším klastrování jsem rozdělil populace na balkánské a ostatní. Do skupiny „ostatní“
byly zařazeny všechny populace severně nebo západně od populace Maďarů z Budapešti
(HUN). V prvním případě byli Valaši přiřazeni k populacím „ostatní“, v druhém případě jsem
Valachy přiřadil do skupiny spolu s balkánskými populacemi. Výsledky těchto testů ukazují
dvě následující tabulky.
Tab. 28. AMOVA – FST – Balkán vs. Ostatní. Valaši = ostatní.

Sum of

Variance

% of

squares

components

variation

1

100,468

0,03311

1,25

41

892,097

0,18241

6,86

Within populations (FST)

4632

11311,67

2,44207

91,73

Total

4674

12304,23

2,65759

100

Sum of

Variance

% of

squares

components

variation

Source of variation

d.f.

Among groups (FRT)
Among populations within
groups (FSR)

Tab. 29. AMOVA – FST – Balkán vs. Ostatní. Valaši = Balkán.

Source of variation

d.f.

Among groups (FRT)

1

99,042

0,03134

1,18

41

893,523

0,18290

6,89

Within populations (FST)

4632

11311,67

2,44207

91,93

Total

4674

12304,23

2,65631

100

Among populations within
groups (FSR)
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Zajímavým zjištěním bylo, ţe pokud Valachy přiřadíme k balkánským populacím, tak
genetická vzdálenost mezi skupinami se zmenší, a rovněţ poklesne mnoţství variability mezi
dvěma pouţitými skupinami. Genetická vzdálenost mezi skupinami (FRT) se změní z 0,01246
na 0,01180. Tato ovšem stále zůstává statisticky významná. P-value v prvním případě je
0,00196, p-value FRT, pokud Valachy přiřadíme k balkánským populacím, vzroste na 0,00489.
Tento test dokazuje, ţe Valachy musíme chápat jako populaci středoevropskou a ne
jako populaci balkánskou, pouze do středoevropského prostoru vloţenou.

11.2 Syntetická část
11.2.1

Hypotézy

Nyní se dostáváme k diskusi o hypotézách vytyĉených na poĉátku této disertaĉní práce
(kapitola 2. Hypotézy). Pro lepší orientaci zde ještě jednou tyto hypotézy uvádím:
Nulová hypotéza (H0):
Moravští Valaši obývající v souĉasné době hraniĉní horské pásmo a přilehlé podhorské
oblasti na východě ĈR se neliší svojí genetickou variabilitou na Y chromosomu od okolního
ne-valašského obyvatelstva. Za pouţití moderních metod populaĉní genetiky nemůţeme tyto
populace rozlišit a model autochtonního původu moravských Valachů je tím
nejpravděpodobnějším vysvětlením.
Alternativní hypotéza (H1):
Valaši se odlišují od okolních populací svou genetickou variabilitou na Y chromosomu.
Pro jejich pravý biologický původ existuje několik vysvětlení:
H1a – Moravští Valaši jsou homogenní skupina, která je významně
odlišná od zbytku ĉeské populace. Mísení Valachů a původních
obyvatel moravsko-slovenského pomezí je nepravděpodobné. V tomto
případě se budu snaţit najít evropskou populaci, která je nejpodobnější
svou genetickou variabilitou zkoumaným moravským Valachům.
H1b – Moravští Valaši jsou ĉásteĉně odlišní od původního
obyvatelstva. Pravděpodobně došlo k mísení obou populací. Na základě
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historických pramenů a demografických dat se pokusím urĉit základní
parametry všech rodiĉovských populací, které mohly přispět na
formování genetické diverzity dnešní populace Valachů
v Moravskoslezských Beskydech.

Nulovou hypotézu (H0) můţeme zamítnout pod tíhou předloţených argumentů.
V první řadě jsou to intrapopulaĉní charakteristiky Valachů zaloţené na analýze Y
chromosomálních STR polymorfismů. Jak jsem výše uvedl, Valaši těmito charakteristikami
více připomínají balkánské populace, zejména ty malé a izolované (například Arumuny nebo
Albánce). Naopak významný rozdíl v haplotypické diverzitě (0,9792 ± 0,0075), v průměrné
diverzitě na lokus (0,476607 ± 0,268081) a v mean number of pairwise differences (3,812857
± 1,936064) můţeme pozorovat mezi moravskými Valachy a ĉeskou, slovenskou a polskou
populací. Tyto tři sousedící majoritní populace mají vysoké intrapopulaĉní statistické
ukazatele, odpovídající ostatním velkým populacím Evropy. Překvapivě nejvíc
diverzifikované jsou v mém souboru populace italské, aĉkoliv poĉtem vzorků patří většina
z nich spíše mezi průměrné populace v našem souboru.
Pokud se zaměříme na frekvence bialelických polymorfismů (Y chromosomální
haploskupiny), pak zjistíme, ţe se Valaši od populace ĉeské neliší. Zastoupení hlavních
haploskupin (R1a, R1b) je u Valachů (39,4 % u R1a, 36,2 % u R1b) stejné jako u Ĉechů,
nebo u moravské populace ze Vsetína. Valaši se však i zde jeví jako kompaktnější,
homogenní, populace, protoţe další haploskupiny se u nich vyskytují pouze v nízkých
frekvencích. Těchto vzácných haploskupin je méně neţ ve srovnávacích souborech ĉeské
populace. Valaši se jeví odlišní od ĉeské populace i tehdy, kdyţ se podíváme na
intrapopulaĉní vztahy v našem souboru populací. Na spíše drobnější odlišnosti mezi Valachy
a ostatními populacemi ukazují FST a RST genetické vzdálenosti (viz výše). Výsledky
mnohorozměrného škálování ukazují, ţe neţ Ĉechům nebo Slovákům, jsou valašským Y
chromosomům bliţší populace polské, a snad některé balkánské (Makedonci, Rumuni).
Rozbor historických a lingvistických pramenů rovněţ dokládá, ţe Valaši se od okolních
populací liší. V minulosti se lišili ještě více a byli jako odlišní vnímáni i původním
moravským obyvatelstvem, coţ je jasně zdokumentováno v historické literatuře.
Zbývá nám se zaměřit na obě eventuality alternativní hypotézy (H1a, H1b). Jsou tito
dnešní, od okolních populací tak odlišní, Valaši skupinou homogenní, nebo se jedná o
populaci vzniklou smísením více parentálních populací? Výsledky mediánové sítě valašských
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Y chromosomálních haplotypů ukazují, ţe Valaši jsou poměrně homogenní populací. Jak bylo
jiţ výše zmíněno, to můţe být způsobeno i omezeným poĉtem zpracovaných vzorků, nebo
menším poĉtem odběrových lokalit. Avšak spolu s nízkou intrapopulaĉní diverzitou svědĉí
tyto výsledky pro kompaktní jádro valašských Y chromosomů – tedy existuje rozhodně jedna
majoritní populace, která přispěla ke vzniku moravských Valachů rozhodující měrou. Dle
výsledných párových genetických vzdáleností (FST) jsou Valaši odlišní jak od Ĉechů
(populace středních Ĉech) (FST [VALACH;CZE] = 0,07031), tak od Slováků (FST
[VALACH;SLO] = 0,08979) . Ovšem tato odlišnost není příliš výrazná, jak nám ukazují
výsledky RST genetických vzdáleností. Sloţení Y chromosomálních haplotypů opět poukazuje
na jasný středoevropský původ Valachů, a balkánské vlivy jsou zde menší neţ u průměrné
ĉeské populace.
Pokud shrneme tyto výsledky genetických analýz spolu s informacemi historickými,
lingvistickými a doplníme demografickým nástinem (kapitola 11.1.2), pak musíme
s přihlédnutím k Occamově břitvě jako nejpravděpodobnější a nejjednodušší variantu původu
muţské ĉásti valašského etnika na Moravě zvolit dlouhodobou parapatrickou nebo
sympatrickou izolaci od autochtonní populace. To je, dle mého názoru, jediné správné
vysvětlení, pokud budeme trvat na co nejpřísnější interpretaci provedených genetických
šetření.
Musíme však přihlédnout k jasným historickým dokumentům, které východní a
jihovýchodní migraci na Valašsko dokazují, a tato tvrzení spojíme s výsledky MDS, pak
situace nebude tak jasná. V tomto scénáři stojí Valaši poměrně daleko jak od Ĉechů, tak od
Slováků. Z okolních populací jsou nejblíţe populaci polské. Ale další populace jako zejména
populace Slovanů z Balkánu a populace rumunská měly na vývoj Valachů velký vliv – vţdyť
výsledné grafy mnohorozměrného škálování v sobě zahrnují všechny nejvíce pravděpodobné
fylogenetické stromy, a jmenované balkánské populace zde vţdy leţí v blízkosti Valachů. I
v tomto scénáři jsou moravští Valaši izolovanou populací, ovšem vlivy okolních populací
jsou dost velké na to, aby Valachy geneticky ovlivnily. Jazykové vlastnosti valašského nářeĉí
jsou ve své podstatě také lingvistickým izolátem, který v sobě udrţuje archaické autochtonní
rysy. A východních vlivů zde najdeme sice malé mnoţství, ovšem jsou jasně patrné. Situace
genetické variability na Y chromosomu se do jisté míry nápadně podobá té lingvistické.
Nepochybně hrála ve vývoji moravských Valachů hlavní roli autochtonní populace
z Moravy, východní a jihovýchodní vlivy jsou zde detekovatelné, avšak výrazně slabší.
Hypotézu H1a tedy zamítáme a z výše uvedených důvodů se přikláníme k hypotéze H1b.
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Zbývá však vyřešit otázku, kolik bylo ancestrálních populací, které měly vliv na
zformování valašské populace. Dle mého názoru můţeme tyto, nám v detailu neznámé,
populace rozdělit do 3 skupin.
(i) Největší podíl na jejím vzniku měla bezpochyby původní moravská populace, kterou
bychom mohli charakterizovat jako západní slovanskou, ovšem jiţ samu o sobě promíchanou
s okolními národy vlivem dějinných událostí.
(ii) Dále to je podíl východní a jiţní slovanské Y chromosomální variability. Tyto vlivy
jiţ byly pravděpodobně přítomny v původní moravské populaci, avšak jejich hlavní příliv na
Valašsko byl zapříĉiněn migrací původních Valachů do oblasti Beskyd a Bílých Karpat od 15.
do 18. století. Víme, ţe zdrojem velké ĉásti této dlouhodobé imigrace byla Zakarpatská
Ukrajina, jihovýchodní Polsko, východní a střední Slovensko a Orava, a rovněţ Těšínsko a
Frýdecko (Kadlec 1916, Cranjala 1938, Štika 1973).
(iii) Posledním vlivem je příliv muţů, kteří jsou nositeli haplotypů pocházejících z
Balkánu, a nebál bych se tvrdit i z celé jihovýchodní Evropy. Tento vliv dokládají zejména
výsledky vícerozměrného škálování, kde se pokaţdé v blízkosti valašské populace objevovaly
populace rumunské, makedonské a některé populace italské. Dle mého názoru se v tomto
případě jedná o staré jihoevropské haplotypy (snad paleolitického nebo mezolitického
původu), které pocházejí z jihoevropských refugií (Itálie, střední Balkán) a následně se
rozšířily po celé jihovýchodní Evropě (Seielstad 1998, Jobling et al. 2004). Jak se dostaly tyto
haplotypy do valašské populace přesně zjistit nemůţeme. Ale je velmi pravděpodobné, ţe je
s sebou přinesli migranti z Balkánského poloostrova během kolonizace moravského Valašska.
Rozdělení hlavních genetických vlivů na vznik valašské populace názorně ukazují
výsledky admixture analýzy pomocí programu structure (Pritchard et al. 2000), které bych rád
na tomto místě prezentoval. Důvody proĉ uvádím výsledky této analýzy aţ na tomto místě
diskuse a ne v příslušné kapitole Výsledky jsou následující. Především se v mém případě
nejedná o standardní vyuţití této metody. Jak jsem uvedl v kapitole 8.2.5, structure není
primárně urĉena pro data pocházející z chromosomálních úseků s nízkým nebo nulovým
výskytem rekombinace (primárně NRY a mtDNA). Druhým faktem je, ţe jsem pro tuto
analýzu mohl pouţít pouze malé mnoţství markerů (7 Y-STR polymorfismů: DYS19,
DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393), pro které jsem měl data ze
všech zkoumaných populací. Po osobní konzultaci s jedním z tvůrců této metody (Jonathanem
Pritchardem) jsem se rozhodl tyto výsledky prezentovat, kaţdopádně pouze pro dokreslení
situace, jsem si vědom rizik pouţití této metody v prezentovaném kontextu. Je totiţ moţné, ţe
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některé parametry jsou díky nestandardnímu pouţití structure mírně zdeformované, případně
bude podhodnocen poĉet ancestrálních K populací.
Metoda, stejně jako nastavení vstupních parametrů této analýzy, je popsána v příslušné
kapitole (8.2.5). Pro odfiltrování moţného zkreslení výsledků díky rozdílné velikosti
jednotlivých populací jsem vybral z kaţdé populace náhodně 30 jedinců. Díky tomuto
postupu vypadla populace Aromuns (Andon Poci, Albania) (AAA). U populace Luţických
Srbů (SORB), která ĉítá pouze 29 dárců, jsem jednomu náhodnému vzorku zvýšil frekvenci o
1, abych se dostal na poţadovaných 30 jedinců. Celkově jsem tedy pouţil 42 populací, a
42*30 = 1260 vzorků. Hodnotu parametru K (poĉet hypotetických ancestrálních populací, ze
kterých pocházejí všechny pouţité vzorky) jsem experimentálně stanovil na 10 (dle postupu
uvedeném v manuálu). Samotná analýza ĉítala 100 000 opakování MCMC cyklu a
předcházela jí burn-in perioda o 20 000 opakování. Výsledky zobrazuje obrázek 29. Pokud se
soustředíme na valašskou populaci, ĉ. 31, zjistíme, ţe u ní převaţují 3 hlavní barvy, ĉervená,
fialová a světle modrá (obr. 28).
Obr. 28. Ukázka barevných kódů 3 nejdůleţitějších ancestrálních populací pro valašskou populaci ve výsledcích
structure analýzy.

Tyto barvy odráţejí zastoupení jednotlivých hypotetických ancestrálních populací u
našich vzorků. Pokud sledujeme tyto barvy v dalších populacích v testovaném souboru,
zjistíme, ţe ĉervená barva se objevuje téměř výhradně u slovanských populací
středoevropského prostoru. Je výrazně zastoupená v obou populacích polských (POSE,
POLC), v populaci Luţických Srbů (SORB), ve slovenské populaci (SLO) a mírně téţ
v ĉeském vzorku (CZE). Dále ji najdeme u populace z evropské ĉásti Ruska (RUS), u
chorvatské populace (CRO), dokonce i u italské populace z provincie Veneto (Benátky)
(ITVEN), ale zde se můţe jednat o vliv slovanské populace z východu. Dle mého názoru
reprezentuje ĉervená barva původní ancestrální západní slovanskou populaci, tedy u Valachů
autochtonní populaci moravskou (první z vlivů prezentovaných na předchozí straně). Druhou
výrazně zastoupenou barvou je u valašské populace fialová. Ta představuje druhý
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prezentovaný ancestrální faktor – populace východo- a jihoslovanské. Vidíme, ţe se
vyskytuje primárně u populací slovanských (ruská, slovenská, obě polské populace, ĉeská,
srbská, makedonská) nebo u populací, které s těmito přicházely v minulosti do přímého
kontaktu (Sasové, Rakušané, Csángo, Sékelové, Řekové). Kolik z této sloţky genetické
variability moravských Valachů jiţ bylo v autochtonní moravské populaci před příchodem
Valachů, nám tato analýza není schopna odhalit. Poslední výrazná sloţka valašské Y
chromosomální variability má barvu světle modrou. Její nejvyšší zastoupení je u populací
jiţní Evropy. V předcházející diskusi jsem jiţ oznaĉil tento vliv jako hlavní sloţku, jíţ
původní Valaši (tedy migranti z Balkánského poloostrova) přinesli na moravské Valašsko.
Kromě Valachů se vyskytuje tato komponenta i u populací polských, u populace slovenské a
ĉeské (sem mohla být zanesena jinou migrací neţ valašskou).
Jelikoţ však vliv dalších populací, kromě uvedených 3 sloţek, je malý, můţeme na tomto
místě definovat další 2 podhypotézy H1b:
H1b1: Moravští Valaši vznikli parapatricky oddělením od původní autochtonní populace a
dlouhodobým minoritním mísením s imigranty z východní a jihovýchodní Evropy. Jejich
izolace byla způsobena především nepřístupným horským terénem.
H1b2: Moravští Valaši vznikli sympatricky vzhledem k původní autochtonní populaci,
s dlouhodobým minoritním vlivem imigrantů z východní a jihovýchodní Evropy. Jejich
izolace byla zapříĉiněna kulturními a sociálními odlišnostmi.
Izolace (spolu s malou efektivní velikostí populace a tím zrychleným genetickým driftem)
hrála bezpochyby hlavní roli ve formování valašské genetické variability, stejně jako ve
formování celého etnografického regionu moravského Valašska se všemi jeho kulturními
zvláštnostmi (Štika 1973). Důkazy o této genetické izolaci máme z několika zdrojů. Prvním
z nich je vnitropopulaĉní variabilita, která je na extrémně nízké úrovni. Valaši dosahují
z celého souboru 43 zkoumaných populací deváté nejniţší hodnoty v genetické diverzitě
(0,9792), a dokonce druhé nejniţší hodnoty v parametrech průměrné genetické diverzity na
lokus (0,476607) a mean number of pairwise differences (3,812857). Sniţování genetické
diverzity, heterozygotnosti, jako ukazatel nepanmiktické populace, případně inbreedingu
uvádí Hartl and Clark (1997). Oba tyto důsledky (nepřítomnost panmixie, inbreeding) můţou
vzniknout v důsledku izolace populace. Bosch et al. (2006) popisuje rovněţ extrémně
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sníţenou vnitropopulaĉní variabilitu u balkánských populací Arumunů ve srovnání s okolními
populacemi. Tyto arumunské populace mají však ještě niţší hodnoty genetické diverzity ve
srovnání s moravskými Valachy. Izolace Valachů je nepochybná, ale přesto se jedná o
populaci ve středoevropském prostoru, kde byla hustota obyvatelstva vyšší neţ na Balkáně.
Sníţenou variabilitu valašské populace v důsledku izolace kombinované s efektem
zakladatele jsem prezentoval v předchozí ĉásti na výsledcích structure analýzy. Zde vykazují
Valaši pouze omezený poĉet ancestrálních populací ve srovnání se sousedními populacemi
(CZE, SLO, HUN, POSE, POLC).
Popisovaná izolace byla způsobena primárně horským terénem moravského Valašska.
V zásadě nebyla způsobena kulturními nebo sociálními vlivy. Jiţ od poĉátku valašského
osídlení z přelomu 15. a 16. století máme zdokumentované ĉasté případy spolupráce mezi
nově příchozími Valachy a původním moravským obyvatelstvem. Místní chodili k Valachům
do uĉení, na zkušenou, vznikaly manţelské svazky mezi Valachy a nevalachy (Kadlec 1916,
Macůrek 1959). Ekonomická superiorita valašských technologií na zpracování vlny, mléka a
kůţí si toto provázání populací vynutila. Zpoĉátku valašské kolonizace tedy vznikající
hybridní populace izolovaná nebyla, nebo pouze minimálně. K prohlubování izolace
moravského Valašska dochází, dle mého názoru, aţ po třicetileté válce jednak v důsledku
úbytku obyvatelstva, jednak k postupnému vyhasínání přílivu nových migrantů z východu,
sniţuje se také moc valašské samosprávy (valašských vojvodů) a tím i výhody salašnického
způsobu ţivota, a nakonec je to i rozšiřování technologií manufaktur a následně zaĉátek
industriálního věku, který potřeboval soustředit lidskou pracovní sílu spíše v níţině.
Termíny parapatrický a sympatrický se vyuţívají spíše v případě speciací (Flegr 2005).
Vznik valašské populace na Moravě samozřejmě nemá vůbec ţádné známky speciace, ale
přesto je zajímavé rozebrat, zda k této izolaci došlo parapatricky nebo sympatricky vzhledem
k autochtonní moravské populaci. Prostorová izolace (isolation by distance) je jedním
z nejĉastějších příĉin vzniku geneticky odlišných populací (Cavalli-Sforza et al. 1994, Rosser
et al. 2000, Ramachadran et al. 2005, Lahr and Foley 1998). Stejně tomu bylo u populace
moravských Valachů. V ţádném případě nemohlo jít o oddělení sympatrické, protoţe jiţ od
samého poĉátku formování této hybridní populace chyběly jakékoliv vnitřní nebo vnější
reprodukĉní bariéry. V případě jazykových bariér a vrozené lidské nedůvěře k cizincům byly
tyto bariéry velmi rychle překonány, jak jsem vylíĉil v předchozím odstavci. Reálná situace
ukazuje na parapatrickou prostorovou izolaci způsobenou především nadmořskou výškou
daných oblastí. Jedná se o oblast s nadmořskou výškou 370–800 m. n. m., kde došlo ke
vzniku valašské populace (předhůří Beskyd, horská údolí Beskyd, Hostýnské vrchy,
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Vizovické vrchy, velká ĉást Vsetínské vrchoviny a Bílých Karpat) (Štika 1973). Tato oblast
nebyla osídlena před příchodem Valachů a aţ do 17. století zde bylo osídlení velmi řídké. Pod
hranici 370 m. n. m. zasahovala pasekářská kolonizace i bez přispění Valachů. Nad hranicí
800 m. n. m. neexistovala stálá sídla ani po valašské kolonizaci. Pouze se zde nachází sezónní
obydlí (salaše).
Z výše uvedených příĉin musíme zamítnout hypotézu H1b2.
Hypotéza H1b1 vyjadřuje podle našich sebraných dat nejlépe vznik valašské populace na
východní Moravě.
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Obr. 29. Výsledky structure 2.3 analýzy (Pritchard et al. 2000). K = 10; No admixture model.
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12. Závěr
Výsledky mé disertaĉní práce mohou být shrnuty do tří zásadních bodů.

1)

Moravští Valaši jsou populací izolovanou. Jejich Y chromosomální
haplotypická genetická diverzita je ve srovnání s ostatními středoevropskými
populacemi na velmi nízké úrovni.
Genetická diverzita zkoumané souĉasné Valašské populace má hodnotu 0,9792
(SD = 0,0075). Takto nízká hodnota je způsobena především izolací valašské
populace (tedy nepřítomností panmixie) a malou efektivní velikostí populace, která
zesiluje efekt genetického driftu. Výsledky dalších popisných statistik jsou u
moravských Valachů rovněţ extrémně nízké. Průměrná genetická diverzita na lokus
dosahuje hodnoty 0,476607 (SD = 0,268081) a mean number of pairwise
differences hodnotu 3,812857 (SD = 1,936064). Tyto hodnoty spolu s výstupy
analýzy mediánových sítí pro valašskou populaci dokazují, ţe kromě izolace hraje
roli v genetické variabilitě Valachů i nízký věk této populace a rovněţ i ĉásteĉný
efekt zakladatele. Valašské Y-STR haplotypy jsou si vzájemně velmi podobné a liší
se pouze v malém poĉtu repetic. Je patrné, ţe zakládající haplotypy valašské
populace nestaĉily ještě akumulovat větší mnoţství mutací, a díky tomu je tato
populace charakterizována prezentovanými nízkými hodnotami intrapopulaĉních
parametrů. Těmito nízkými hodnotami se moravští Valaši podobají spíše
izolovaným balkánským populacím (Arumunům, Csángům, bulharským a
makedonským Cikánům) a Luţickým Srbům. Spoleĉným jmenovatelem těchto
populací je izolace, ať jiţ prostorová nebo kulturní.
Nejĉastějším pozorovaným valašským haplotypem s frekvencí 0,106 byl
haplotyp VALACH23:
haplotyp-DYS19-DYS389I-DYS389II-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393-DYS385a,b-DYS437-DYS438-DYS439

VALACH23-10-14-13-31-24-10-13-13-11,14-15-11-12

2)

Moravští Valaši se liší od populace české i od populace slovenské.
Porovnáním genetické vzdálenosti (FST) mezi zkoumanými populacemi se
ukázalo, ţe Valaši se statisticky významně liší od všech ostatních 42 populací (pvalue < 0,00001). Analýza pomocí vícerozměrného škálování (MDS), která v sobě
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zahrnuje i informaci o fylogenetických vztazích mezi zkoumanými populacemi,
ukázala, ţe nejbliţší příbuzné populace s moravskými Valachy jsou populace
makedonská, populace makedonských Romů, jihovýchodního Polska, a populace
rumunská (3 skupiny – z Bukurešti, Konstance a z Ploješti) (MDS stress value =
0,0172017). Naopak Ĉeši a Slováci v těchto testech vţdy vycházejí jako populace
vzdálené moravským Valachům. V tom je opět patrný vliv izolace moravských
Valachů od okolních majoritních populací, se kterými sdíleli Valaši spoleĉné státní
celky. A rovněţ je to důkaz imigrace na moravské Valašsko z východní a
jihovýchodní Evropy.
Analýza Y chromosomálních haploskupin a analýza molekulárního rozptylu
(AMOVA) neodhalily podstatné rozdíly mezi Valachy a středoevropskými
populacemi. Hlavní valašské haploskupiny jsou R1a a R1b, jejichţ ĉetnosti (39,4 %
u R1a; 36,2 % u R1b) se shodují se zastoupením těchto haploskupin v ĉeské
populaci. Další haploskupiny, E, I2, J, Q, T, jsou ve valašské populaci zastoupeny
pouze v malém procentu. Podobně tomu je i v populaci ĉeské.

3)

Moravští Valaši jsou hybridní populací, vzniklou smísením původní
autochtonní populace na východní Moravě a nově příchozích původních
Valachů. Tento proces trval přibližně 250 let. Podíl nově příchozích
východoevropských a jihoevropských Valachů nepřesahoval 20 %.
O příchodu imigrantů z východní Evropy na Valašsko na konci 15. století
existují nezvratitelné historické důkazy. Tito imigranti zaloţili spolu s původní
moravskou populací z níţe poloţených oblastí východní Moravy a Slezska novou
hybridní populaci v západních Karpatech – moravské Valachy. Postupná izolace
této populace vedla k vytvoření etnografického regionu Moravské Valašsko, který
je charakteristický svoji kulturou, jazykem a výše uvedenými genetickými znaky na
Y chromosomu. Demografická analýza, stejně jako genetická admixture analýza
ukazují, ţe východních imigrantů do regionu Valašska nebylo více neţ 20 %
z celkové populace. Jejich genetická specifikace je obtíţná, protoţe velká ĉást
těchto migrantů pochází ze Slovenska, jiţního Polska a Zakarpatské Ukrajiny, takţe
i kdyţ byli kulturně odlišní, geneticky byli v podstatě totoţní s valašskou populací.
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Závěry, které jsem zde prezentoval, popisují pouze situací moravských Valachů. Velká
ĉást výsledků však v sobě zahrnuje i informace o dalších evropských populacích a etnických
skupinách. Na několika místech diskuse jsem se zběţně těchto problémů dotknul. Po zvýšení
poĉtu zpracovaných polymorfismů především o autosomální STR a SNP lokusy a zvětšení
souboru populací, představují moje výsledky základ pro moţné rozšíření výzkumu do této
oblasti. Otázky, které zůstávají v evropském kontextu nevyřešeny, jsou například vlivy
slovanské expanze na původní obyvatelstvo, skuteĉný genetický vztah mezi slovanskými a
germánskými populacemi, genetická historie rumunského národa atd.
Mnou sebraná a zpracovaná genetická data neumoţňují dělat závěry o ţenské ĉásti
valašské populace. Avšak poněvadţ valašská imigrace na Moravu byla především motivována
ekonomicky, muţi v ní jistě hráli rozhodující roli. Proto Y chromosomální data mohou
poskytnout více informací o této imigraci neţ data z mitochondriální DNA. Zpracování
mtDNA diverzity ve valašské populaci, případně sběr a doplnění vzorků ze zkoumaných
populací a porovnání Valachů s izolovanými populacemi z okolních regionů (polští Goralé,
slovenští Valaši, Laši) představuje směr do budoucnosti, kterým by se měli výzkumníci
zajímající se o genetickou variabilitu valašské nebo moravské populace vydat.
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16. Přílohy
V kapitole Přílohy prezentuji výchozí data pro mé analýzy Y chromosomální variability
valašské populace a celého souboru pouţitých populací. Detaily konstrukce jednotlivých
matic jsou popsány v příslušných kapitolách. Jelikoţ tyto vzdálenostní matice jsou velké
nepřehledné soubory, v tištěné formě prezentuji pouze jednu ukázku matice genetických
vzdáleností FST. Kompletní přehled Příloh naleznete v elektronické podobě na přiloţeném
CD.
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16.1.1

Příloha I.

Tabulka I. Zdrojová data pro populaci moravských Valachů (Moravian Valachs [VALACH]). Celkový poĉet vzorků = 94, n = poĉet vzorků s konkrétním haplotypem.
haplotyp

n

DYS19

VALACH1
VALACH2
VALACH3
VALACH4
VALACH5
VALACH6
VALACH7
VALACH8
VALACH9
VALACH10
VALACH11
VALACH12
VALACH13
VALACH14
VALACH15
VALACH16
VALACH17
VALACH18
VALACH19
VALACH20
VALACH21
VALACH22
VALACH23
VALACH24
VALACH25
VALACH26
VALACH27

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
10
2
1
1
1

13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

DYS389I DYS389II DYS390
12
13
13
14
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

29
29
31
30
31
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

25
23
24
23
24
26
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

DYS391

DYS392

DYS393

DYS385
a,b

DYS437

DYS438

DYS439

11
10
10
9
10
11
11
10
10
10
10
12
8
10
10
10
11
10
10
9
11
11
10
10
10
10
10

13
14
11
11
13
13
12
11
11
11
13
13
12
11
11
13
13
11
11
11
11
11
13
13
13
13
14

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13

12,14
11,14
11,17
13,14
15,15
12,12
12,14
11,14
10,11
11,14
11,14
12,14
11,14
11,17,18
11,11
14,14
11,15
14,15
11,14
14,14
11,14
14,15
11,14
11,11
10,11,14
11,14
11,14

13
15
15
14
15
15
14
15
15
14
15
15
13
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
14
15

11
12
10
10
11
12
12
11
11
11
11
12
12
10
11
11
12
10
11
11
10
10
11
11
11
11
11

13
12
12
10
12
11
11
12
12
11
12
12
14
12
12
12
12
12
12
13
11
12
12
12
12
12
12
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VALACH28
VALACH29
VALACH30
VALACH31
VALACH32
VALACH33
VALACH34
VALACH35
VALACH36
VALACH37
VALACH38
VALACH39
VALACH40
VALACH41
VALACH42
VALACH43
VALACH44
VALACH45
VALACH46
VALACH47
VALACH48
VALACH49
VALACH50
VALACH51
VALACH52
VALACH53
VALACH54
VALACH55
VALACH56
VALACH57
VALACH58
VALACH59
VALACH60
VALACH61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1

14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
13
13
13
13
13
14
14
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

31
31
31
31
31
32
31
32
28
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

24
24
24
24
24
23
24
24
24
22
24
22
25
24
24
24
24
24
24
24
24
25
24
24
24
24
24
24
24
25
23
24
24
24

10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
11
10
11
10
10
10
11
10
10
10
11
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10

14
11
11
13
11
11
13
6
11
11
11
13
11
11
11
11
11
13
13
12
13
11
11
11
11
13
11
11
11
11
11
11
13
11

13
14
15
16
17
12
12
12
12
14
13
13
13
13
13
13
13
12
13
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
16,16
11,14
11,14
13,17
12,14
11,14
11,14
11,11
14,15
12,13
14,15
13,14
11,14
11,11
15,16
14,15
11,14
11,14
11,14
11,14
16,16
14,15
11,14
14,14
10,14
11,11
11,14
11,14
15,16

15
15
15
15
15
16
14
13
16
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
14
15
14
14
14
15
14
15
15
15
15
14
14
15
14

10
11
11
11
11
9
12
12
9
10
11
11
11
10
10
10
11
12
11
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
12
12
11
10

12
12
12
12
12
11
12
12
13
12
12
11
11
11
12
13
12
12
12
11
12
10
10
12
12
12
12
12
12
10
12
11
12
14
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VALACH62
VALACH63
VALACH64
VALACH65
VALACH66
VALACH67
VALACH68
VALACH69
VALACH70
VALACH71
VALACH72

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18

14
14
12
13
13
13
13
14
13
13
13

30
30
33
30
30
31
31
33
29
30
30

25
22
24
25
25
25
24
23
25
25
24

10
10
11
10
10
10
10
11
10
10
10

11
11
11
11
11
11
12
9
11
11
11

13
13
13
13
11
13
13
13
13
13
13

11,14
11,14
14,14
10,14
11,14
14,14
14,14
11,11
14,14
10,14
11,14

14
14
13
14
14
15
14
14
15
14
15

11
11
11
11
12
11
11
11
12
11
11

10
10
10
12
10
10
10
11
11
11
12
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16.1.2

Matice párových genetických vzdáleností FST
AR
O

AA
A

AL
B
AR
O
AA
A

AL
B
0.00
000
0.02
300
0.07
379

AA
D

AM
K

AM
S

AU
T

BE
LP

BU
G

BU
T

0.00
000
0.05
098

0.00
000

AA
D
AM
K
AM
S
AU
T
BE
LP

0.07
862
0.00
493
0.08
404
0.01
988
0.28
777

0.07
810
0.00
997
0.04
247
0.02
413
0.26
688

0.21
507
0.07
340
0.07
968
0.09
554
0.35
155

0.00
000
0.09
807
0.18
704
0.10
807
0.33
923

0.00
000
0.05
659
0.02
247
0.27
678

0.00
000
0.07
362
0.31
578

0.00
000
0.25
670

0.00
000

BU
G
BU
T

0.10
075
0.01
699
0.00
491
0.00
939
0.00
141
0.01
796

0.12
578
0.03
107

0.20
056
0.09
347

0.18
493
0.09
916

0.12
559
0.03
605

0.20
474
0.10
540

0.11
855
0.02
773

0.33
180
0.26
469

0.00
000
0.03
552

0.00
000

0.02
923
0.04
766
0.02
322
0.03
175

0.06
921
0.10
104
0.07
669
0.09
690

0.10
718
0.13
651
0.10
906
0.11
559

0.01
110
0.03
317
0.01
373
0.02
615

0.07
329
0.10
069
0.08
204
0.07
873

0.02
414
0.01
988
0.02
678
0.00
411

0.28
949
0.28
078
0.27
799
0.25
505

0.08
894
0.10
869
0.09
390
0.09
139

0.05
909
0.00
204
0.00
696
0.09
798
0.02
663

0.06
176

0.15
758

0.12
559

0.07
702

0.13
572

0.01
584

0.27
121

0.01
298
0.02
261
0.07
976
0.02
058

0.04
368
0.08
979
0.16
974
0.09
415

0.12
227
0.09
465
0.17
538
0.08
671

0.00
629
0.02
399
0.07
454
0.03
001

0.04
376
0.08
009
0.11
633
0.07
460

0.01
630
0.00
524
0.04
617
0.00
734

ITL
IG
ITL
OM
IT
MA
R

0.02
237
0.05
384

0.02
239
0.03
641

0.09
523
0.11
790

0.09
251
0.12
560
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