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Abstrakt 

Využití genetických markerů v nerekombinující části Y chromosomu se ukázalo jako 

vhodný nástroj pro studium historie, diverzity a migrace populací. Vhodnými markery na Y 

chromosomu se ukázaly být především SNP a STR polymorfismy.  

V rámci této práce bylo sebráno 53 vzorků DNA od nepříbuzných mužů-starousedlíků 

z 9 vesnic z okolí Klatov. Vzorky byly analyzovány, a byly stanoveny hodnoty 17 STR 

markerů pomocí AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. Celkem jsem zaznamenala výskyt 7 

haploskupin. Dále byly výsledky vzorků z vesnic Klatovska analyzovány metodou AMOVA a 

porovnány s okolními populacemi ze Spolkové republiky Německo, Rakouska, Středních a 

Jižních Čech. Nebyly nalezeny žádné významné rozdíly v genetickém profilu této populace 

vůči okolním populacím. 

 

Klíčová slova: Y-STR, Y-SNP, populační genetika, Česká republika, Klatovy, haploskupiny 

 

Abstract 

Usage of genetic markers in non-recombining part of chromosome Y has been shown 

as a eligible tool for a study of history, diversity and migration of population. Applicable 

markers of chromosome Y are SNP and STR polymorphisms.  

There were collected 53 unique samples of DNA as a object of this work from 

unrelated origin males from 9 villages around Klatovy. Samples have been analyzed and its 

values have been determined by using the 17 STR markers by AmpFLSTR® Yfiler® Direct 

Kit. In total I have observed 7 different haplogroups. I have resulted samples from villages 

around Klatovy and they were analyzed by AMOVA.  I have compared samples with the 

surrounding populations in neighborly Federal Republic of Germany, Austria, Central and 

South Bohemia. There were no significant differences founded in the genetic profile of this 

population to the surrounding populations. 
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 ÚVOD 

Y chromosomální markery se vyznačují specifickým typem dědičnosti. Díky jejich 

vlastnosti hromadit se v genomu bez vlivu na fenotyp jedince, jsou tyto polymorfismy 

využívány jako genetické markery. Jejich distribuce v populacích na celém světe nám 

umožňuje u těchto populací objasnit jejich vznik, historii i migrace a to jak pro otcovské linie 

(Y chromosom) tak pro maternální line (mtDNA). Molekulárně genetické markery mají své 

uplatnění v několika vědeckých odvětvích ať již v evoluční biologii, genealogické genealogii 

a v lékařské a forenzní genetice. Rostoucí zájem o poznání historie vlastních předků v oblasti 

genetické genealogie je trendem několika posledních let.  

V teoretické části jsem se pokusila o charakteristiku Y chromosomu, popis jeho 

struktury a jedinečných vlastností, díky kterým je využíván pro objasnění recentních 

migračních a evolučních událostí. Věnovala jsem se popisu genetických markerů, zmínila 

jsme dostupné databáze a komerční sady, které se pro tyto účely využívají. Dále jsem v rámci 

možností využití analýzy Y chromosomu zmínila projekt Genetika a příjmení, který se zajímá 

o genetickou příbuznost nositelů stejných, nebo velmi podobných mužských příjmení v České 

republice. Vytipovala jsem pro zajímavost 6 příjmení od mužů, jimž byly odebrány vzorky 

DNA pro tuto práci, které jsou pro tuto oblast typické.  

V praktické části jsem se poté pokusila analyzovat a porovnat výsledky hodnot 17 

STR markerů pro určení haploskupiny a genetické vzdálenosti v porovnání s okolními 

populacemi. Na základě analýzy polymorfismů STR na Y chromosomu od 53 nepříbuzných 

mužů, jsem se snažila vystihnout Y chromosomální charakteristiku populace z vesnic z okolí 

Klatov. Cílem bylo porovnat výsledky s dostupnými studiemi pro okolní populace a zjistit, 

zda se od nich tato populace Klatovska nějak zásadně liší. V souboru vzorků se vyskytovalo 

celkem 7 haploskupin, z nichž 4 byly zastoupeny s frekvencí 8,5% nebo vyšší. Populace 

Klatovska pak vykazovala nejnižší míru diferenciace vůči populace Bavorska (Německo). Na 

tuto oblast měli vliv historické události.  Především opakované příchody a odchody, či odsuny 

německých obyvatel právě ze sousedního Bavorska a to již v 15. století až do století 19., kdy 

se po první světové válce této oblasti dotkl odsun německých obyvatel z tehdejších Sudet.  
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 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Y chromosom 

Chromosom Y je nepárový a z lidských chromosomů nejmenší. Jeho délka je 

odhadována na 59-60 Mb a představuje asi 2 procenta z celkové DNA v buňkách. Obsahuje 

velmi malé množství funkčních genů, kódující sekvence se nacházejí jen asi na polovině 

chromosomu. Je tedy z velké části tvořen heterochromatinem. Přenesený haplotyp na 

chromosomu se předává z otce na syna v prakticky nezměněné formě.  

U většiny savců, včetně člověka je pohlaví určeno geneticky a to heteromorfními 

chromosomy X a Y. Pohlavní chromosomy původně vnikly z homologního páru autosomů, 

které měli podobný obsah i funkci genů, jako dnešní chromosom X. Nejen u člověka určuje 

pohlaví jedince přítomnost chromosomu Y. Za normálních okolností buňky žen obsahují dva 

chromosomy X, a mužské buňky obsahují jeden chromosom X a jeden chromosom Y. 

Ojediněle se někteří jednotlivci rodí s aneuploidií některého z pohlavních chromosomů a 

pohlaví těchto jedinců je vždy určeno nepřítomností nebo přítomností chromosomu Y. Proto 

jedinci s karyotypem 47, XXY a 47, XYY jsou muži, zatímco jedinci s karyotypem 45, X a 

47, XXX jsou ženy. Lidé dokážou tento nadbytek pohlavních chromosomů kompenzovat a to 

díky schopnosti inaktivace chromosomu X a tomu, že lidský chromosom Y je poměrně chudý 

na počet funkčních genů.  

Ačkoli byla role chromosomu Y pro určení pohlaví u savců známá již od počátku 20. 

století, nebylo až do roku 1959 možné identifikovat tu oblast chromosomu Y, která tento 

proces řídí (McLaren, 1991). Později vědec David C. Page analyzoval chromosomy u mužů 

s XX (tato abnormalita je označována jako zvrat pohlaví), což jsou velmi vzácní jedinci, kteří 

vypadají jako muži, ale jejich buňky obsahují dva chromosomy X místo jednoho chromosomu 

X a jednoho chromosomu Y. Použitím DNA hybridizace se sondami, které odpovídaly 

různým oblastem chromosomu Y, zjistil, že tito postižení muži si nesou geny z regionu 140 

kilobazí na krátkém raménku chromosomu Y. Je možné předpokládat, že tato oblast byla 

převedena na chromosom X během translokace. Následné experimenty tento region ještě 

zúžili (McLaren, 1991) a zjistili, že jeden gen a to gen SRY (Sex Determination region of the 

Y chromosom), je pro určení pohlaví zásadní. Přítomnost tohoto genu na chromosomu Y tedy 

způsobuje, že se u jedince vyvine samčí pohlaví (Koopman et al., 1991). Jeho mutace nebo 

delece vede k zvratu mužského pohlaví na ženské pohlaví [1]. Transkripční faktor, protein 
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SRY, který se skládá z 204 aminokyselin má HMG doménu (patří do rodiny HMG – high 

mobility group). Ta umožňuje navázání na DNA. DNA tak tvoří smyčku, výrazný ohyb. Ve 

spodní části má helix vertikální orientaci, ale právě díky interakci s proteinem se ohýbá v 

horní části směrem doleva. Tato změna formy chromatinu umožňuje přístup a pozdější 

interakci s dalšími transkripčními faktory. Poté dochází k expresi dalších genů, které iniciují 

tvorbu varlat a tvorbu dalších částí mužských pohlavních orgánů. Přesné mechanismy jsou 

dosud neznámé. Pro diferenciaci pohlaví je nutné aktivovat celou kaskádu genů, jsou 

zapojeny i další faktory před i po aktivaci genu SRY. Gen SRY například aktivuje expresi 

genu Sox9 (Sex determining region Y [Sry]-related box-9). Ten je umístěn na chromosomu Y 

v oblasti 17q24 [1]. 

Evoluci chromosomu Y ovlivnili dvě hlavní události. Získání úseku s genem SRY a 

vymizení rekombinace mezi chromosomem X a Y v této oblasti. Nerekombinující část 

představuje na Y chromosomu až 95% z jeho celkové velikosti. Není tedy možné, aby zde 

docházelo k rekombinacím, a lze říci, že veškeré změny DNA na Y chromosomu jsou 

důsledkem mutačních událostí (Bruchová et al., 2005). 

Původní chromosomy během meiózy replikovali svou DNA a měnili své geny. Mutace 

v genu SOX3 pak vedla ke vzniku genu SRY, který hraje klíčovou roli pro determinaci 

mužského pohlaví. Pravděpodobně důsledkem inverze (přestavba, kdy je část chromosomu 

přetočena o 180 ˚) došlo na Y chromosomu k přeskupení genů. Tyto změny způsobily, že na 

větší části obou chromosomů došlo k potlačení rekombinace. Na chromosomu Y se vytvořil 

MSY region (male specific region) – oblast specifická pro muže. Tato změna také způsobila 

citlivost chromosomu Y na delece. MSY region později ztratil na Y chromosomu většinu 

genů, na chromosomu X byly tyto geny zachovány. Dalšími společným znakem chromosomu 

Y s chromosomem X je výskyt dvou pseudoautozomálních oblastí na telomerických 

segmentech s názvem PAR1, a PAR2 a nedávno popsaným PAR3 (Veerappa et al., 2013). 

PAR1 má rozsah 2 600 kb a nachází se v terminální oblasti krátkého p ramena chromosomu. 

PAR2 má rozsah 320 kb a nachází se v terminální části dlouhého q ramene chromosomu. 

(Quintana-Murci a Fellous, 2001). Tyto oblasti umožňují u mužů párování X a Y 

chromosomu v průběhu meiózy. Mají tak přítomny dvě kopie genů. Jeden na Y chromosomu 

a druhý v odpovídající části chromosomu X. Crossing over mezi X a Y chromosomy je 

obvykle omezen právě jen na tyto pseudoautozomální regiony [3].  
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Obr. 1. Porovnání X a Y chromosomu. Na obou koncích chromosomů jsou označeny dvě 

pseudoautozomální oblasti PAR 1 a PAR 2 (1. žlutě). Heterochromatin (2. růžově). Gen SRY 

(tmavě červenou) tmavě červenou se nachází v blízkosti genu ZFY(oranžová barva). AZF gen 

(azoospermický faktor, označen červeně). Telomery jsou označeny zelenou (3.) a centromery 

modrou (4.) barvou. 

2.2 Geny na Y chromosomu 

V porovnání s ostatními chromosomy se na chromosomu Y vyskytuje jen velmi málo 

genů. Euchromatická oblast má rozsah 23 Mb a v této oblasti je lokalizováno 156 

transkripčních jednotek, ze kterých je 78 protein kódujících [2]. Většina genů se podílí na 

spermatogenezi, vyskytuje se zde 9 „testis“ specifických genů (např. SRY,TSPY,DAZ) a 16 

„houskeeping“genů (např. ZFY, AMELY, DBY). Na Y chromosomu se nachází celkem 1059 

genů. Geny se nachází především v intervalu 0 – 29 Mb a několik málo se jich pak vyskytuje 

mezi 58 a 60 Mb. Od 30 Mb do 58 pak není lokalizován gen žádný [4]. 
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AMELY (gen pro almelogenin)  

Gen AMELY kóduje protein zubní skloviny amelogenin. Jeho lokalizace je Yp11.2. 

Polymorfismus mezi kopií X a Y v tomto genu (pro Y chromosom AMELY, pro X 

chromosom AMELX) se používá pro identifikaci pohlaví ve forenzním setu pro identifikaci 

osob na základě DNA CODIS (Combined DNA Index System) [1]. 

 

Ribosomální proteiny S4 - RPS4Y1 a S4 - RPS4Y2 

Gen RPS4Y1 je součástí malé ribozomální podjednotky 40S a je lokalizován na 

Yp11.3. Gen RPS4Y2 se vyskytuje v regionu MSY (oblast specifické pro muže) a jeho 

lokalizace je Yq11.223. Oba geny jsou si stavbou velmi podobné. Tento gen se také vyskytuje 

shodně na chromosomu X jako RPS4X. 

 

Azoospermický faktor (AZF – AZFa, AZFb, AZFc) 

Geny přítomné v tomto úseku (Yq11) se podílejí na průběhu spermatogeneze. 

Mikrodelece na AZF tak může způsobit neplodnost. 

 

DAZ1 a DAZ2 (deleted in azoospermia) 

Tyto geny jsou lokalizovány na Yq11.223 a se podílejí se na spermatogenezi. Na 

chromosom Y se dostali sérií transpozic z autosomů [1]. Dnešní chromosom Y obsahuje 4 

identické kopie sekvence DAZ genu. Produkt genu DAZ je protein vážící RNA, který je 

důležitý zejména pro funkci spermatogonií [1]. 

 

PRKY (Y-linked protein kinase), a BPY2 

PRKY gen kóduje protein kinázu a je lokalizován na Yp11.2. BPY2 gen se nachází 

v nerekombinujicí oblasti Yq11. 

 

ZFY (zinc finger protein, Y-linked) 

ZFY gen je lokalizován na Yp11.3. 
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RBMY1A1 (RNA Binding Motif Protein, Y-linked, family 1, member A1) 

Tento gen kóduje protein zajišťující v RNA navázání správných aminokyselin na N a 

C konec (N terminus, C terminus) peptidu, popřípadě polypeptidu. Jeho lokalizace je v oblasti 

Yq11.223. 

 

SRY (sex-determining region Y) 

SRY gen kóduje specifický transkripční faktor, který je zodpovědný za vývoj testes. 

Jakmile dojde k transkripci SRY genu, začne se vyvíjet v nediferencovaných gonádách dřeň a 

vzniknou testes. Jesltiže gen SRY přítomný není, vyvíjí se kortex nediferencovaných gonád 

v ovaria. Je lokalizován v oblasti Yp11.3. 

 

TSPY (testis-specific protein, Y-linked) 

Protein kódovaný tímto genem se nachází v testikulární tkáni a pravděpodobně se 

podílí i na spermatogenezi. Lokalizace tohoto genu je na Yp11.2. 

 

USP9Y (ubiquitin specific peptidase 9, Y-linked) a UTY (ubiquitously transcribed 

tetratricopeptide repeat containing, TPR gene on Y-linked) 

USPY9 je lokalizován na Yq11.2. UTY je lokalizován na Yq11.221. 

 

Příbuzné geny na Y chromosomu mající stejnou biologickou funkci se sdružují do 

rodin. Oblast specifická pro muže (MSY region) obsahuje 9 genových rodin nezbytných pro 

spermatogenezi. Jejich sdružení do těchto větších celků, genových rodin, zajišťuje zvýšení 

pravděpodobnosti udržení jejich funkce v oblasti, kde neprobíhá crossing over. Dá se říci, že 

na chromosomu Y se záměrně akumulovaly geny nezbytné pro nebo zlepšující 

spermatogenezi [1]. 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enews%2Dmedical%2Enet%2Fhealth%2FWhat%2Dis%2DRNA%2Easpx
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewikiskripta%2Eeu%2Findex%2Ephp%2FTranskripce
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enews%2Dmedical%2Enet%2Fhealth%2FUbiquitin%2DWhat%2Dis%2DUbiquitin%2Easpx
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2.3 Vlivy působící na vytváření Y chromosomové diverzity 

Diverzita Y chromosomu je ovlivněna velikostí populace, způsobem života této populace, její 

mobilitou a sociálními faktory. Většinou se totiž v populaci uplatňuje patrilokalita. Muži 

zůstávali po sňatku se ženou na jednom místě, většinou v místě svého rodiště a ženy je do 

tohoto místa následovaly a své rodné místo tak opouštěli. Tento fenomén způsobuje, že 

diverzita Y chromosomu je o mnoho nižší, než diverzita mtDNA (Salem et al., 1996). Na 

genofond populace obecně působí několik vlivů. Mezi 4 hlavní vlivy patří mutační tlak, 

selekční tlak, migrace a genetický drift.  

V tomto případě jsou významné především chromosomové mutace. Tyto změny 

mohou na Y chromosomu způsobit strukturální změny. Strukturální změny, které vznikly 

znásobením daného úseku chromosomu, se označují jako duplikace. K duplikaci může dojít 

například v meiotické fázi, kdy proběhne nerovnoměrný crossing – over. Ze stejného důvodu 

může dojít na chromosomu i k deleci, neboli vymizení části chromosomu. Další strukturální 

změnou jsou pak inzerce, inverze a translokace. Při inzerci dojde na chromosomu k začlenění 

části z chromosomu jiného. Při inverzi se část chromosomu vyštěpí, je přetočena o 180 stupňů 

a začleněna zpět. Právě v důsledku inverze došlo na Y chromosomu k přeskupení genů, díky 

čemuž se následně na větší části chromosomu Y potlačila schopnost rekombinace. Podobný 

princip má translokace. Část chromosomu je sice také vyštěpena, ale nevrací se zpět na 

původní místo. Tato část je připojena k jinému chromosomu.  

Selekčnímu tlaku se přikládá velký význam. Jde v podstatě o přírodní výběr, kdy je 

alela pro nositele výhodná, dochází k jejímu fixování a přenosu do dalších generací. 

Frekvence výskytu této alely bude pravděpodobně v následujících generacích stoupat. 

Nevýhodné alely naopak postupně zanikají. Dominantní alely vykazují rychlejší schopnost 

vymizet, recesivní pak mizí pomaleji. Toto zvýhodnění nebo znevýhodnění určitého genotypu 

vůči ostatním se označuje jako fitness. 

Zvláštní vliv má migrace. Díky migraci může dojít k obohacení, nebo ochuzení 

genofondu o alely. Pokud populace žije na nějakým způsobem izolovaném místě, mohou 

tvořit subpopulace. Pro výměnu genů mezi dvěma takovými populacemi je migrace jedinců 

nezbytná, jinak by ke genovému toku nemohlo dojít. Vznik izolovaných populací byl pro 

člověka typický zvláště v minulosti. Jedinec z takovéto populace, pokud přišel do nové 

oblasti, mohl předat do místního genofondu specifickou alelu, nebo polymorfismus. Takovýto 

znak se pak mohl vlivem genetického driftu šířit a tak je jeho frekvence výskytu na takovém 

místě mnohem vyšší, než v jiných částech země. Zpětné sledování šíření takové specifické 

alely, nebo polymorfismu pak využívají vědci pro zmapování šíření jednotlivých haploskupin.  
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Posledním vliv na genofond populací má již zmíněný genetický drift. Jde o náhodný 

posun ve frekvenci jednotlivých alel v rámci genofondu dané populace [28]. Tyto posuny 

nepodléhají selekci a mají kumulativní charakter. Může dojít jak k fixaci alely, tak zároveň 

k vymizení jiné. V malých populacích se vliv genetického driftu uplatňuje nejvíce. Pokud 

populace žije usedlým způsobem života a roste, jsou změny ve frekvenci haploskupin 

důsledkem genetického driftu naopak pomalé.  

Historicky ovlivnilo Y chromosomovou diverzitu i několik událostí. Nejvýznamnější 

událostí byla změna klimatických podmínek po období posledního glaciálního maxima (před 

18 000 lety). Teplé podnebí umožnilo lidem rozšířit se do dalších částí světa, usadit se a přejít 

od života lovců a sběračů k zemědělství. To vedlo k populační explozi, což mělo přímý vliv 

na Y chromosomovou diverzitu.  

 

2.4 Genetické mapování 

Genetické mapování nám umožňuje určit polohu genů na chromosomu. Je založeno na 

rekombinaci mezi polymorfními lokusy. Mezi homologními oblastmi chromosomů probíhá 

crossing-over, který je podstatou rekombinace v meiotické profázi (Hykelová, 2003). 

Výsledkem je genetická mapa, na které je patrná vzájemná poloha markerů (polymorfních 

lokusů). Jednomu procentu rekombinace mezi dvěma znaky na takovéto mapě odpovídá 1 cM 

(centimorgan). U člověka odpovídá jeden cM 1 000 kb euchromatinu autosomů. Je-li tedy 

vzdálenost mezi lokusy A a B 11,5 cM, znamená to pravděpodobnost, že u 11,5 meiotických 

děleních ze sta dojde mezi lokusy A a B k rekombinaci. Mapovat lze pouze geny, které se 

nacházejí na Y chromosomu v pseudoautozomální oblasti, na autosomech a na chromosomu 

X. Pro účely analýzy Y chromosomu se využívají polymorfismy nukleotidových sekvencí, 

označované také jako DNA markery. 

 

2.5 MSY polymorfismy 

Mezi nejrozšířenější MSY polymorfismy patří SNP (Single nucleotid polymorfism), 

jednonukleotidové  polymorfismy) nebo STR (Short tandem repeats), krátké tandemové 

repetice). Využívají se ve fylogenetických studiích. Na Y chromosomu se nachází asi 200 

SNPs (označují se také jako binární polymorfismy) a více než 300 STRs (označují se také 

jako mikrosatelity). Je identifikován také jeden minisatelit s názvem MSY1 [2]. 
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2.5.1 SNP (Single nucleotid polymorfism) - jednonukleotidové polymorfismy 

SNP jsou nejjednodušším a nejvíce běžným typem genetického polymorfismu 

v lidském genomu. U SNP se předpokládá výskyt jen jedné unikátní mutace, odlišnosti 

v jednom nukleotidu v daném místě genomu. Četnost jejich výskytu je odhadnuta na 1:1000 

párů bází (bp) v nekódujících oblastech a 1:12000 v oblastech kódujících (Bruchová et al., 

2005). Pro forenzní vědy jsou SNP velmi důležitým nástrojem a v genomu se vyskytují ve 

velmi vysoké frekvenci. Dalším pozitivem je, že je lze analyzovat i z velmi malého množství 

DNA. Disponují také velmi nízkou mutační rychlostí (Brion et al., 2004). Mutační rychlost u 

SNP je odhadnuta přibližně na 2,3 x 10−5 (Nachman a Crowell, 2000). 

 

Většina SNP nemá žádný vliv na vývoj organismu, ale některé ze SNP se ukázaly být 

velmi důležité pro studium lidského zdraví. Výzkum v této oblasti se zaměřuje především na 

identifikaci SNP, které mají spojitost se srdečním onemocněním, cukrovkou a rakovinou. 

Lze jejich pomocí předpovědět reakce jedince na určité léky, citlivost na faktory životního 

prostředí jako jsou toxiny, odhadnout riziko vzniku konkrétních chorob a také je lze využít ke 

sledování dědičnosti genů pro tyto choroby v rámci rodiny. Specifických vlastností SNP na Y 

chromosomu je využíváno především v populační genetice. Populační genetika pak ve 

spolupráci s historií, archeologií, lingvistikou a dalšími obory spolupracuje na mapování 

příbuznosti a původu jednotlivých populací. Zkoumá také období osídlení jednotlivých 

kontinentů a průběh těchto migrací. Některé markery jsou přímo omezeny jen na určitou 

oblast a jsou pro místní populaci typické. Vykazují tedy vysokou korelaci ze zeměpisnou 

polohou. Výraznou závislost na geografické poloze vykazují markery, jenž jsou označovány 

jako bialelické SNPs na patrilineárně děděném Y chromosomu. (Bruchová et al., 2005). 

 

2.5.2 Krátké tandemové repetice – STR (Short tandem repeats) 

STR jsou krátké oligonukleotidové sekvence, které se také označují jako mikrosatelity. 

Jejich obvyklá délka se pohybuje mezi 2-5 páry bází, které se vícenásobně opakují. V genomu 

jsou prakticky rovnoměrně a hojně rozšířeny a jejich soubor je pro jedince charakteristický. 



12 

 

Tyto sekvence jsou náchylné k mutacím. Délka repetice, přítomnost několika alel lišících se 

počtem opakování pro daný mikrosatelit, může být snadno identifikována pomocí 

polymerázové řetězové reakce (PCR – Polymerase chain reaction). 

STR jsou vhodnými markery pro identifikaci jedinců. Jsou využívány především 

v populační genetice a na studium historie lidstva. Výsledek analýzy haplotypu Y-STR nám 

udává sadu hodnot Y-STR markerů. Dvě osoby se stejným haplotypem na základě STR 

analýzy tedy nemusí mít společné předky, neboť události, díky kterým se v genomu mutace 

vyskytla, nemusí být události unikátní. Z důvodu možného výskytu opakovaných mutací je 

určení haploskupiny na základě STR jen pravděpodobnostní. Příslušnost k haploskupině je 

možno jednoznačně určit jen na základě analýzy SNPs. Je možné určit paternální linii i 

vzdálenějších příbuzenství. 

 

2.6 Markery na Y chromosomu 

Roku 1985 byl identifikován první polymorfní marker na Y chromosomu, který byl 

označen jako 12f2 delece (Casanova et al., 1985). V současnosti tento marker určuje 

příslušnost k haploskupině J. Další marker byl objeven o rok později a nesl označení 49f (Ngo 

et al., 1986). 

V roce 1997 byl stanoven základní set Y-STR markerů a byla založena databáze 

s tisíci haplotypy. Markery se označují písmeny DYS (DNA Y-chromosome Segment) a čísly, 

jenž označují  umístění nukleotidové sekvence na chromosomu (marker DYS391). Hodnota, 

která je tomuto úseku přiřazena např. DYS391=10, nám říká, že v daném úseku, který se 

jmenuje DYS391 je STR 10x za sebou zopakována. Základní testovací set obsahoval 10 

markerů a byly to markery: DYS393, DYS19, DYS391, DYS437, DYS439, DYS389I/II, 

DYS438, DYS390, DYS385a/b a DYS392. Testování Y-DNA STR markerů zahrnuje několik 

jejich typů.  

Markery opakující se pouze jednou (Single–copy markers) v lidském genomu udávají 

ve výsledku velikost jedné alely (Obr. 2.) 
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Obr. 2. Single–copy marker. Zdroj: http://www.genebase.com/ 

Druhým typem jsou markery s více kopiemi (Multi-Copy Markers), což jsou takové 

STR, které se nachází na různých místech na chromosomu Y. Každá STR se může měnit 

nezávisle na další. Jsou to markery DYS385, DYS459 a YCAII a tyto se vyskytují typicky ve 

dvou kopiích, tedy na dvou různých místech na chromosomu Y. Marker DYS464 se může 

v lidském genomu objevit ve 4 až 7 opakováních. Pro tyto markery není možné určit přesné 

pořadí těchto dvou hodnot, například 11, 12. Přesné pořadí může být tedy 11, 12, ale stejně 

tak i 12, 11.  

Marker DYS389 je označován jako speciální marker (Obr. 3). Patří také do skupiny 

markerů s více kopiemi, ale oproti ostatním je tento amplifikován jen v jednom místě. 

Výsledkem jsou ale i tak dvě rozdílné hodnoty. Tyto hodnoty jsou označeny jako DYS389I a 

DYS389B. Typickou hodnotou je pro DYS389I=13 a pro DYS389B=16. Nicméně, celková 

hodnota markeru DYS389 je součtem těchto dvou hodnot a bývá většinou označena 

DYS389II. Její celková hodnota je na tomto příkladu rovna 29.  

 

 

Obr. 3. Marker DYS389. Zdroj: http://www.genebase.com/ 

http://www.genebase.com/
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2.7 Využití analýz Y chromosomu 

Chromosom Y se vyskytuje výhradně jen v mužských buňkách a dědí se tedy po 

mužské – paternální linii z otce na syna. Alely a jejich kombinace se dědí z generace na 

generaci a to v nezměněné formě. Výjimkou je výskyt mutace, kdy ke změně alel dojít může. 

Taková to mutace, která se v jedné generaci vyskytne, se pak přenáší dál do generací dalších. 

Díky v podstatě jedinečným vlastnostem Y chromosomu se tento jeví jako velice vhodný 

nástroj pro využití v mnoha vědeckých oborech. 

Analýz Y chromosomu je využíváno jak pro klasické forenzní analýzy, tak pro další 

vědecké obory. Do klasických forenzních analýz lze zařadit kriminalistiku, testování 

paternity, příbuzenské testování například v případě obětí katastrof a v neposlední řadě je jich 

využíváno v lékařství. V klinické genetice má význam pro genetické poradenství a slouží ke 

studiu dědičnosti znaků u člověka. Umí stanovit pravděpodobnost rizika v rodinné anamnéze, 

a na základě cytogenetického vyšetření sestavit celý karyotyp. Do druhé kategorie pak 

můžeme zařadit například genealogické studie, lidské vývojové studie, evoluční genetiku, 

migrace populací, zkoumání základů lidské variability a etnických rozdílů. Komerční 

laboratoře dnes nabízí velké množství testů jako je test genetického původu, preventivní testy 

pro odhalení zdravotních rizik, test talentu a vloh a další. Jedním z nejpopulárnějších oborů je 

pak obor genetické genealogie, kdy z testu DNA lze určit původ předků jedince. Jsou 

vnímány jako zpestření rodinné historie. Je možné zjistit, zda mají dva nebo více jedinců 

společného předka, zda jsou dva nebo více osob se stejným příjmením spřízněni přes 

společného předka, do jaké haploskupiny náleží určitý haplotyp, kde tato linie vznikla a kde 

ve světě žijí osoby se stejným nebo podobným haplotypem [5]. Lze takto sledovat linii jak 

mateřskou (X chromosom) tak otcovskou (Y chromosom). Laboratoře nabízejí různý počet 

měření hodnot genetických markerů, Tento počet se dnes standardně pohybuje od 12 až do 

67, i více markerů. Čím větší počet markerů je do analýzy zahrnut, tím lépe a přesněji lze 

porovnat a určit příslušnost k dané populaci, nebo porovnat shody pro výpočet vzdálené 

příbuznosti pro otcovskou linii.  

Fylogeografie je vědecká disciplína, kterou využívají evoluční genetici k tomu, aby 

zjistili, kudy se šířili jednotlivé haplotypy. Lze sledovat geografické rozložení genealogických 

linií a to nejen v rámci jednotlivých druhů, ale i mezi blízce příbuznými druhy. Po zmapování 

zeměpisného rozšíření jedinců s danými genotypy pak dokáže tato disciplína rekonstruovat 
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s vysokou pravděpodobností historii jejich migrací i jednotlivé migrační proudy (Bučková, 

2011). 

 

2.8 Genetika a příjmení 

Příjmení se začalo na území střední Evropy zavádět v období středověku, mezi 14. a 

16. stoletím. Důvodem byl rostoucí počet obyvatel a nutnost bližší identifikace. Příjmení byla 

v této době individuální a jejich původ vycházel z tělesných vlastností (Malý), duševních 

vlastností (Moudrý), zaměstnání (Kovář) nebo bydliště (Dolejší). Při určení příjmení také 

hrálo roli společenské postavení a příjmení se nedědila. Přelomem pak byla 30. letá válka, kdy 

se ustalovala rodová příjmení a vznikali matriky. Tento trend byl pak završen patentem Josefa 

II. v roce 1780. Nicméně je několik důvodů, proč závislost příjmení a příbuzenský vztah 

nebudou vždy fungovat. Jsou to především důvody historické, biologické (mutace), jazykové 

(změna příjmení Winkelbauer na Novák), společenské, docházelo a dochází ke změnám 

příjmení, chybným zápisům na matrice (Jančák – Jančík) a vliv má také adopce.  

V České republice byl spuštěn projekt nazvaný Genetika a příjmení. Tento projekt byl 

zahájen v roce 2007 a mohou se do něj zapojit mužští jedinci z České republiky. Cílem 

projektu je pomocí genetické analýzy zjistit, do jaké míry jsou v ČR nositelé stejných 

příjmení příbuzní také svojí DNA. Dále má za cíl ověřit vzájemné lingvistické a genetické 

souvislosti různých skupin příjmení a možného podrobnějšího odhadu geografického zařazení 

daného nositele [2]. 

Doporučovaná četnost jména pro přijetí do projektu je 100 - 200 nositelů a příjmení musí 

obsahovat český základ. Tento projekt podporují pracovníci mnoha institucí jako je 

Kriminalistický ústav Praha, Ústav hematologie a krevní transfuze, Euromise – centrum 

biomedicínského výzkumu, Archivní služba ministerstva vnitra, Ústav pro jazyk český, 

Československá společnost pro forenzní genetiku a Genebáze [6]. Konečným výstupem 

projektu bude porovnání genetického profilu shodných nebo podobných příjmení, určení 

vzdálenosti jejich příbuznosti, analýza osobního haplotypu a stanovení počtu 25 genetických 

markerů přijatého jednotlivce, které poté může vložit pro porovnání do světových databází 

[6]. 
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2.9 Databáze Y-DNA 

Díky vzrůstajícímu počtu lidí, kteří nechávají testovat svou DNA pro genealogické 

účely a rostoucímu počtu laboratoří, které tuto službu poskytují, je k dispozici několik 

databází, do kterých je možné vkládat své výsledky analýzy DNA pro porovnání.  

Zvlášť pro Českou republiku je k dispozici na stránkách www.genebaze.cz databáze 

DNA. Obsahuje jak Y chromosomální DNA, tak mitochondriální DNA. Aktuálně pro Y-DNA 

obsahuje 1 126 záznamů, nachází se v ní 885 unikátních haplotypů a obsahuje 103 markerů 

Y-DNA. K dispozici jsou mapy, prezentující pro Českou republiku například rozložení všech 

haploskupin, dále pak grafy zobrazující rozložení hodnot jednotlivých markerů i jejich 

nejčastější hodnoty. Po registraci je možné do databáze vkládat svá data a porovnávat je 

s ostatními. Databáze pro Y-DNA je zde i pro Slovenskou republiku. Spolupráce probíhá i se 

společností Family Tree DNA. Tato spolupráce byl zahájena v roce 2001 jako součást studie 

Genetika a příjmení. 

Genebáze nabízí zprostředkování testování DNA zdarma v rámci budování největší 

genealogicko – genetické databáze na světě. Tyto testy provádí nadace Sorenson Molecular 

Genealogy Foundation (SMGF). V současné době jejich databáze na stránkách www.smgf.org 

obsahuje více než 39 tisíc vzorků Y-DNA. Vyhledávání v databázi je možné podle příjmení 

nebo genetických hodnot markerů, popřípadě lze zadat obojí. Předpokládá se, že muži, kteří 

mají podobné hodnoty genetických markerů a stejné příjmení pravděpodobně sdílejí 

společného předka.  

Na stránkách www.genomac.cz se nachází další z českých databází s názvem Česká 

národní genografická databáze. Tato databáze funguje od roku 2008 a je určena především 

zákazníkům, kteří mají od této komerční laboratoře test genetického původu. Vstup pro 

ostatní zájemce je umožněn za předem daných podmínek. Výhodou je možnost vzájemného 

kontaktu mezi osobami, které do databáze svůj profil vložili. Umožňuje také sestavovat a 

sdílet rodokmeny.  

Mezi další světové Y-DNA databáze pak patří databáze přístupné na stránkách 

yhrd.org a ysearch.org. 

Databáze yhrd.org obsahuje více než 135 000 vzorků a funguje od roku 2000. Stránky 

nabízí i program pro výpočet AMOVA (Analysis of molecular variance) a MDS (Multi 

Dimensional Scaling) s možností porovnání se vzorky z databáze. Vzorky jsou rozděleny na 
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jednotlivé populace a podle vložených údajů nabízí automaticky takové vzorky, u kterých 

byly hodnoceny totožné markery. Lze tak vyhledat data pro vzorky analyzované kity 

společnosti Promega i Applied Biosystems. Nabízí i informace o jednotlivých lokusech, 

rychlosti jejich mutace a informace o Y-SNP v souvislosti s haploskupinou.  

Family Tree DNA založila databázi ysearch.org, ve které je možné porovnat výsledky 

svých vzorků s výsledky vzorků z různých laboratoří. V databázi je aktuálně 110 123 

unikátních haplotypů a 96 401 příjmení z celého světa. Je zde k dispozici několik nástrojů 

k porovnání Y-DNA a lze vygenerovat i report genetické vzdálenosti. Je také možné pro 

nabízené haploskupiny vygenerovat mapu světového rozložení na základě obsažených dat. 

K dispozici je i seznam příjmení, pod kterými je možné vidět související rodokmen. S touto 

databází spolupracuje i Genebáze. 

 

2.10 MRCA a TMRCA 

V genealogii se používá termín MRCA (Most Recent Common Ancestor), neboli 

poslední společný předek. Odhaduje se, kdy žil poslední jedinec, z nichž jsou všichni ostatní 

jedinci v dané skupině jeho přímým příbuzným. Pro tento časový údaj se pak používá termín 

TMRCA (Time to the Most Recent Common Ancestor). Odhad TMRCA je založen na počtu 

mutací, kterými se dva chromosomy liší, neboli kolik generací jsou dva chromosomy 

vzdáleny od společného předka. Není to vždy přesné číslo, ale jedná se o distribuční funkce a 

47% pravděpodobnost, že haplotypy budou podobné, především v případě, kdy je TMRCA 16 

generací a méně. Přesnost tohoto odhadu závisí na počtu testovaných lokusů [2]. Na stránkách 

www.dnacalculator.org je volně přístupný program TMRCA Calculator, který na základě 

porovnání počtu celkových a shodných hodnot Y DNA STR markerů vypočítá 

pravděpodobnost, že dva muži sdílejí společného předka. Je počítáno s mutační rychlostí 

0,002. Program popsal ve článku Walsh B. v roku 2001 s názvem Estimating the time to the 

most recent common ancestor for the Y chromosome or mitochondrial DNA for a pair of 

individuals. Český překlad názvu zní Odhad času posledního společného předka pro Y 

chromosomální nebo mitochondriální DNA pro dva jedince. 
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2.11 Komerční sady 

Testování STRs na Y chromosomu se stalo účinným nástrojem v řešení soudních 

případů, testování otcovství a pro sestavování rodokmenů v linii muže. Komerčně dostupné 

kity pro testování Y-STR vyrábí společnost Applied Biosystems a Promega.  

 

2.11.1 Applied Biosystems 

AmpFLSTR® Yfiler® PCR Amplification Kit 

Tento kit je určen výhradně pro použití v soudních jednáních, nebo pro určení 

otcovství. Umožňuje komplexní analýzu ze směsi DNA od ženy i muže, lze tedy analyzovat i 

stopové množství přítomné mužské DNA ve vzorku. Obsahuje 17 Y-STR lokusů, které je 

možné amplifikovat v jedné PCR (Polymerase chain reaction – polymerázová řetězová 

reakce) za použití 5 různých barviv. Disponuje tak vysokou diskriminační kapacitou [15]. 

 

AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit 

Tento kit umožňuje provádět kvalitní analýzu Y-STR pomocí přímé PCR. Tato sada 

obsahuje shodných 17 Y STR lokusů, jako sada Amplification Kit. Krev, nebo bukální stěry 

odebrané na FTA ® Card ™ nebo system NUCLEIC-CARD lze do PCR použít přímo, bez 

snížení kvality výsledných údajů. Vzorky odebrané z dutiny ústní na DNA Collector ™ 

mohou tak být zpracovány bez dalších postupů, pokud je využit Prep-n-Go ™ Buffer. 

Odebranou DNA ze vzorku není tedy nutné izolovat [15]. 

 

Yfiler ® Plus Kit  

Tato sada by měla být dostupná na trhu koncem roku 2014. Nabízí lepší odolnost vůči 

inhibitorům a kratší dobu pro získání výsledku. Obsahuje rozšířený soubor markerů, celkem 

27 STR a umožní tak lepší rozlišení haplotypu. Zahrnuje vyšší počet alel a zároveň stačí 

menší množství vložené DNA. Bude také mít lepší schopnost analyzovat mužskou DNA na 

pozadí ženské DNA ve směsi vzorků [15]. 
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2.11.2 Promega 

PowerPlex® Y System  

PowerPlex® Y System umožňuje amplifikovat a pomocí tří barev detekovat 12 

specifických STR lokusů. Tím je vhodný pro použití pro soudní účely nebo testování 

příbuzenského vztahu [14]. 

 

The PowerPlex® Y23 System 

Do tohoto kitu bylo na základě mnoha výzkumů vybráno dalších 6 Y STR lokusů 

(oproti 17 STR v AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit), jejichž analýza významně přispívá k 

identifikaci jedince [14]. 

Tab. 1. Porovnání markerů, které obsahují pro jednotlivé kity.  

Zdroj: http://www.promega.com/resources/profiles-in-dna/2012/the-powerplex-y23-system-a-

new-y-str-multiplex-for-casework-and-database-applications/ 

Marker 
PowerPlex

® Y 

Systém 

AmpFlSTR

® Yfiler® 

Kit 

PowerPlex

® Y23 

System 
Marker 

PowerPlex

® Y Systém 

AmpFlS

TR® 

Yfiler® 

Kit 

PowerPlex

® Y23 

System 

DYS643     √ DYS448   √ √ 

DYS570     √ DYS438 √ √ √ 

DYS481     √ DYS439 √ √ √ 

DYS385 

a/b 
√ √ √ DYS392 √ √ √ 

DYS576     √ DYS19 √ √ √ 

DYS549     √ DYS437 √ √ √ 

DYS458   √ √ 
DYS389

II 
√ √ √ 

DYS390 √ √ √ 

Y-

GATA-

H4 

  √ √ 

DYS533     √ 
DYS389

I 
√ √ √ 

DYS635   √ √ DYS391 √ √ √ 

DYS456   √ √ DYS393 √ √ √ 

http://www.promega.com/resources/profiles-in-dna/2012/the-powerplex-y23-system-a-new-y-str-multiplex-for-casework-and-database-applications/
http://www.promega.com/resources/profiles-in-dna/2012/the-powerplex-y23-system-a-new-y-str-multiplex-for-casework-and-database-applications/
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2.12 Termín haplotyp a haploskupina 

           Termín haplotyp vznikl zkrácením tvaru haploidní genotyp. Haplotyp je kombinace 

určitých alel dvou nebo více lokusů na jednom chromosomu. Genotyp pro danou 

chromosomální oblast se pak u většiny lidí skládá ze dvou haplotypů. Tato skupina alel je 

při replikaci DNA přenášena společně, nedochází mezi nimi k rekombinaci. De Knijff 

(2000) používá termín haplotyp pro pojmenování všech linií, které jsou definované 

prostřednictvím STR. Y chromosom je mnohem více citlivý také na působení genetického 

driftu (Underhill et al., 2001). Tímto způsobem může dojít k náhlým změnám ve 

frekvencích jednotlivých haplotypů a to ve velmi krátkém čase. Polymorfismy na 

chromosomu Y se velmi často vyskytují v souvislosti s určitou geografickou oblastí (Jobling 

a Tyler-Smith, 2003).  

           Termín haploskupina pak De Knijff  (2000) používá pro všechny linie, které jdou 

stanoveny prostřednictvím binárních polymorfismů. Haploskupina, jako soubor haplotypů, 

je definována pomalu mutujícími markery SNPs, které vykazují větší fylogenetickou 

stabilitu. Haploskupiny reprezentují model rozšíření a migrace populací. Všichni dnes žijící 

muži jsou potomky člověka, který žil v Africe asi před 150 tisíci lety. Naši předkové se poté 

stěhovali z Afriky ve vlnách a osidlovali svět. Všechny muže lze zařadit do jedné ze dvou 

desítek hlavních haploskupin.  

 

2.13 Y chromosomální strom haploskupin 

Mezinárodní skupina vědců z různých světových univerzit vedená Michael 

Hammerem z Arizonské univerzity (dalšími byli Petr Underhill, Mark Jobling, Chris Tyler-

Smith), publikovala společně pod hlavičkou Y consorcia v roce 2002 studii s názvem „A 

nomenclature system for the tree of human Y chromosomal binary haplogroups“. Tato studie 

měla za účel vysvětlit používané metody a sjednotit názvosloví ohledně SNP markerů. Pro 

tento účel také založili Y chromosome consortium (YCC). YCC má za cíl spravovat 

internetové zdroje, které komunikují informace týkající se nerekombinující oblasti 

chromosomu Y, včetně aktualizace nových polymorfismů a změn v nomenklatuře. Takzvaný 

strom haploskupin na základě analýzy Y chromosomu (Y-DNA Haplogroup tree) je každý 

rok aktualizován na stránkách ISOGG (International Society of Genetic Genealogy- 

Mezinárodní společnost genetické genealogie). 
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První strom haploskupin uveřejnili v roce 1999 Su a jeho kolektiv. Jeho fylogenetický 

strom byl sestavený na základě jednoduchých pravidel. Jednotlivé haplotypy v něm označil 

písmeny H a čísly (H1, H2 atd.). Od roku 2000 pak byly publikovány další stromy 

haploskupin vědci jako jsou Semino, Underhill, Tyler-Smith, Jobling, Karafet a další. Velmi 

často používaný strom publikoval Underhillem et al. (2001). Tento strom měl 10 hlavních 

větví a jednotlivé haploskupiny byly označeny římskými čísly I – X. V roce 2002 sestavilo 

YCC komplexní a jednotný strom haploskupin. Tento strom sestavil celý kolektiv vědců na 

základě genotypování většiny známých polymorfismů na nerekombinující části chromosomu 

Y (YCC, 2002). Jedná se o standardizovaný nomenklaturní systém.  

Bylo v něm uvedeno rozdělení 18 hlavních haploskupin  s označením velkými 

písmeny A až R, celkem bylo popsáno 153 haploskupin a podskupin na základě identifikace 

243 mutací (Karafet et al., 2008). V roce 2008 pak Karafet et al. upravili a rozšířili hlavní 

haploskupiny na 20, o nově objevené haploskupiny S a T. Celkově bylo popsáno 311 

odlišných haploskupin a podskupin na základě 599 mutací (Karafet et al., 2008). Podskupiny 

jsou značené alfa numerickým systémem (YCC, 2002). Například haploskupina R se dál větví 

na podskupiny R1, R2 a další line (Obr. 4). Jednotlivé markery pak definují danou 

haploskupinu, či její podskupinu (například marker M269 definuje linii R1b1a2). Linie, které 

nejsou definované na základě odvozené alely, se označují jako paraskupiny a jsou odlišené od 

haploskupin použitím znaku *. Paraskupina je sice součástí dané větve, ale nepatří do 

konkrétní haploskupiny (YCC, 2002). Haploskupiny lze také pojmenovávat alternativním 

způsobem, na základě mutací, které jsou pro ně typické. Například haploskupina E1 se 

označuje jako E-M33. 

Haploskupiny jsou definované jednotlivými polymorfismy a jsou označeny písmeny 

M nebo P. Písmeno M označuje mutace a tyto polymorfismy byly většinou identifikovány a 

publikovány týmem vedeným P. Underhillem. Další mutace, které jsou označovány 

písmenem P, což mělo být znakem pro polymorfismus, byly popsány M. Hammerem.  
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Obr. 4. Ukázka větvení haploskupiny R. 

Zdroj:http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpR.html 

 

2.14 Popis haploskupin A - T 

Haploskupina A 

Haploskupina A je nejstarší haploskupinou a její vznik se datuje přibližně před 55 

tisíci lety. Cruciany ve své studii z roku 2002 dokonce odhaduje její vznik až před 142 tisíc 

lety. Tato haploskupina je také označována jako haploskupina Y chromosomálního Adama. Je 

definována 2 mutacemi M91 a P97. Zahrnuje 12 větví identifikovaných 45 mutacemi (Karafet 

et al., 2008). Tato haploskupina je typická pro subsaharskou Afriku, především ji lze nalézt u 

khoisanských etnických skupin, nilotských skupin a v Etiopii [16]. Nejběžnější je u populací 

v Jižní Africe. Její původ je ale odhadován někde v oblasti střední a severozápadní Afriky a 

do jižní části se dostal až druhotně. Její výskyt na jiných kontinentech je přisuzován migraci 

populací prostřednictvím obchodu s otroky. Tato haploskupina byla v nízkých frekvencích 

nalezena v Turecku (Cinnioglu et al., 2004), na Kypru (Capelli et al., 2005) a také v Ománu 

(Luis et al., 2004).   

 

Haploskupina B 

Haploskupina B se vyděluje z haploskupiny A a je také jednou z nejstarších větví. Je 

definována čtyřmi mutacemi M60, M181, P85, P90, zahrnuje 17 větví s 28 markery (Karafet 

et al., 2002). Je rozšířena po celém Africkém kontinentu v nízkých frekvencích a její 
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frekvence výskytu je vysoká zvláště u populací Pygmejů. Byla také nalezena v některých 

oblastech na Arabském poloostrově. 

 

Haploskupina C 

Tato haploskupina je definována pěti mutacemi (RPS4Y711, M216, P184, P255 a 

P260) a je rozdělena na 7 hlavních podskupina C1 – C6 a paraskupinu C*. Je hojně rozšířena 

na Asijském kontinentu. Podskupina C1 se vyskytuje u populace v Japonsku, C2 na Nové 

Guinei, Polynésii, Mikronésii a Melanésii, C3 na území celé Eurasie a Severní Ameriky, C4 

je typická pro původní obyvatele Austrálie a C5 pro Indický subkontinent (Kokaisl, 2007). 

 

Haploskupina D 

Haploskupina D je definována dvěma mutacemi M174 a JST02135, 21 dalších SNP ji 

rozčleňuje na podskupiny a linie (Karafet et al., 2008). Hojně se vyskytuje v Japonsku, Tibetu 

a na Andamanských ostrovech (Kokaisl, 2007). Její původ se předpokládá v Asii asi před 60 

tisíci lety. 

 

Haploskupina E 

Haploskupina E je původem z Afriky a představuje jednu z prvních větví linie Y-

DNA. Pouze tři rozdílné SNP oddělují haploskupinu E od haploskupiny A. Je definována 

mutacemi M40 a M96 a dalšími, například SRY4064, SRY8299 a P29 (Cruciani et al., 2007). 

Hlavní hypotéza o vzniku haploskupiny E klade její původ do severovýchodní Afriky. Tato 

teorie také hovoří o tom, že populace nesoucí tuto haploskupinu podnikli jednu z prvních 

migrací moderního člověka z Afriky do ostatních částí světa. Vzhledem k tomu, že 

haploskupina E sdílí společného předka s haploskupinou D, která se v Africe nenachází, ale 

nachází se na Středním východě, je další hypotézou, že se haploskupina E objevila poprvé 

právě na Středním východě a až poté populace nesoucí tuto haploskupinu migrovali zpět do 

Afriky, čímž se vysvětluje její výskyt zde.  

Haploskupina E se vyskytuje ve všech oblastech Afriky v poměrně vysokých 

frekvencích, u některých populací tvoří dokonce plných 100%. Má mnoho podskupin a linií, 
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které mají jedinečné distribuce a historii, včetně oblastí mimo Afriku. Populace nesoucí 

haploskupinu E a její podskupiny migrovali již v mladší době kamenné. Od šíření původních 

obyvatel z kmene Bantů před 2-4 tisíci lety k nedávnému obchodování s otroky v 19. století, 

díky kterému se muži s touto haploskupinou dostali do Ameriky. Haploskupina E se hojně 

vyskytuje v Severní Americe. Lze ji nalézt i v Evropě a Asii. Frekvence výskytu jinde ve 

světě je pak velmi nízká nebo nulová [27]. 

E1 je rozšířenou podskupinou, zatímco podskupina E2 je mnohem méně častá. Linie 

E1b1 z podskupiny E1 je definovaná SNP P2 a tvoří většinu zastoupení haploskupiny E po 

celém světě. Tato linie má v Africe různou distribuci a ve třech hlavních regionech jsou 

nejhojnější podlinie E1b1a (SNP M2) a to v subsaharské Africe, E1b1b1a (SNP M78) ve 

východní Africe a E1b1b1b (SNP M81) v severozápadní Africe (Arredi et al., 2004).  

 

Haploskupina F 

Haploskupina F je součástí linie, ze které se odvozují všechny následující 

haploskupiny až po haploskupinu T. Nositeli těchto odvozených haploskupin je až 90% 

veškeré světové populace napříč všemi kontinenty, s výjimkou subsaharské Afriky (Kokaisl, 

2007). Její vznik se předpokládá někdy před 30 – 40 tisíci lety. Vyšší frekvence výskytu je u 

populací v jižní Indii, na Srí Lance a v Koreji (Kokaisl, 2007). 

 

Haploskupina G 

Odhaduje se, že haploskupina G se oddělila od haploskupiny F asi před 30 tisíci lety. Má více 

než 20 rozdílných linií. Má dvě větší podskupiny a to G1 a G2. G1 má dále tři linie. 

Paraskupinu G1 * a podskupiny G1a, a G1B. G2 je diferenciována na mnohem více linií a lze 

ji nejprve rozdělit do čtyř podskupin: G2 *, G2a, G2b a G2c. Místo vzniku bylo 

pravděpodobně na Blízkém východě, možná až u Himalájí v Pákistánu, nebo Indii (Spencer-

Wells et al., 2001). Alternativní teorie podle Cinioglu (2004) říká, že haploskupina G se 

objevila přibližně před 14, 3 tisíci lety na Středním východě. Semino (2000) odhaduje její 

vznik asi před 17 tisíci lety.  

Asi před 60 tisíci lety se populace nesoucí linie odvozené od haploskupiny A se SNP 

M168, začali šířit po Africe. Před 45 tisíci lety pak došlo k další unikátní události, která vedla 
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k mutaci SNP M89. Populace nesoucí tuto linii pokračuje migrací na Střední východ. 

Haploskupina G se poté z této linie oddělila.  Koncem poslední doby ledové předkové 

haploskupiny G žili v oblasti úrodného půlměsíce, kde se živili zemědělstvím. V lidské 

historii bylo zemědělství velkým krokem v před a jeho šířením začala neolitická revoluce. 

Lidé přestávali žít kočovným způsobem a usazovali se na jednom místě. To vedlo k rychlým 

změnám v sociální struktuře i kultuře lidské společnosti. Díky stálému přísunu potravin 

populace rychleji rostla a lidé migrovali z oblasti úrodného půlměsíce podél Středozemního 

moře, přes Turecko a Balkán až do Kavkazských hor. Haploskupina G vznikla sice několik 

tisíc let před touto érou, ale genealogické studie ukazují, že tyto události hráli v šíření 

haploskupiny G z Blízkého východu do Evropy i jiných haploskupin velice důležitou roli.  

Distribuce haploskupiny G má tendenci směrem od Blízkého východu do Evropy 

klesat. Vyšší frekvence se nachází v oblastech kolem Středozemního moře. Oblast Kavkazu 

vykazuje mnoho přírodních překážek, a proto má pestrou historii co se týče izolace i toku 

genů. To vedlo ke vzniku pestré směsi náboženství a jazyků, které se v rámci tohoto regionu 

vyskytují. Kavkaz ovlivnil i směr migrace populací. Některé se zde usadili, jiné ji přešli, či 

obešli, což vedlo ke genetickému rozrůznění. Předkové haploskupiny G se usadili 

jihovýchodně od Kavkazu, zatímco ostatní populace se po ústupu ledovců rozšířili po celé 

Evropě. Muži nesoucí tuto haploskupinu osídlili i další oblasti včetně východu Indického 

subkontinentu a západu Evropy. Haploskupina G se nachází v nízké frekvenci u většiny 

populací. V menší míře se dále vyskytuje napříč Asií a v severní Africe, vyšší výskyt má pak 

v západoevropských zemích, je běžná v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu, Íránu a jižním Rusku.  

Podskupina G1 se pak mohla vydělit někde v oblasti dnešního Íránu a podskupina G2 

v jihozápadní Asii v průběhu paleolitu, pravděpodobně v pozdní době ledové (před 12 – 19 

tisíci lety). V této době se lidé ještě živili jako lovci a sběrači a žili v menších kočovných 

kmenech. V Evropě se haploskupina G vyskytuje jako podskupina G2a a je považována za 

dobrý ukazatel šíření zemědělství v Evropě v období neolitu. G2a tvoří asi 5-10% mužské 

populace Evropy kolem Středozemního moře [27]. 

 

Haploskupina H 

Haploskupina H je definována markerem odvozeným od mutace M69 a dělí se na 9 

dalších linií (Karafet et al., 2008). Je běžná především v Indii a na Srí Lance. V o něco nižší 
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frekvenci se vyskytuje také v Pákistánu. Mimo tyto oblasti je pak její výskyt poměrně vzácný. 

Její původ se odhaduje někdy před 30 tisíci lety v Asii. Je poměrně hojně zastoupena v 

Romské populaci. Například u Slovenských Romů je její frekvence 40% (Petrejčikova et al., 

2009) a Bulharských Romů 44,8% (Gresham et al., 2001).  

 

Haploskupina I 

Haploskupina I definovaná SNP M258 představuje druhou největší skupinu 

zastoupenou v Evropě s frekvencí přibližně 22%. Dá se tedy říct, že každý pátý muž – 

Evropan, je nositelem této skupiny. Haploskupina I je vázána na řadu významných populací 

v evropské historii, jako jsou Vikingové, Keltové, Anglo Sasové a Slované.  

Frekvence výskytu haploskupiny I se regionálně různí. V několika významných 

oblastech, jako je Skandinávie a Balkán, tato frekvence v populaci dosahuje mezi 40-70% a je 

tak pro tyto oblasti dominující haploskupinou. Charakteristický rysem haploskupiny I je její 

téměř naprostá absence mimo Evropu. Haploskupina I nebyla nalezena v Africe ani v 

oblastech Středního východu a Asie. Malé procento haploskupiny I bylo nalezeno 

v Libanonu, ale tento výskyt byl odůvodněn dávným příchodem evropských účastníků 

křížových výprav do oblasti Blízkého východu. Frekvence haploskupiny I například ve 

Spojených státech se pohybuje jen kolem 10%, což se taktéž připisuje kolonizaci a imigraci v 

posledních 300 - 400 letech. Předpokládá se, že populace nesoucí haploskupinu I se dostali do 

Evropy přes Blízký východ, přes oblast Levanta. Pojem Levanta se tradičně používá pro celou 

oblast Východního Středomoří, ale jako geografický termín může být použit pro rozsáhlou 

oblast území na východním pobřeží Středozemního moře, ohraničenou pohořím Taurus na 

severu, na jihu Arabskou pouští, na západě Středomořským pobřežím, zatímco na východě se 

rozkládá až k pohoří Zagros [27]. 

Rozšíření haploskupiny I je podobné haploskupině R s překryvem R1a ve východní 

Evropě a R1b v západní Evropě. Společně haploskupiny I a R představují 60 - 90% všech 

Evropských Y chromosomů. Současný profil haploskupiny I odráží historii evropské kultury a 

může tak v budoucnu poskytnout nové informace o důležitých událostech, které ovlivnily 

průběh vývoje západní civilizace. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
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Haploskupina J 

Haploskupina J se oddělila od velké haploskupiny F, která zahrnuje i další 

haploskupiny Y DNA linií (haploskupiny G, H, I, J, K). Populace nesoucí haploskupinu F se 

původně stěhovali z Afriky asi před 50 tisíci lety. Předpokládá se, že haploskupina J se od této 

linie oddělila asi před 30 tisíci lety a je definována řadou unikátních SNP polymorfismů na Y 

chromosomu jako jsou M304 a P209  a delece 12f2.1. Přesné místo vzniku této haploskupiny 

není známo, ale jeho vysoká frekvence výskytu na Blízkém východě, v západní a střední Asii 

naznačuje, že místo vzniku bude v jedné z těchto oblastí. Původ haploskupiny J se odhaduje 

na Blízkém východě v oblasti známé jako úrodný půlměsíc Úrodný půlměsíc je termín, 

kterým se označuje území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele, někdy i 

Egypta a Turecka. Tato oblast je také známá jako "kolébka civilizace V této oblasti se zrodilo 

mnoho technických vylepšení, které pomohly lidem přejít od života lovců a sběračů 

k zemědělství a tak lidé mohli upustit od kočovného života a začít budovat, rozvíjet a 

kultivovat společnost žijící na jednom místě. Některá z prvních měst a říší v lidských 

dějinách, která poté byla zakládána, byla na tomto vývoji přímo závislá. I díky tomu 

docházelo k rozvoji a šíření haploskupiny J.  

Frekvence výskytu haploskupiny J je zvláště vysoká v Anatolii (dnešní Turecko) a 

variability na Y-chromosomu zde nalezené naznačují, že tato oblast je také jednou z možných 

oblastí, kde haploskupina J vznikla. Výskyt této haploskupiny je společný pro tři kontinenty a 

to Asii, Evropu a Afriku. Populace z Blízkého východu migrovali v průběhu období neolitu 

do oblasti Středomoří a také zpět do severní Afriky, ale nedosáhly až k subsaharské oblasti (ta 

zahrnuje území kontinentu bez severní Afriky). Toto rozptýlení výrazně přispělo k rozvoji 

populací v Evropských i Afrických zemích především kolem Středozemního moře. Tato 

migrace sebou nesla i zdroj nových zemědělských postupů, domestikaci zvířat nebo rozvoj 

pastevectví. 

Frekvence výskytu haploskupiny J klesá se zvětšující se vzdáleností od oblasti 

Blízkého východu.  Vysoká je na Arabském poloostrově v Jemenu (87%) a Kataru (67%). 

Poměrně vysoké frekvence, kolem 50% mají pak Libanon, Izrael a Irák. V dnešním Turecku 

je frekvence přibližně kolem 40%, Kavkaz 33%, Írán a Egypt 25%. Stále vysokou frekvenci 

haploskupiny J je možné najít také v severní a východní Africe (30-40%). V jižní Evropě a 

v regionech kolem Středozemního moře je její výskyt už jen mezi 5-25%, například v Řecku 

20%. V severní Evropě, například ve Velké Británii, Německu a Rusku je to pak jen mezi 1-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libanon
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5%. Haploskupina J není zjištěna na Dálném východě, ani v Číně a Koreji.  Je velmi 

pravděpodobné, že zeměpisné bariéry jako Saharská poušť a pohoří Himaláje pomohli toto 

rozložení vytvořit. Haploskupina J vykazuje nejvyšší počet podskupin (mutací). V detailu 

byly prostudovány především dvě hlavní podskupiny a to J1a J2. Odhad, kdy se tyto 

podskupiny oddělili je v rozmezí před 5 – 20 tisíci lety a jejich expanze, diverzifikace a 

rozptýlení bylo poměrně dobře zmapováno [27]. 

 

Haploskupina K 

Haploskupina K se označuje za předchůdce většiny eurasijských haploskupin. Vznik 

této haploskupiny se odhaduje přibližně před 40 - 50 tisíci lety pravděpodobně ve střední Asii. 

Nachází se u populací na Nové Guineji a v Austrálii a je rozšířena v jižní Asii (Kokaisl, 

2007). Haploskupina K zahrnuje 5 mutací, které definují její 4 další podskupiny K1, K2, K3 a 

K4. Podskupina K1 byla v nízkých frekvencích nalezena v Indii a Pákistánu, K2 byla v roce 

2002 YCC vydělena jako samostatná haploskupina T, K3 a K4  se vyskytují v Oceánii, 

Indonésii a Austrálii (Karafet et al., 2008).  

 

Haploskupina L 

Přibližně před 40 tisíci lety začala velká populace lovců migrovat východně z oblasti 

jižní a střední Asie směrem k Euroasijské stepi. Migrace tohoto Euroasijského kmenu byla ale 

blokováno třemi horskými pásmy a to pásmem Hindúkuš, Ťan-šan a Himálaje, která jsou 

součástí horského masívu Pamír, ležícího na území dnešního Tádžikistánu, Afganistánu a 

Číny. V této oblasti se kmen lovců rozdělil na dvě skupiny. Zatímco jedna migrovala na sever 

do střední Asie, druhá pokračovala směrem na jih do Pákistánu a na indický subkontinent. 

Tam se také nakonec usadili a zde se také předpokládá vznik mutací typických pro 

haploskupinu L jako jsou M11, M20, M22, M61, M185, M295. K tomu došlo asi před 30 

tisíci lety. 

Haploskupina L je na indickém subkontinentu nejrozšířenější. Spolu a haploskupinami 

H a R2 tvoří více než jednu třetinu Y chromosomů. Kivisild publikoval v roce 2003 článek, 

kde  haploskupinu L spojuje s šířením zemědělství. Tato hypotéza není dosud potvrzena a 

znamenala by, že haploskupina L má jiný, než indický původ. Dále se haploskupina L 



29 

 

vyskytuje na Středním východě a v nízkých frekvencích také ve střední Asii, V Evropě podél 

pobřeží Středozemního moře a v západní Evropě. Indie díky své geografické poloze sloužila 

jako hlavní koridor pro migraci populací z Afriky. Je popsáno pět možných migračních vln, 

které přispěli k dnešní genetické rozmanitosti.  

První migrační vlnou byla kolonizace Eurasie v období středního a mladého paleolitu. 

Druhá migrační vlna proběhla přibližně před 10 tisíci lety. Raná neolitická kultura se šířila 

difuzí. Nové skupina obyvatel, pravděpodobně hovořící jazyky patřící do jazykové rodiny 

Drávidských jazyků, (mezi hlavní patří tamilština, malajálamština, kanadština a telugština ) 

pronikali z oblastí východního rohu úrodného půlměsíce, konkrétně ze Syropalestiny, 

Kurdistánu přes Balkán, do střední Evropy.  Příchod Indoevropanů do Evropy asi před 3,5 

tisíci lety je považován za třetí migrační vlnu. Ve čtvrté migrační vlně se šířili populace 

hovořící jazyky patřící do tibetobarmských (mezi hlavní patří  tibetština a barmština) a 

austroasijských (mezi hlavní patří vietnamština a khmerština) jazykových skupin. Je zde tedy 

patrná vazba na východní a jihovýchodní Asii. Za pátou a poslední migrační vlnu je pak 

považován soudobý tok genů od dobyvatelů a evropských kolonizátorů ze střední Asie. 

Všechny tyto události vedly v Indii k obrovské kulturní, jazykové a genetické rozmanitosti, 

což také výrazně komplikuje schopnost vědců rozluštit genetickou historii těchto populací.  

Je jasné, že genetická variabilita souvisí s geografií. Nicméně je třeba také brát 

v úvahu další alternativní faktory, které měli vliv na rozptýlení obyvatel jako je jazyk a 

náboženské vyznání. Hlubší analýza populací nesoucí haploskupinu L, ve které se vědci 

zaměří na testování jejich podskupin, bude zásadní pro pochopení nejen genetické 

rozmanitosti indických populací, ale také pro pochopení původu indické sociální struktury. 

Sahoo et al. (2006) zjistili, že v populacích mluvící indo-evropskými a drávidskými jazyky je 

vysoká frekvence výskytu podskupiny L1 [27]. 

Haploskupina L se vyskytuje také v Turecku, ve vysoké frekvenci především ve 

východní části Turecka (Cinnioglu et al., 2004). Mutace M27, která je typická pro 

haploskupinu L v oblasti Pákistánu a Indie se v turecké populaci nevyskytuje. Tento rozdíl 

mezi oblastí Kavkazu (především Tureckem) a Indií naznačuje, že haploskupina L vznikla a 

vyvíjela se ze dvou odlišných původních populací. V Pákistánu patří haploskupina L s 

frekvencí výskytu 13,1% (Sengupta et al., 2006) k pěti nejrozšířenějším  haploskupinám 

v této oblasti. Její distribuce se však od ostatních haploskupin liší. (Qamar et al. 2002). Qamar 

(2002) dále odhaduje čas vzdálenosti od společného předka mezi 4 a 14 tisíci roky. Rozšíření 
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této linie by mohlo být spojeno s příchodem zemědělců do této oblasti, neboť odhadovaný čas 

odpovídá období raného neolitu. Haploskupinu L lze také najít v Libanonu, kde je nejvyšší 

frekvence u drúzú, druhá nejvyšší u křesťanů a poté u muslimů (Zalloua et al., 2008). V 

současné době má haploskupina L celkem sedm samostatných linií a to L-M20, L1-M76, L2-

M317, L2a- M349, L2b- M274, L3- M357 a L3a – PK3. Vzhledem k nedostatku studií pro 

testování těchto podskupin je o nich dostupné jen omezené množství informací. Podskupina 

L1 je nerozšířenější v Indii s frekvencí 6,3% (Sengupta et al., 2006). Získaná data naznačují, 

že tato podskupina se diversifikovala v jižní Indii a poté se šířila směrem do okrajových částí 

země, pravděpodobně již v holocénu. Podskupina L2 se vyskytuje v jižní Evropě a na 

poloostrovu Malá Asie. Podskupinu L2a lze najít v jižní Evropě od Portugalska po Turecko. 

Podskupinu L3 lze najít v Pákistánu. V roce 2006 byla objevena nová SNP - PK3, která 

definovala podskupinu L3a. V Pákistánu se tato podskupina vyskytuje výhradně v populaci 

Kalašů s frekvencí 23% (Mohyuddin et al., 2006), kteří jsou indoevropské národnosti, a žijí 

v oblasti Hindúkuš v severozápadním Pákistánu. U této populace byly zjištěny podobné 

znaky, jaké nesou lidé patřící do kasty Yadhava v jižní Indii, mluvící Drávidskými jazyky. To 

by mohlo znamenat, že tyto dvě populace sdílejí společného Evropského předka.  

 

Haploskupina M 

Haploskupina M je definována mutací P256 a větví se do třech dalších linií. (Karafet 

et al., 2008). Její výskyt je omezen na oblast Oceánie a Jižní Indonésie. Je hojně rozšířena na 

Papui – Nové Guineji a v Melanésii (Kokaisl, 2007). 

 

Haploskupina N 

Haploskupina N je definována mutací M231 (Cinnioglu et al., 2004). Vznikla asi před 

10 tisíci lety.  Původ této haploskupiny se odhaduje v Mongolsku, a z této oblasti se pak šířila 

na Sibiř a dále na západ. Je rozšířena na celém Dálném východě v Číně, Koreji, Japonsku, 

Mongolsku a Sibiři. Po posledním glaciálním maximu lidé nesoucí tuto haploskupinu a její 

podskupiny osídlovali východní Asii a severní Evropu. Běžná je u populací v oblasti pohoří 

Ural (Kokaisl, 2007). Podskupina N1c se nachází v severovýchodní Evropě, zejména ve 

Finsku (61%), Laponsku (53%), Estonsku (34%), Lotyšsku (38%) a Litvě (42%). V severním 

Rusku její frekvence o něco klesá (30%) a dále se snižuje směrem do vnitrozemí. 
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V Bělorusku je frekvence 10%, na východní Ukrajině 9%, ve Švédsku 7% a v Polsku už jen 

4% [27]. 

 

Haploskupina O 

Původ haploskupiny O se předpokládá ve východní Asii asi před 35 tisíci lety a skládá 

se z 32 unikátních linií. Tyto linie mohou být rozděleny pod tři hlavní podskupiny a to O1, O2 

a O3. Podskupina O1 se skládá z pěti hlubších linií, podskupina O2 jich čítá sedm a 

podskupina O3 je komplex skládající se z celkem 19 zjištěných linií.  

Tato haploskupina sdílí stejného předka v Y chromosomální linii, jako haploskupina 

N. Ta je běžná v severní Eurasii. Tento předek – muž, nesoucí mutaci M175 byl 

pravděpodobně součástí migrujícího kmene, jehož cesta byla zablokována vysokými 

horskými pásmy. Někteří jedinci tak byli nuceni odbočit na sever, tím se vydělila 

haploskupina N, zatímco ostatní, včetně předka haploskupiny O, pokračovali na východ. 

Jejich cesta vedla přes jižní část Sibiře až do Asie. Dnes lze haploskupinu O najít v celé Asii a 

Oceánii (za Oceánii se obvykle považuje oblast Tichého oceánu, která se nachází východně 

od Asie a ležící mezi oběma obratníky [17]). Převládající haploskupinou je pak u mužů ve 

východní a jihovýchodní Asii (Su et al., 1999). Zcela chybí v Africe, v Americe (Lell et al., 

2002), v západní Asii a téměř ji nelze najít ani na Sibiři. U východoasijských mužů se 

haploskupina O vyskytuje od minima u 12,5% (Su et al., 1999) až do maxima 93,3% 

v závislosti na skupině testovaných obyvatel a zemi původu. Výzkumy poskytují dostatečně 

množství dat o osídlení východní Asie, a tak hraje tato haploskupina důležitou roli v 

porozumění evoluční historii lidských populací. Celá tato oblast, včetně zemí jako je Čína, 

Mongolsko, Severní a Jižní Korea, Japonsko a Tchaj-wan, se považuje za místo, odkud 

docházelo k následnému stěhování populací na Sibiř a do Ameriky. U východoasijských 

mužů se haploskupina O vyskytuje od 12,5% a výš (Su et al., 1999). 

Ačkoliv prakticky všechny genetické studie podporují hypotézu, že všechny existující 

lidské (Cruciani et al., 2008) populace jsou odvozeny z populací, které se stěhovali z Afriky, 

nálezy mnoha zkamenělin hominidů právě ve východní Asii vedly archeology k tomu, že o 

této hypotéze začali pochybovat. Další Y chromosomální analýzy v kombinaci s genetickými 

výzkumy ale dále podporují teorii o africkém původu lidí. Populační genetické studie na 

ostrově Hainan poskytli zajímavé informace o migraci lidí do východní Asie. V poslední době 
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ledové byl ostrov připojen k asijské pevnině, a umožnil tak migrace z jihovýchodní do 

východní části země. Předpokládá se proto, že domorodí obyvatelé ostrova Hainan jsou 

přímými předky původních přistěhovalců do východní Asie. Haploskupina O byla ve vysoké 

frekvenci (prakticky 100%) nalezena u jedné z domorodých populací. Haploskupina O je 

dominantní haploskupinou v Číně, nositeli je 65% mužů v populaci. Díky své velikosti a 

zalidnění se Čína těší velkému zájmu ohledně rekonstrukce šíření populací po celém světě, 

nejen v osídlení východní Asie. Její rozdělení na sever a jih řekou Jang-c’-ťiang působí jako 

pomyslná genetická hranice mezi oběma regiony [27]. Stejně jako ostrov Hainan s asijskou 

pevninou, byl i Korejský poloostrov a Japonské souostroví v době posledního glaciálního 

maxima spojeny. Archeologické nálezy ukazují, že lidé byli přítomni na Korejském 

poloostrově již mezi 25 – 40 tisíci lety.  Frekvence výskytu haploskupiny O je v Koreji 74,4% 

(Jin et al., 2003). Analýzy v japonské populaci ukazují, že Japonsko bylo pravděpodobně 

osídleno ve dvou velkých migračních vlnách. První migrace se odhaduje před více než 30 

tisíci lety populací ze Střední Asie, která pravděpodobně později dala vznik kultuře Džómon. 

Lidé této kultury strávili několik tisíc let v izolaci, živili se jako lovci a sběrači, neznali 

zemědělství ani chov dobytka. Název této kultury a celého neolitického období – Džómon -  

je odvozen od tvaru a dekoru první keramiky (džó znamená provazec, mon znamená vzor), 

kterou tito lidé vyráběli. Druhou migrací pak bylo osídlení Korejského poloostrova asi před 

2,3 tisíci lety. V populaci v jihovýchodní Asii se haploskupina O vyskytuje v proměnlivých 

frekvencích. V Indonésii a zejména na ostrově Bali byla haploskupina O zjištěna u 83,7% 

z celkového počtu 551 testovaných mužů [27]. Mezi další území s výskytem haploskupiny O 

patří také Indie. Haploskupina O je v Indii jednou z osmi haploskupin zjištěných v indické 

populaci s frekvencí větší než 5%. Například 14,6% pro podskupinu O2a a 8,0% pro 

podskupinu O3a3c (Sengupta et al., 2006). Stejně jako ostrov Hainan s asijskou pevninou, byl 

i Korejský poloostrov a Japonské souostroví v době posledního glaciálního maxima spojeny. 

Archeologické nálezy ukazují, že lidé byli přítomni na Korejském poloostrově již mezi 25 – 

40 tisíci lety.  Frekvence výskytu haploskupiny O je v Koreji 74,4% (Jin et al., 2003). 

 

Haploskupina P 

Haploskupina P má velmi malé rozšíření. Dělí se ale na dvě hojně rozšířené linie Q a 

R. (Karafet et al., 2008). 
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Haploskupina Q 

Haploskupina Q je pravděpodobně nejmladší ze všech Y chromosomálních 

haploskupin. Oddělila se z haploskupiny P a je charakterizována SNP M242. Předek této 

haploskupiny pocházel pravděpodobně ze Sibiře asi před 15 – 20 tisíci lety (Bortolini et al., 

2003). Jeho potomci se poté stěhovali na východ od Sibiře a došli až do severovýchodní Asie. 

Během této doby byla hladina moře o více než 100 metrů níže, než v současnosti, protože 

voda byla vázána ve velkých ledovcích. To se projevilo vystoupením souše v oblasti dnešního 

Beringova průlivu. Tato souš vytvořila spojnici mezi kontinenty Asií a Amerikou a tento 

pokles vodní hladiny tak umožnil migraci předchůdců původních obyvatel Ameriky. 

Haploskupina Q představuje poslední linii, která vede od původních obyvatel Ameriky až 

k dnešním Američanům. 

Haploskupina Q je rozšířena na celém Blízkém východě, ale jen v nízkých 

frekvencích, stejně tak jako v Asii a na Sibiři. Vysoké frekvence výskytu jsou pak v Severní a 

Jižní Americe. (Karafet et al. (2002) pak popisuje výskyt haploskupiny Q zejména ve 

dvou sibiřských populacích. V západní Sibiři u národa Selkupů (frekvence 66,4%) čítajícího 

přes 4 tisíce příslušníku (údaj z roku 2002) a národa Ketů (frekvence 93,8%) obývajícího 

malé území v Krasnojarském kraji podél středního toku řeky Jenisej. Selkupové jsou 

mongoloidní rasa a jejich předci obývali oblast severozápadně od pohoří Ural a během 1. 

tisíciletí př. n. l. začali migrovat východním směrem. Populace Ketů je menší a čítá pouze 

posledních 1 500 příslušníků. Dnešní Ketové jsou posledními přežívajícími příslušníky kdysi 

rozsáhlé skupiny národů obývajících území na jihu střední Sibiře [27].  

Aktuálně je definováno 14 podskupin haploskupiny Q, které jsou reprezentovány 14 

různými SNP. Nejvíce studií bylo doposud zaměřeno na podskupinu Q1a3a, jež je hojně 

zastoupena v Severní a Jižní Americe. Tato podskupina poskytuje informace o prakticky 

nedávné migraci lidí do Ameriky. Amerika je považována za jednu z teprve nedávno 

kolonizovaných zemí na světě. V prvních studiích byl navržen model migrace se třemi liniemi 

populací, spojovaných s jazykovými rodinami. První linie vedla od populace indiánské 

(amerindské) jazykové rodiny migrující do Severní, Střední a Jižní Ameriky, druhou byla 

populace hovořící jazykem patřící do jazykové rodiny na - dené (ta patří do širší rodiny dené - 

jenisejských jazyků) a třetí populace hovořící jazykem patřící do Eskymácko-aleutské 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krasnojarsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ural
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._tis%C3%ADcilet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._tis%C3%ADcilet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Na-den%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den%C3%A9-jenisejsk%C3%A9_jazyky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den%C3%A9-jenisejsk%C3%A9_jazyky
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jazykové rodiny. Pozdější studie založené na testování SNP na Y chromosomu pak uváděli, že 

migrace Ameriky proběhla jen ve dvou hlavních liniích. První populace nesla haploskupinu Q 

a druhá její podskupinu Q1a3a, která je definována SNP mutací M346. Ta se vyskytuje 

především u potomků původních obyvatel Ameriky. Dále se tato podskupina vyskytuje na 

Čukotském poloostrově (Karafet et al., 2001), což je nejvýchodnější poloostrov Asie. Na 

Aljašce našli vědci lidské ostatky, jejichž stáří bylo odhadnuto na asi 10,5 tisíce let. Nakonec 

se jim podařilo izolovat DNA ze stoliček. Tato DNA byla pozitivní na mutaci SNP M346, což 

naznačuje, že linie Q1a3a je nejméně tak stará, jako tyto nalezené ostatky (Kemp et al., 2007). 

Jihoamerická populace má vysoký výskyt linie vycházející z podskupiny Q1a3a a to 

linie Q1a3a1, definované SNP mutací M19. Ta byla zjištěna u 59% mužské populace indiánů 

kmene Takuna v Brazílii a u 10% mužů z kmene Wayúů na severu Kolumbie [27]. Tato linie 

se zdá být pro Jižní Ameriku unikátní. Mnohé studie využívají také Y-STR markery pro 

zkoumání genové rozmanitosti indiánských populací. Jsou to především mikrosatelitní 

markery DYS19, DYS389a, DYS389b, DYS390, DYS391 a DYS393. Haploskupina Q je 

velmi rozšířená v Indii, sice v nízkých frekvencích, ale prakticky po celé Indii. Tato distribuce 

by mohla být důsledkem buď společného předka napříč populacemi, nebo aktuálním tokem 

genů mezi obyvateli. Většina Y-STR haplotypů v Indii je jedinečných ze všech haplotypů 

spojovaných s haploskupinou Q. U podskupin Q1a3 and Q1a6 se předpokládá, že jsou pro 

Indii jedinečné (Sengupta et al., 2006). 

 

Haploskupina R  

Haploskupina R je definována SNP M207. Vyčlenila se z haploskupiny P se SNP 

M45. Haploskupinu R je možné najít v populacích na všech světadílech. Nejvíce je rozšířena 

v Evropě, poté je její frekvence výskytu vysoká ve střední a jižní Asii, USA a Indii a je také 

poměrně běžná v některých částech západní Asie a Afriky. Tato haploskupina je v České 

republice zastoupena asi u 34% populace (Luca et al., 2006). Přesné místo, kde haploskupina 

R vznikla, je stále nepotvrzené. Předpokládá se, že k jejímu vyčlenění došlo asi před 35 – 40 

tisíci lety, tedy v paleolitu, ve střední Asii. Tuto domněnku potvrzuje fakt, že v této oblasti je 

v polymorfních frekvencích marker M45 přítomen nejčastěji (Wells et al., 2001). Poté 

následovala expanze haploskupiny R prakticky ve všech směrech. Populace nesoucí tuto 

haploskupinu totiž přežili poslední dobu ledovou a obydleli většinu území Evropy a Asie. 
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Další migrace se uskutečnili do oblastí Afriky, jihovýchodní Asie a v dnešní době pokračují 

do Ameriky, kam se šíří populace západních Evropanů jako jsou Španělé, Angličani a Irové. 

V Irsku je výskyt haploskupiny až 90% [27]. 

Rozšíření haploskupiny R do Evropy se shoduje s dobou šíření Aurignacké kultury 

(datována přibližně do období před 38 až 28 tisíci lety) po celé Eurasii. Její šíření je dále 

spojeno s šířením praindoevropského jazyka, kterým se hovoří v Evropě a Asii. Haploskupina 

R se dělí dále na dvě hlavní větve a to podskupinu R1 definovanou mutací  M173 a R2 

definovanou mutací M479. Vznik podskupiny R1 se odhaduje na dobu při posledním 

glaciálním maximu asi před 18 500 lety v jihozápadní Asii (Underhill et al., 2009). 

Předpokládá se, že podskupina R1 se rozšířila do Evropy ze střední Asie. S největší 

pravděpodobností se její podskupiny R1a a Ra1a šířily směrem z východní Evropy do oblasti 

jižní Asie. Vysoká frekvence výskytu těchto podskupin je proto v populaci rozšířena na 

západní části kontinentu (Indie a Tádžikistán) i na východní části kontinentu (Polsko). 

V Evropě je její výskyt nejvyšší ve východní Evropě, tedy u Srbů, Poláků, Rusů a Ukrajinců. 

V Litvě, Estonsku a Maďarsku se výskyt této podskupiny v populaci snižuje [27]. 

Po posledním glaciálním maximu (přibližně před 18 tisíci lety) došlo k rozšíření 

dalších podskupin a to R1a a R1b. Tyto dvě skupiny jsou také nejvíce rozšířeny v České 

republice. Obecně lze říci, že podskupina R1b je typická pro západní Evropu (především na 

Britském souostroví), zatímco R1a je typičtější pro východní Evropu a sousedící západní Asii. 

R1b se vyčlenila přibližně před 30 tisíci lety, a to dříve, než podskupina R1a, která se 

vyčlenila přibližně před 15-10 tisíci lety. Populace nesoucí tuto haploskupinu pak osídlili 

zejména jihozápadní a západní oblasti Evropy a nyní tvoří příslušníky latinské, keltské a 

částečně i germánské jazykové skupiny [18]. R1a je spojena s nejstaršími indoevropskými 

populacemi a dále se šířila na východ, do jihovýchodní Asie a Austrálie, ačkoliv zde je výskyt 

menší než 10%. Obě podskupiny R1b i R1a si vymezily relativně stabilní hranici genetického 

osídlení, která zůstává zachována i v dnešních dnech. Mezitím podskupina R2 migrovala na 

východ na indický subkontinent. Během přesunů obyvatelstva se malé množství obou skupin 

usadilo na jihu Levanty (pojem Levanta se tradičně používá pro celou oblast Východního 

Středomoří) ve východní Africe [19]. Haploskupina R2  pravděpodobně vznikla v jižní Asii, 

v oblasti Indie a Pákistánu. Nejvyšší procento výskytu této haploskupiny je ve východní Indii 

(50-60%) a na Srí Lance (75%). Dále se vyskytuje na Kavkaze a ve střední Asii (například 

Nepál). Mimo tyto regiony se příliš nešířila až na několik výjimek. Například v Gruzii, kde je 
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hojná v populaci Kurdů (44%). Tento výskyt je ale pravděpodobně výsledkem genetického 

driftu [27].  

 

Haploskupina S 

Haploskupina S byla původně součástí haploskupiny K, definovaná mutací M230. 

Nyní je definována 3 mutacemi M230, P202, and P204. Je rozšířená v oblasti Oceánie a 

Indonésie (Karafet et al., 2008).  

 

Haploskupina T 

Je definována čtyřmi markery M70, M193, M272, and USP9Y + 3178 = M184). 6 

mutací pak definuje dvě podskupiny. Předpokládaná doba vydělení této linie z haploskupiny 

K se předpokládá mezi 15 – 22 tisíci lety, což ji řadí mezi mladší haploskupiny. K jejímu 

vydělení došlo zřejmě v oblasti Afriky, kde se vyskytuje ve vysokých frekvencích. Dále se 

pak šířila společně se zemědělstvím a největší rozmanitost této haploskupiny můžeme najít na 

Blízkém východě, zejména v oblasti kolem úrodného půlměsíce. Současná distribuce  

haploskupiny T v Evropě odpovídá jejímu šíření v období neolitu. Haploskupina T se 

vyskytuje v Africe a na Blízkém východě, v Evropě je poměrně vzácná (Karafet et al., 2008). 

O něco vyšší frekvence výskytu je v Řecku, Makedonii a Itálii, kde se vyskytuje u 4% mužů. 

Na Ibize je pak jejími nositeli asi 15%mužů. Nejvyšší frekvence byla zjištěna ve východní 

Africe. Na Blízkém východě je její frekvence mezi 5-15%, především na Kavkaze, v Iráku, 

jižním Íránu a Egyptě. Lze ji také nalézt v izolovaných oblastech směrem do střední Asie, 

Indie, Zambie a Kamerunu, ve kterém je její frekvence výskytu nejvyšší u populace Fulbů, až 

18%. 

Většina linií haploskupiny T se nachází na Středním východě. Většina Evropanů mimo 

Středomoří patří do podskupiny T1a2, definovanou SNP L131 a do podskupiny T1a1a1a1 

definovanou SNP P77. Tyto linie se pravděpodobně šířili v období neolitu s migrujícími 

populacemi z oblasti úrodného půlměsíce do Jihovýchodní Evropy. Ty se poté dále šířili do 

celé oblasti střední a východní Evropy, dále na sever až k Baltskému moři. Linie T1a2 se 

vyskytuje v Rusku (3%) a na severozápadě Číny [20].  

Schéma migrace jednotlivých haploskupin uvádí mapa v příloze 3. Rozložení haploskupin pro 

Evropu shrnuje mapa v příloze 4. 



37 

 

 

2.15 Okres Klatovy – charakteristika a historie 

Klatovský okres je příhraničním okresem České republiky. Na severu a západě hraničí 

s okresy Plzeňského kraje (Plzeň - jih a Domažlice), na východě s okresy Jihočeského kraje 

(Strakonice a Prachatice) a na jihu tvoří hranici okresu v délce asi 70 km státní hranice se 

Spolkovou republikou Německo [21]. 

Klatovský okres je největším okresem Plzeňského kraje a zaujímá rozlohu přibližně 

1 950 km2, což je asi 30% z celkové rozlohy Plzeňského kraje. Okres má povrch značně 

členitý a jeho jihozápadní stranu tvoří pohoří Šumava. Šumava tvoří evropské rozvodí 

a pramení zde dva hlavní toky Klatovského okresu Otava a Úhlava. Reliéf krajiny klesá od 

pohoří Šumavy směrem do vnitrozemí, kde přechází v pahorkatinu.  Mimořádný přírodní 

význam mají dvě šumavská jezera, která jsou ledovcového původu a to jezero Černé 

a Čertovo [21]. Centrem okresu je město Klatovy s téměř 23 000 obyvateli (stav k 1. 1. 2010).  

Oblast města Klatovy má poměrně příznivou polohu. Nachází se v nadmořské výšce 

400 m n. m., a proto byla osídlena lidmi již v pravěku. Souvislé pravěké osídlení je dokázáno 

nálezy ze střední a pozdní doby bronzové. Protéká zde řeka Úhlava, v jejímž okolí a v oblasti 

jejich přítoků jsou uložené pod vrstvou ornice  zbytky četných pravěkých osad. Koncem 19. 

století byly při stavebních aktivitách v Klatovech objeveny archeologické nálezy (např. 

pazourková čepelka ze střední doby kamenné, hliněná amforka či hliněné závaží ke 

tkalcovskému stavu ze střední doby bronzové, dvě velké zásobnice sestavené z jednotlivých 

keramických zlomků z mladší doby bronzové [22]. Nejvíce nálezů v celém okrese pak 

pochází z mladší doby bronzové.  Oblast Klatov a okolí byla v této době hustě osídlena a je 

považována za kolébku mohylové kultury celé krajiny. Tato kultura byla naprosto odlišná od 

kultury vnitřních Čech. Osídlení keltské nebylo v tomto regionu ani v jeho okolí prokázáno. 

V 5. a 6. století byla oblast osídlena jen řídce. Od 7. století byla postupně osidlována prvními 

slovanskými kmeny. Původ jednotlivých kmenů nelze jednoznačně určit, protože kmeny byly 

složeny z různých společenství a jejich velikost i složení se často měnili.  Ke konci 

středověku přicházelo do Čech německy mluvící obyvatelstvo. Ve 12. Století přišli do oblasti 

Přemyslovci a vznikla trhová ves Klatova. Ta byla založena na důležité obchodní cestě mezi 

Bavorskem a Plzní. Kolem roku 1260 založil král Přemysl Otakar II. vedle trhové vsi hrazené 

královské město, které bylo osazeno německými kolonisty, starší a původní ves zůstala 
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slovanská. Němečtí měšťané opustili město až v době husitských bouří. Postupně vznikali 

nové osady a ve 14. století lze nalézt v klášterních listinách zmínky o mnoha dnešních 

lokalitách (vsích, městech), vznikají i kostely. Území především na severu regionu patří v této 

době převážně církevním institucím.  

Během následujících náboženských válek mezi lety 1420 a 1434 odešlo z oblasti 

mnoho německých usedlíků a obyvatelstvo tvořili především Češi. 16. století bylo poměrně 

klidné, do oblasti přicházejí opět noví obyvatelé především z Bavorska. Až po bitvě na Bílé 

hoře roku 1620 začalo pro oblast Klatov i pro město kruté období. Docházelo ke konfiskaci 

majetku a k násilnému pokatoličtění, k četným požárům a vpádům cizích vojsk. V roce 1636 

přišli do města jezuité a vybudovali zde řádovou kolej a v blízkosti náměstí i barokní kostel, 

pod kterým se rozkládali katakomby. Na západě okresu, v oblasti Horšovského Týna se v 18. 

století tvoří jazyková hranice mezí českými vsi a německy hovořícími obyvateli vesnic. 

Počátkem 19. století se začal český jazyk šířit a v 60. letech 19. století se stala čeština 

úředním jazykem v Klatovech a byla uplatňována i při výkonu samosprávy města.  

Vesnice, ze kterých pocházejí muži, kteří darovali svou DNA, leží v okrese Klatovy v 

okruhu 22 km. Skupina vesnic (Křenice, Kámen, Přetín, Zderaz, Ježovy, Strýčkovice, 

Koloveč) leží severozápadním směrem od Klatov, druhá skupina vesnic (Číhaň, Kolinec) leží 

směrem opačným, tedy jihovýchodním. První zmínku o obci Číhaň nalezneme v historických 

pramenech z roku 1552. Kolinec je starší, je o něm zmínka v historických pramenech již 

v roce 1290. První zmínku o obci Křenice lze nalézt v historických pramenech v roce 1339, 

kdy je připomínána jako majetek Chotěšovského kláštera Stávala zde tvrz. Koncem 17. Století 

byly Křenice připojeny k Ježovům. Dnes jsou samostatnou obcí, pod kterou spadají okolní 

vesnice Kámen a Přetín. Ves Ježovy se vyskytuje v pramenech poprvé v roce 1251. Zderaz, 

který leží mezi Křenicemi a Kamenem je malá vesnička, která ale náleží k obci Biřkov. Ves 

Ježovy se vyskytuje v pramenech poprvé v roce 1251. Nižší počet obyvatelstva ve vsi byl 

kolem roku 1692 nahrazován německými osídlenci z Bavorska a Horní Falce. Ježovy jako 

jediné patřili k merklínskému panství a to do roku 1945, kdy byly zkonfiskovány. Koloveč je 

součástí historického Chodska. Nachází se asi 15 km od Domažlic a jen 20 km od německých 

hranic. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1226. Původně zde 

byla starobylá trhová osada, která náležela pražskému biskupství. Husitské války včetně 

výpadů do Bavor, které trvaly přes celé 15. století, tuto oblast oslabovaly. Roku 

1336 (11. listopadu) postoupena klášterem trhová ves Koloveč a Srbice (jejíž součástí je i 
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vesnice Strýčkovice). Po roce 1711 byl statek Srbice, který zahrnoval dnešní vesnice (Srbice, 

Těšovice, Zíchov, Koloveč, Močerady a Nové Dvory) k Chudenicím. Od 13. století se 

v celých Čechách projevovala hospodářská i politická nejistota díky slabé vládě střídajících se 

panovníků. I v této oblasti jsou časté místní války mezi šlechtou a městy, později propukli 

husitské války včetně výpadů do Bavor, které trvaly přes celé 15. století. Vesnice Kámen, 

Přetín, Křenice, Zderaz, Strýčkovice, Ježovy i Koloveč patřili před zánikem feudalismu v roce 

1848 k chudenickému panství. To měli v majetku Černínové z Chudenic nepřetržitě až do 

roku 1945. K chudenickému panství patřilo celkem 44 vesnic a 4 městečka: Chudenice, 

Koloveč, Poleň a Švihov. Nacházeli se zde 4 zámky a 1 hrad [23]. 

 

Obr. 5. Hranice panství Chudenice. Zdroj: http://rodopisna-revue-online.tode.cz/clanky-

obory/czern.pdf (upraveno). 

Německá okupace v letech 1939-1945 pozastavila veškerý rozvoj v oblasti. Z oblasti 

se stal pohraniční okres sousedící s oblastí tehdejších Sudet. Linie lehkého opevnění 

v Západních Čechách vycházela od Sušice na Klatovy, dále na Holýšov a odtud na Stříbro, 

Manětín až do vnitrozemí směrem na Louny. Nedaleká Plzeň byla místem vnitřního 

pohraničí, kde probíhalo prolínání českého a německého obyvatelstva. K velkým přesunům 

obyvatelstva došlo pak po druhé světové válce a to díky odsunu německých obyvatel 

z pohraničí a novému osidlování těchto míst českými obyvateli. Do vylidněných vesnic se 

stěhovali Češi z vnitrozemí, Slováci, slovenští reemigranti z Maďarska a Rumunska, Češi 

z Volyně. Řada míst zůstala neosídlena a časem zanikla.  Vliv na osídlení této oblasti mělo 

http://rodopisna-revue-online.tode.cz/clanky-obory/czern.pdf
http://rodopisna-revue-online.tode.cz/clanky-obory/czern.pdf
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také násilné vylidňování rozsáhlých oblastí Šumavy v oblastech vojenského a hraničního 

prostoru. To trvalo až do 90. let minulého století.  

Údaje z roku 2013 ukazují, že okres Klatovy je osídlen z více než 95% obyvateli 

České národnosti. Jen necelé 1,5% tvoří obyvatelé Slovenské národnosti, těsně pod 1% jsou 

obyvatelé národnosti Moravské a Německé. K Ukrajinské národnosti se hlásí 0,2% obyvatel a 

méně než 0,1% obyvatel jsou pak národnosti Vietnamské, Ruské, Polské, Romské a další 

[21]. 
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 CÍLE PRÁCE 

V rámci teoretické části bylo cílem zpracovat dostupné informace o Y chromosomu a 

jeho využití pro vědecké účely. Dále pak prostudovat využití markerů na Y chromosomu 

v souvislosti s určením haploskupiny.  

Cílem praktické části bylo zajistit vzorky DNA od nepříbuzných mužů z lokality 

okresu Klatovy. Tyto vzorky zpracovat a vyhodnotit. Pokusit se po analýze 17 STR kitem 

AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit ověřit níže uvedené otázky a určit programem Haplogroup 

predictor haploskupinu každého vzorku. Vypočítat pro vzorky z této populace párovou 

genetickou vzdálenost (Fst a Rst) a interpretovat výsledky v porovnání  s dostupnými daty 

okolních populací. Studie měla pomoci odpovědět na tyto otázky: 

Liší se genetická párová vzdálenost od okolních populací s populací vesnic z okolí Klatovska?  

Je tato populace vůči okolním diferencovaná?  

Do jaké haploskupiny odebrané vzorky patří? 

Je rozložení haploskupin shodné s rozložením haploskupin u populace v České republice? 
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 METODA ANALÝZY 

Vzorky byly odebrány nepříbuzným mužům – starousedlíkům české národnosti, 

z oblasti západních Čech, z okolních vesnic města Klatovy. Tito muži se v této oblasti narodili 

a stejně tak jejich předkové nejméně po tři generace zpět. Celkem bylo odebráno 53 vzorků z 

vesnic Koloveč, Přetín, Křenice, Kámen, Číhaň, Zderaz, Kolinec, Ježovy, Strýčkovice. 

Tab. 2. Počet vzorků pro jednotlivé vesnice. 

  Oblast Počet vzorků 

1. Koloveč  16 

2. Přetín 10 

3. Křenice  10 

4. Kámen  6 

5. Čiháň  4 

6. Zderaz  3 

7. Kolinec  2 

8. Ježovy  1 

9. Strýčkovice 1 

  Celkem 53 
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Obr. 6. Mapa vesnic  1. Koloveč, 2. Přetín, 3. Křenice, 4. Kámen, 5. Čiháň, 6. Zderaz, 7. 

Kolinec, 8. Ježovy, 9. Strýčkovice. Zdroj: www.mapy.cz (upraveno). 

 

Pro zajištění DNA byla použita metoda bukálních stěrů ze sliznice dutiny ústní. Cílem 

odběru bylo získat dostatečné množství buněk k izolaci DNA a provedení analýzy STR. Ke 

stěru použity sterilní stěrové sady značky DispoLab Před odběrem si každý dárce důkladně 

vypláchl ústa čistou vodou. Tyčinka byla vyjmuta za koncovou, nesterilní část. Po celou dobu 

odběru bylo dbáno na to, aby celá sterilní část tyčinky nepřišla do styku z žádným jiným 

materiálem, než se sliznicí dutiny ústní dárce. Stěrový tampon byl po vložení do dutiny ústní 

důkladně otírán o vnitřní stěnu tváře a dásně, aby pro zachycení buněk byla využita celá jeho 

plocha. Ihned po odběru byla tyčinku vložena zpět do původního obalu. Obal byl označen 

místem, odkud dárce pochází, číslem a datem a vložen každý zvlášť do papírové obálky. 

Vzorky byly poté uchovávány při pokojové teplotě. Všechny odebrané vzorky jsou přísně 

anonymní. 

K analýze STR byla použita standardní metoda a komerční kit společnosti Applied 

Biosystems  AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. Bylo analyzováno 17 Y STR. Kity a obsažené 

markery jsou popsány v tabulce 1, v kapitole Komerční sady. Všechny úkony izolace a 

http://www.mapy.cz/
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analýzy DNA byly provedeny v Kriminalistickém ústavu Praha Policie České republiky Mgr. 

Vlastimilem Stenzlem.  

 Pro následnou analýzu dat jsem použila metodu AMOVA (Analysis of Molecular 

Variance – analýza molekulárního rozptylu, která je volně přístupná na stránkách 

www.yhrd.org. Populaci z okolních vesnic Klatovska jsem porovnávala s okolními 

dostupnými daty. Z důvodu větší dostupnosti dat pro 12 markerů z kitu PowerPlex® Y 

System, jsem data porovnala zvlášť pro tyto markery a zvlášť pro 17 markerů kitu 

AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit (12 shodných pro PowerPlex® Y System + 5 dalších). Pro 

porovnání byly použity vzorky z okolních populací, ze studií jiných autorů a to z České 

republiky, Spolkové republika Německo a Rakouska, všechny z databáze yhrd.org.  

Tab. 3.  Přehled jednotlivých populací pro porovnání, PowerPlex® Y System. 

Populace pro PowerPlex® Y System 

(12 markerů) 
  

Oblast 
n (počet 

haplotypů) 
Reference 

Klatovsko, Czech Republic [Czech] 52 
 

Oberöstereich, Austria [Austrian] 219 Franz Neuhuber, 2008 (přispěvatel) 

Salzburg, Austria [Austrian] 192 Franz Neuhuber, 2008 (přispěvatel) 

Central Bohemia, Czech Republic 

[Czech] 
197 Zástěra et al., 2010 

Plzeň, Czech Republic [Czech] 62 Zástěra et al., 2010 

Southern Bohemia, Czech 

Republic[Czech] 
111 Zástěra et al., 2010 

Upper Bavaria, Germany [Germans] 200 
Katja Anslinger, Burkhart Rolf, 2013 

(přispěvatelé) 

  

http://yhrd.org/YC000148-Franz%20Neuhuber
http://yhrd.org/YC000148-Franz%20Neuhuber
http://yhrd.org/YC000008-Katja%20Anslinger%2C%20Burkhart%20Rolf
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   Tab. 4. Přehled jednotlivých populací pro porovnání, AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. 

Populace pro AmpFLSTR® Yfiler® 

Direct Kit (17 markerů) 
    

Oblast  
n (počet 

haplotypů) 
Reference 

Klatovsko, Czech Republic [Czech] 52   

Oberöstereich, Austria [Austrian] 215 
Franz Neuhuber, 2008 

(přispěvatel) 

Salzburg, Austria [Austrian] 187 
Franz Neuhuber, 2008 

(přispěvatel) 

Bohemia, Czech Republic [Czech] 70 Zástěra et al., 2010 

Upper Bavaria, Germany [Germans] 196 
Katja Anslinger, Burkhart Rolf, 

2013 (přispěvatelé) 

 

 

Obr. 8. Mapa lokalit populací pro porovnání Zdroj: www.mapy.cz, (upraveno). 

http://yhrd.org/YC000148-Franz%20Neuhuber
http://yhrd.org/YC000148-Franz%20Neuhuber
http://yhrd.org/YC000008-Katja%20Anslinger%2C%20Burkhart%20Rolf
http://www.mapy.cz/
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 VÝSLEDKY 

5.1 Haploskupiny 

V testovaném souboru 53 vzorků byl zjištěn výskyt 7 haploskupin (I1, I2a, R1a, R1b 

U 47 vzorků byla skupina podle programu Haplogroup predictor určena na 100% (Tab. 6), u 5 

vzorků se pravděpodobnost pohybovala od 92,5 – 97,6% (Tab. 5). U jednoho vzorku nelze 

haploskupinu určit, pravděpodobnost správného určení byla jen 50%.  

Tab. 5. Haploskupiny s pravděpodobností menší než 100%.  

Haploskupina n 

Pravděpodobnost 

správnosti určení 

E1b1b 1 92,5 - 97,6% 

I1 4 92,5 - 97,6% 

T 1 50% 

Celkem 6   

  

Výsledky byly interpretovány jen u 47 vzorků, u nichž byla pravděpodobnost určení 

haploskupiny 100%. U 4 haploskupin (I1, I2a, R1a, R1b) byla frekvence výskytu rovna, nebo 

vyšší než 8,5%. K ostatním 3 minoritní haploskupinám (E1b1b, I2b, J2b), které se vyskytovali 

s relativní četností méně než 5%, náleželo jen 5 vzorků. Nejvyššího výskytu dosáhla 

haploskupina R1b (36,2%) a R1a (29,8%). Relativně vysoký výskyt pak měli haploskupiny 

I1a (14,9%) a I1 (8,5%). Zbylé tři haploskupiny pak měli četnost poměrně nízkou E1b1b 

(4,3%), J2b (4,3%) a nejméně pak měla I2b (2 %). 
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Tab. 6. Celkové frekvence zjištěných haploskupin. 

Haploskupina n % 

E1b1b 2 4,3 

I1 4 8,5 

I2a 7 14,9 

I2b 1 2 

J2b 2 4,3 

R1a 14 29,8 

R1b 17 36,2 

Celkem 47 100 

 

 

 

Graf 1. Zjištěné haploskupiny a jejich celkové procentuální zastoupení. 
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5.2 Fst analýza 

AMOVA byla počítána pro Fst (Weir and Cockerham, 1984) i Rst a všechny výpočty 

byly testovány s 10 000 permutacemi a p˂0,001.  Fst analýzou jsem zjišťovala genetickou 

vzdálenost, míru diferenciace mezi dvojicemi populací. Výčet populací s počtem haplotypů je 

uveden v předešlé kapitole (Tab. 3, 4). Rst analýza je obdobou Fst, pracuje však s velikostí 

alel, tedy s počtem opakování u mikrosatelitů. Na základě Fst předpokládá nižší hodnotu než 

na základě Rst. Z Fst a Rst hodnot byl následně sestaven graf MDS (Multi Dimensional 

Scaling). V tabulkách jsou nad horizontálou uvedeny hodnoty p-value a pod horizontálou 

hodnoty Fst\Rst. Statisticky významné rozdíly jsem označila žlutě. 

Fst analýzou pro 17 markerů kitu AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit jsem zjistila, že 

jednotlivé populace v porovnání se vzorky populace Klatovska se od sebe nepatrně liší a to 

v porovnání s Rakouskem (Oberöstereich, Salzburg) a také v porovnání s Čechy. Pro 

Bavorsko je diferenciace mezi populacemi zanedbatelná. 

 

Tab. 7. Výsledky Fst analýzy pro 17 STR z AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. 

Population AmpFLSTR® 

Yfiler® Direct Kit / Fst 

analýza 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Oberöstereich, 

Austria 

[Austrian] 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Upper Bavaria, 

Germany 

[German] 

Klatovsko, Czech Republic 

[Czech] - 0.0056 0.0042 0.0084 0.0140 

Oberöstereich, Austria 

[Austrian]  0.0010 - 0.0244 0.1245 0.0007 

Salzburg, Austria [Austrian]  0.0010  0.0002 - 0.1425 0.0031 

Bohemia, Czech Republic 

[Czech]  0.0013  0.0002  0.0002 - 0.2006 

Upper Bavaria, Germany 

[German]  0.0010  0.0003  0.0003  0.0002 - 

p˂0,001 
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Na grafu č. 2 můžeme vidět, že nejblížší vztah má populace Středních Čech k 

populací Bavorska (Německo). Blízký vztah má mají mezi sebou i obě populace z Rakouska 

(Salzburg a Oberöstereich).  

 

Graf 2. MDS plot Fst genetických vzdáleností, 17 STR z AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. 

 

Porovnání populace pro 12 markerů kitu PowerPlex® Y System přineslo významný 

rozdíl mezi Klatovskem a populací Jižních Čech. Pro ostatní populace z Rakouska, Německa i 

středních Čech v porovnání s Klatovskem je diferenciace mezi populacemi velice nízká. 
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Významný rozdíl ještě vykazuje populace Bavorska (Německo) s populací Salzburgu 

(Rakousko).  

Tab. 8. Výsledky Fst analýzy pro 12 STR z PowerPlex® Y System. 

Population 

PowerPlex® 

Y System 

/Fst analýza 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Oberöstereich, 

Austria 

[Austrian] 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 

Central 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Plzeň, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Southern 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Upper 

Bavaria, 

Germany 

[German] 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] - 0.0316 0.1080 0.0416 0.1978 0.0055 0.0463 

Oberöstereich 

Austria 

[Austrian] 0.0011 - 0.7420 0.0649 0.0624 0.0351 0.0918 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 0.0008 -0.0002 - 0.0123 0.1209 0.2853 0.0050 

Central 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 0.0015 0.0004 0.0007 - 0.0267 0.1414 0.2618 

Plzeň, Czech 

Republic 

[Czech] 0.0011 0.0007 0.0006 0.0014 - 0.0337 0.1357 

Southern 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 0.0027 0.0007 0.0002 0.0005 0.0015 - 0.0121 

Upper 

Bavaria, 

Germany 

[German] 0.0014 0.0003 0.0009 0.0002 0.0007 0.0012 - 

 p˂0,001 
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V hodnocení 12 markerů v grafu č. 3 má k sobě nejblíže populace Jižních a Středních 

Čech s populací Bavorska (Německo). Populace Klatovska pak má nejblíže k populaci Plzně. 

 

Graf 3. MDS plot Fst genetických vzdáleností, 12 STR z PowerPlex® Y System. 

 

5.3 Rst Analýza 

Výsledek Rst pro 17 markerů kitu AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit ukázal, že 

populace Klatovska vykazuje vůči všem ostatním populacím významnou míru diferenciace, 

stejně jako Oberöstereich (Rakousko).  
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Tab. 9. Výsledky Rst analýzy, 17 STR z AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit. 

Population AmpFLSTR® 

Yfiler® Direct Kit / Rst 

analýza 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Oberöstereich, 

Austria 

[Austrian] 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Upper Bavaria, 

Germany 

[German] 

Klatovsko, Czech 

Republic - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Oberöstereich, Austria 

[Austrian] 0.4046 - 0.0000 0.0001 0.0000 

Salzburg, Austria 

[Austrian] 0.6758 0.0744 - 0.0852 0.1150 

Bohemia, Czech Republic 

[Czech] 0.5392 0.0591 0.0056 - 0.1335 

Upper Bavaria, Germany 

[German] 0.6553 0.0615 0.0049 0.0056 - 

 p˂0,001 

V grafu č. 4 můžeme vidět, že velmi blízký vztah má populace Bavorska (Německo) 

k populaci Salzburgu (Rakousko). Populace Klatovska nemá vztah k žádné z ostatních 

populací.   
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Graf 4. MDS plot Rst genetických vzdáleností, 17 STR z AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit, 

 

Výsledky Rst pro 12 markerů PowerPlex® Y System naopak ukázali, že populace 

v porovnání s Klatovskem vykazují nízkou míru diferenciace a hodnoty jsou statisticky 

nevýznamné. Jako velice významné a tedy vysoce diferencované se ale ukázali být 

mezi sebou populace Středních a Jižních Čech s Rakouskem (Oberöstereich, Salzburg).  

Významná je pak i diferenciace mezi populací Středních a Jižních Čech s populací Bavorska 

(Německo).   
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Tab. 10. Výsledky Rst analýzy pro 12 STR z PowerPlex® Y System. 

Population  

PowerPlex® 

Y System / 

Rst analýza 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Oberöstereich,

Austria 

[Austrian] 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 

Central 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Plzeň, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Southern 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 

Upper 

Bavaria, 

Germany 

[German] 

Klatovsko, 

Czech 

Republic 

[Czech] - 0.1848 0.1186 0.3030 0.6949 0.3117 0.7407 

Oberöstereich, 

Austria 

[Austrian] 0.0055 - 0.7543 0.0000 0.0739 0.0000 0.1493 

Salzburg, 

Austria 

[Austrian] 0.0088 -0.0023 - 0.0000 0.0491 0.0000 0.0841 

Central 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 0.0016 0.0387 0.0454 - 0.1889 0.8537 0.0078 

Plzeň, Czech 

Republic 

[Czech] -0.0072 0.0110 0.0145 0.0046 - 0.0962 0.2880 

Southern 

Bohemia, 

Czech 

Republic 

[Czech] 0.0020 0.0460 0.0530 -0.0040 0.0105 - 0.0087 

Upper 

Bavaria, 

Germany 

[German] -0.0057 0.0028 0.0051 0.0133 0.0018 0.0185 - 

 p˂0,001 
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Graf č.5 ukazuje, že blízký vztah mají mezi sebou populace Plzně (Česká republika) a 

Bavorska (Německo). Dá se říci, že i populace Klatov je těmto dvěma populacím blíže, než 

k ostatním.  

Graf 5. MDS plot Rst genetických vzdáleností, 12 STR z PowerPlex® Y System. 
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5.4 Vybraná typická příjmení zúčastněných mužů 

33 mužů, kterým byl odebrán vzorek z celkového počtu 53, mi dobrovolně sdělili své 

příjmení. Na stránkách www.kdejsme.cz, lze dohledat četnost příjmení a jména a jeho 

geografické rozšíření v rámci České republiky. Všechna příjmení jsem zadala do této 

databáze, která čerpá data z veřejně dostupného zdroje na stránkách ministerstva vnitra ČR. 

Informace byly naposled aktualizovány pro rok 2013. Podle četnosti a výskytu jsem 

vytipovala 6 příjmení, o kterých se dá říci, že jsou pro oblast západních Čech, okolí Klatov, ze 

které tito muži pocházejí, typická. Také jsem jim pro zajímavost přiřadila haploskupinu. 

V rámci zachování striktní anonymity budu místo daného příjmení uvádět jen alternativní 

označení (příjmení A – F). 

 

Příjmení A 

V České republice žije jen 36 nositelů tohoto příjmení. Distribuce tohoto příjmení je 

zajímavá, neboť se jeho nejvyšší zastoupení nachází na opačných koncích České republiky. 

Nejvyšší výskyt je ve Frýdku- Místku (17), a druhé právě v Plzeňském kraji (7) [24]. 

 

Obr. 9. Mapa výskytu příjmení A v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 

 

 

 

 

http://www.kdejsme.cz/
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Příjmení B 

V celé České republice je uvedeno 44 nositelů příjmení B. 10 jich pak žije v okolí 

Domažlic a Klatov, další v okolních krajích jako je Horšovský Týn, Blovice a Sušice. Celkem 

jich v Plzeňském kraji žije 31. Téměř 70% mužů nesoucí toto příjmení je z této oblasti [24]. 

 

Obr. 10. Mapa výskytu příjmení B v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 

Příjmení C 

Celkový počet mužů pro celou Českou republiku je 69. Pro oblast západních Čech je 

pak 18 mužů s tímto příjmením z oblasti Plzně, 15 z Přeštic a 8 ze sousedících Blovic. Pro 

celý Plzeňský kraj je počet nositelů tohoto jména 45, což tvoří více než 60% z celkového 

počtu [24]. 

 

Obr. 11. Mapa výskytu příjmení C v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 
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Příjmení D 

Toto příjmení má v České republice již vyšší zastoupení a to počtem 270. Skoro 200 

nositelů tohoto příjmení pak žije právě v Plzeňském kraji. Například 18 v Přešticích, 16 

v Horšovském Týně, 15 v Plzni, 14 v Domažlicích, 11 ve Stodu a 8 mužů v Klatovech [24]. 

 

Obr. 12. Mapa výskytu příjmení D v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 

Příjmení E 

Nositelé tohoto jména jsou již roztroušeni prakticky po celé České republice v počtu 

411. Nejvyšší zastoupení ale mají v Plzeňském kraji (30%) a poté ve středních Čechách 

(28%). Nejvíce jich žije v Klatovech (45), následuje Praha (39), Plzeň (33), a vyšší četnost 

mají pak Přeštice (13) [24]. 

 

Obr. 13. Mapa výskytu příjmení E v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 
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Příjmení F 

Toto příjmení v celkové četnosti 414 je zastoupeno především v západních a poté v 

severozápadních Čechách. Nejvyšší výskyt tohoto příjmení mají Plzeň (50), následuje Praha 

(49), Klatovy (33), Přeštice (30) a sousední Stod (20) a Domažlice (18). Celkem žije v oblasti 

západních Čech téměř 200 nositelů tohoto příjmení, což je necelá polovina z celkového počtu 

[24]. 

 

Obr. 14. Mapa výskytu příjmení F v České republice Zdroj obrázku: http://www.kdejsme.cz/ 

Haploskupiny pro 6 vybraných vzorků k příjmení vyšly 3 ve shodném poměru vždy pro dva 

vzorky R1a, R1b a I2a (Tab. 11). 

Tab. 11. Haploskupiny pro jednotlivá příjmení.  

Příjmení Haploskupina 

A R1b 

B R1b 

C R1a 

D I2a 

E I2a 

F R1a 
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 DISKUZE 

V oblasti Klatov je největší zastoupení haploskupin R1b a R1a. Tyto haploskupiny 

jsou nejpočetnější podle dostupných výzkumů na území celé České republiky, ve Spolkové 

republice Německo a na Slovensku. K vydělení těchto linií došlo v paleolitu. Lidé, žijící 

v tomto období se živili jako lovci a sběrači a právě o nich se předpokládá, že byli původními 

obyvateli Evropy. Tyto dvě haploskupiny se vydělili z hlavní haploskupiny R, jejíž původ se 

odhaduje někdy před  35 - 40 tisíci lety ve střední Asii. Je považována za typický euroasijský 

marker (Kráčmarová et al., 2006). Předpokládá se, že předkové haploskupiny R1a přišli do 

střední Evropy z oblasti dnešní Ukrajiny, severně od Černého moře (Bučková, 2011). 

K zemědělství a usedlému způsobu života přešli až po skončení posledního glaciálního 

maxima, tedy asi před 15 tisíci lety. Starší vývojové linie je možné sledovat zpětně a to na 

základě jejího zastoupení v daných oblastech. Podskupina R1a je početněji zastoupena u 

populací v místě pravděpodobného vzniku a její mladší vývojové linie naopak v místech, 

kudy se jejich nositelé šířili, což bylo směrem z východu do střední Evropy a dále směrem na 

jih. Pro haploskupinu R1b se uvádí jako oblast vzniku Pyrenejský poloostrov (Semino et al., 

2000). V období mladého a pozdního paleolitu se populace nesoucí tuto haploskupinu šířili ze 

západu Evropy směrem na východ, tedy v opačném směru. V oblasti České republiky, která 

leží ve středu Evropského kontinentu, se pravděpodobně střetli.  

Celkově v testovaném souboru byly haploskupiny R1b a R1a zastoupeny 66%. 

Kráčmarová et al. (2006) uvádí rozložení haploskupin v České republice pro 6 lokalit, včetně 

Klatov. Konkrétně pro Klatovy uvádí celkový relativní výskyt obou haploskupin u 53,3 % 

(n=30) vzorků, R1a 36,7% (n=11) a R1b 16,7% (n=5). Luca et al. (2006) publikovali 

rozložení pro 5 různých lokalit v České republice, také včetně Klatov. I jeho výsledky 

vykazují nejvyšší relativní výskyt haploskupiny R1a v této oblasti u 36,4% vzorků (n=48), 

tedy u 17 z celkového počtu. Výskyt haploskupiny R1b ve své studii vůbec neuvádí. Výzkum 

pro celou Českou republiku bez vymezení výsledků pro jednotlivé lokality publikoval 

Minařík et al. (2008). Největší zastoupení mají opět haploskupiny R1a 37,6% a R1b 25,15% 

(n=2000). Z oblasti Západních Čech byly vzorky odebrány 62 mužům. V naší studii byl ale 

výskyt četnosti pro haploskupinu R1a a R1b opačný, než v uvedených studiích pro porovnání.  

R1b byla nalezena ve vzorcích v nejvyšší relativní četností (36,2%). Tuto skutečnost bych 

přikládala faktu, že v minulosti byla tato oblast osídlena německými obyvateli. Několik mužů, 
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kterým byl odebrán vzorek do této studie, uvedlo, že jsou české národnosti, ale že jejich 

předkové byly národnosti německé. Směrem na západ od České Republiky byla detekována 

zvýšená frekvence haploskupiny R1b, například Němci vykazují až osmkrát vyšší zastoupení 

haploskupiny R1b v porovnání s haploskupinou R1a (Kráčmarová et al., 2006). Toto 

rozložení je uvedeno i pro oblast východního Německa, které se Západními Čechy, kde leží 

právě Klatovy, těsně sousedí.  

Další haploskupinou, která byla nalezena v poměrně vysoké frekvenci je podskupina 

I2a definovaná SNP P37.2 s frekvencí 14,9% a haploskupina I1, definovaná SNP M170 ve 

frekvenci 8,5%. Jsou liniemi haploskupiny I, jejíž historie se váže k migraci populace lovců a 

sběračů v období asi před 24 tisíci lety ze severozápadní části Balkánského poloostrova, kde 

je její výskyt nejvyšší, směrem na sever až do jižní Evropy. Klesající četnost je poté 

v severozápadním směru od Balkánského poloostrova. Mateřské linie I1a, I1b a I1c se vydělili 

z hlavní linie asi před 15 – 10 tisíci lety. Populace nesoucí haploskupinu I1a se poté šířila dále 

z Pyrenejského poloostrova. Kráčmarová et al (2006) uvádí jen výskyt haploskupiny I. 

Minařík et al. (2008) uvádí výskyt haploskupiny I1b1 (8,51%) a I1a (8,02%). Pro oblast 

Klatov uvádí výskyt stejné haploskupiny, jaká byla nalezena v této studii jen Luca et al. 

(2006). Její četnost 14,6% je prakticky totožná s naším zjištěním. Šíření této haploskupiny je 

spojeno s šířením haploskupiny R1a po posledním glaciálním maximu. Uvádí i četnost 

haploskupiny I1 s četností 4,2%, což je nižší, než ukázaly výsledky našich vzorků. Směrem na 

západ ale četnost této skupiny stoupá, ve Spolkové republice Německo je kolem 17%.  

Podíl ostatních haploskupin je pod 5%, tedy nízký (E1b1b, J2b, I2b). Původ těchto 

haploskupin je spojován se zemědělci mladší doby kamenné a nazývají se jako skupiny 

neolitické. Především haploskupina J2 je spojována s příchodem populací zemědělců 

z Předního východu a její vydělení z haploskupiny J1 se odhaduje před 18 tisíci lety. Po 

Evropě se šířila v období neolitu.  Relativní frekvence výskytu byla zjištěna u haploskupin 

J2b a  E1b1b v našich vzorcích shodně 4,3%. Kráčmarová et al. (2006) určila haploskupinu J2 

u 6,7% vzorků. Luca et al. (2006) ji udává u 2,1% vzorků a Minařík et al. (2008) udává její 

četnost v rámci celé České republiky 4,5%, což odpovídá i našemu výskytu. Haploskupiny 

E1b1b definovaná SNP M215. Dříve byla tato SNP uváděna pro haploskupinu E3b, která je 

uvedena i v citovaných studiích. Jedná se o totožnou linii. Výskyt této haploskupiny uvádí 

Luca et al. (2006) opět prakticky stejnou, jaká byla zjištěna u našich vzorků a to 4,5%, naše 

zjištěná frekvence je 4,3%. Minařík et al. (2008) ji uvádí vyšší a to 6,43%. Na území Evropy 
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se předpokládá její rozptýlení asi před 7 – 14 tisíci lety z Blízkého východu, přes Balkánský 

poloostrov. V průběhu mezolitu se šířila s neolitickými zemědělci na území nejen České 

republiky, ale i na Slovensko. Haploskupina I2b byla zjištěna v nejnižší frekvenci 2%, jen 

v jednom vzorku. Lze ještě vydělit vzorky z vesnic Kolinec a Číhaň, neboť se od ostatních 

vesnic nacházejí od Klatov opačným směrem. Vzdálenost od německých hranic není 

prakticky rozdílná. Celkem jde ale jen o 6 vzorků (Kolinec 4, Číhaň 2) z celkového počtu. 

Haploskupiny vyšly u 3 vzorků R1b, 1 vzorek I2b, J2b a s 95% poslední vzorek patří k 

haploskupině I2. Vzhledem k malému počtu vzorků nelze dělat větší závěry, nicméně se dá 

říci, že i tato oblast se podobá spíše podle výskytu uvedených haploskupin sousednímu 

Německu. Dnešní nositelé výše uvedených haploskupin jsou potomky mužů, kteří 

expandovali přes Malou Asii a Balkánský poloostrov až do střední Evropy. Příchod na naše 

území se odhaduje přibližně do poloviny 6. tisíciletí př. n. l. (Kráčmarová et al., 2006).  

Tab. 12. Srovnání výsledků frekvence haploskupin pro jednotlivé uvedené autory. 

Haploskupina Klatovsko % 

Kráčmarová et al., 

(2006) Klatovy % 

Minařík et al., 

(2008) ČR % 

Luca et al., 

(2006), Klatovy 

% 

E1b1b 4,3 ― 6,43 (E3b) 4,2 (E3b1) 

I1 8,5 26,7 (I) 8,02 (I1a) 4,2 

I2a 14,9 ― ― 14,6 

I2b 2 ― ― 6,3 (I2b1) 

J2b 4,3 6,7 (J2) 4,5 (J2) 2,1 (J2) 

R1a 29,8 36,7 37,62 35,4 

R1b 36,2 16,7 25,15 ― 

 

Analýzou AMOVA byly vypočítány hodnoty Fst a Rst. Hodnoty Fst a Rst jsou pro 

interpretaci výsledků bohužel velice nízké a tudíž mají nízkou vypovídací hodnotu. Naproti 

tomu vyhodnocení velikosti p-hodnoty nám udává, zda je výsledek testu významný, či 

nikoliv. V porovnání se populace Klatovska s ostatními populacemi ve výsledky lišili podle 

toho, zda jsme testovali 12, nebo 17 markerů. Obecně lze říci, že čím více markerů do 

testování zahrneme, tím přesněji lze porovnat a určit příslušnost k dané populaci. 
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Populace vesnic z okolí Klatov vykazovali pro 12 markerů nízkou míru diferenciace pro Fst i 

Rst. Statisticky byla významná jen odchylka v porovnání s populací Jižních Čech.  

Pro 17 markerů se vyšší míra diferenciace vůči Klatovsku projevila u okolních 

populací Rakouska (Oberöstereich i Salzburg) i Čech. Bavorská populace se pak signifikantně 

od Klatovské neliší. Tuto podobnost by bylo možné vysvětlit prolínáním německých obyvatel 

s českými již v 15. a 16. století. V těchto obdobích i později, se nejprve z oblasti stěhovali 

čeští obyvatelé, a poté byla oblast obydlována německými obyvateli především ze 

sousedního Bavorska. Mezi lety 1939 – 1945 byla tato oblast pohraničním okresem, který 

sousedil s oblastí tehdejších Sudet. Markantní rozdíl byl mezi hodnotami Rst pro 12 a 17 

markerů. Výsledek byl počtem testovaných markerů ovlivněn. Pro 12 markerů byly hodnoty 

statisticky nevýznamné a pro 17 markerů byly naopak vysoce signifikantní. Obecně byly 

naměřené hodnoty Rst vyšší, což byl i očekávaný výsledek. Na populaci mají tedy větší vliv 

mutace a menší vliv genetický drift. 
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 ZÁVĚR 

Analýza polymorfismů na nerekombinující části Y chromosomu se jeví jako ideální 

pro sledování evolučních a migračních událostí v historii celého lidstva. 

Na základě analýzy Y - STR pomocí kitu AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit jsme získali 

hodnoty jednotlivých 17 markerů.  Míra genetické vzdálenosti se lišila podle počtu 

testovaných markerů (12 a 17). Pro 17 markerů vycházela míra diferenciace rozdílná a vyšší 

než pro 12 markerů. Markery zahrnuté v kitu AmpFLSTR® Yfiler® Direct Kit (DYS458, 

DYS635, DYS456, DYS448, Y-GATA-H4), které kit PowerPlex® Y System neobsahuje, 

jsou v populaci více variabilní, což mohlo tento rozdíl ve výsledcích způsobit. 

Hodnota Fst a Rst byla ve výpočtech nízká. Populace Klatovska se od okolních 

populací Rakouska a Čech liší jen mírně. Podobnost vykazuje především s populací 

německého Bavorska. U 43 vzorků bylo možné určit haploskupinu. Rozložení haploskupin ve 

vzorcích z Klatovska se nijak zásadně neliší od již publikovaných studií. V našich vzorcích 

vyšla s nejvyšší frekvencí výskytu haploskupina R1b a po ní R1a, následovali haploskupiny 

I2a a I1, což spíše odpovídá rozložení v sousedním Německu. Vesnice, ze kterých byli vzorky 

odebrány, se nachází v oblasti, kde se již v minulosti obyvatelé Bavorska mísili s českými 

obyvateli. Historické události měli na tuto oblast vliv, především díky její poloze nedaleko 

německých hranic. To mohlo ovlivnit i složení populace, která se podle výsledků složením 

podobá spíše populaci Bavorska v sousedním Německu.  
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AMOVA – Analysis of molecular variance cM - centimorgan 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DYS – označení pro segment DNA (DNA Y-chromosome Segment) 

ISSOG – Mezinárodní společnost genetické genealogie (International Society of Genetik 

Genealogy) 

Kb – kilobáze 

Mb – mega báze 

MDS – multi dimensional scaling 

MRCA – poslední společný předek (most common ancestor) 

MSY – oblast specifická pro muže (male specific region) 

mtDNA – mitochondriální kyselina deoxyribonukleová 

NRY – nerekombinantní část chromozomu Y 

p – hladina významnosti 

PAR – pseudoautozomální oblast (pseudoautosomal region) 

PCR – polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

RNA – ribonukleová kyselina 

SNP/SNPs – jednonukleotidový polymorfismus/jednonukleotidové polymorfismy 

STR/STRs – krátká tandemová repetice/krátké tandemové repetice (short tandem repeat) 

SRY – region na Y chromosomu podílející se na určení pohlaví (sex determing region) 

TRMCA – časový údaj, kdy žil poslední společný předek (time to most common ancestor) 

YCC – The Y chromosome consortium 
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