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KLÁRA KUBÍČKOVÁ 
fOtO: ALenA VAVRÍKOVÁ

V ědci získali DNA Boženy 
Němcové, mají její vlasy. 
Díky nim by mělo být možné 
odhalit skutečný původ spiso-
vatelky, spekuluje se o tom, že 

mohla být potomkem kněžny Zaháňské. Co 
všechno umí genetici vyčíst z DNA?

„Běžně ji používáme v kriminalistice, 
u sporů o otcovství nebo právě v případě his-
torických osobností,“ říká molekulární bio-
log a genetik Pavel Lízal.

Co se dá z vlasů Boženy Němcové vlastně 
zjistit?
V tuhle chvíli je jasné, že genetický mate-
riál, který je k dispozici, patří prokazatelně 
Němcové. Shoduje se totiž s mitochondri-
ální DNA nalezenou ve vlasech jejího syna 
Hynka, který zemřel jako dítě a jehož vlasy 
rodina uchovala.

Co s tím dál?
Pokud se podaří získat DNA potomků kněž-
ny Zaháňské, pak se budou moci tyto vzorky 
srovnat se vzorky spisovatelčiných vlasů, 
a tak se potvrdí (nebo vyvrátí) příbuznost 
v rodové mateřské linii. Podobná analýza 
byla použita, když byly nalezeny ostatky za-
vražděné carské rodiny a bylo třeba prokázat, 
že jde opravdu o poslední Romanovce.

Jak to probíhalo?
Byl nalezen hrob, ale nebylo jisté, zda je to ten 
správný. V případě carevny Alexandry víme, že 
byla vnučkou královny Viktorie. Mateřská linie 
od Viktorie vede i k současnému princi Filipo-
vi, který souhlasil s odběrem DNA. A porovná-

ním jeho mitochondriální DNA a DNA jedné 
z ženských koster z hrobu bylo prokázáno, že je 
tam shoda, že patří do stejné rodové linie.

Co je mitochondriální DNA?
Dědí se pouze po ženské linii. Má ji tedy 
matka, předá ji svým dětem, ale syn už ji dál 
předat nemůže. Dcera ano. V případě Boženy 
Němcové ji měl právě syn Hynek. Princ Fi-
lip je synem Viktoriiny pravnučky, a protože 
v tomhle případě nedošlo k přerušení ženské 
dědičné linie, má Viktoriinu mitochondriální 
DNA, stejně jako carevna Alexandra.

A mužská linie?
I ta se v případě Romanovců zkoumala 
a i tam byla shoda. Použita byla v tomto pří-
padě DNA Mikulášova prasynovce Andrewa 
Andreeviche Romanova, který stále žije, tak-
že bylo možné srovnat jeho chromozom Y 
s tím, který se našel u dospělé mužské kostry 
v hrobě. Sedělo to. Navíc byla k dispozici 
i Mikulášova krev.

Po sto letech od vyvraždění?
Ano. Jako mladík byl totiž Mikuláš v Japon-
sku, kde na něj byl spáchán atentát. Ono šlo 
tedy údajně spíše o tlačenici, v níž mu poli-
cie omylem rozbila hlavu obuškem a car si 
potřísnil krví košili. Tu si přivezl z Japonska 
jako památku na onen atentát. Košile přežila 
revoluci a skončila vystavena v Ermitáži.

Čas krev vpitou v košili neznehodnotil?
Byla dobře uložená, vlhko nebo nějaké drs-
né podmínky by ji zničit mohly, ale naštěstí 
se to nestalo. Pak už stačilo odebrat vzorky 
krve z košile a srovnat je s DNA z Mikulá-
šovy kostry.

Shoda?
„Stoprocentní“. Ono těch sto let není žádné 
velké číslo, jsme schopni analyzovat mno-
hem starší vzorky. Třeba i vlasy Mikoláše 
Koperníka, což je oproti Romanovcům ještě 
dalších tři sta let dozadu. Také se analyzují 
kosterní pozůstatky neandrtálců, staré desít-
ky tisíc let.

O co šlo u Koperníka?
Nebylo jasné, jestli ostatky uložené v kated-
rále v polském Fromborku patří Koperníkovi. 
Zároveň existovala jeho vlastní astronomic-
ká příručka, kterou hojně používal, uložená 
ve Švédsku v muzeu. V té příručce se našlo 
několik vlasů, ze dvou z nich se podařilo zís-
kat mitochondriální DNA. A ta byla totožná 
s DNA kostí uložených v hrobě. Takže je 
velice pravděpodobné, že to byl on. Naštěstí 
měl svoji lebku.

Lebku?
Když se zkoumaly kosterní pozůstatky bás-
níka Francesca Petrarky, zjistilo se pomocí 
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  zabývá se popularizací genetiky 
a paleogenetikou.

  Spravuje facebookovou stránku 
zajímavosti z paleogenetiky a populační 
genetiky, vede výzkum zjišťování 
některých znaků v české a slovenské 
populaci, kde se zaměřuje nejen 
na výskyt barvy očí či vlasů, ale 
i na schopnost srolovat jazyk či rozeznat 
hořkou chuť v pokrmech.

Genetika odhaluje pachatele zločinů, levobočky králů, 
umí identifikovat kostry ze starých hrobů. Dokáže 
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DNA, že v hrobě leží jeho kostra, ale cizí 
lebka. Ženská. O dvě století mladší. Z histo-
rických záznamů víme, že jeho hrob byl v 17. 
století vykradený, a protože mniši, kteří ho 
spravovali, chtěli mít v hrobě uloženou celou 
kostru, přidali místo ukradené lebky jinou, 
která se zrovna naskytla. Kdyby někdo chtěl 
podle morfologických znaků lebky nakres-
lit Petrarkův portrét, měl by hodně zženšti-
lé rysy. Proto se dnes dělají u každé takové 
kostry analýzy DNA jak z lebky, tak z kostry. 
Třeba v případě Koperníka ze zubu a ze ste-
henní kosti. Koperník je ale zajímavý ještě 
z jiného hlediska.

Poslouchám.
Umíme podle DNA určit i barvu očí a barvu 
vlasů. No a Koperník měl na všech portré-
tech tmavé oči, jenže analýzou DNA se zjis-
tilo, že byl modrooký.

Vysvětlení?
Lidé se tehdy příliš neportrétovali a vědci 
zjistili, že jediný portrét pořízený za Koper-
níkova života byl vyvedený uhlem. Aby byly 
oči na takové kresbě vůbec vidět, musely 
být nutně tmavé. Po jeho smrti vznikly další 
portréty, které ale vycházely z toho prvního 
– a tmavé oči už mu zůstaly. Stejně tak i král 
Richard III. byl portrétovaný jako tmavooký 
a tmavovlasý člověk, přitom podle analýzy 
DNA měl světlé oči i vlasy.

Taky uhel?
Ne, tady šlo o kult hrdiny, sveřepého reka. 
Tmavé oči i vlasy byly vnímané jako maje-
státnější. Nakonec se zjistilo, že na jednom 
starším obraze měl skutečně světlé oči, vlasy 
ale byly vždycky tmavé. Richard III. patřil 
k lidem, kteří se narodí jako světlovlasí, ale 
během života jim vlasy tmavnou. Genetika 
nelže, ale práskne na vás, jak jste vypadali 
v dětství. Na tom, abychom odhalili takové 
změny, ke kterým dochází v dospělosti, ještě 
v genetice pracujeme. V případě kriminalisti-
ky to totiž může být problém.

Protože řeknete, že pachatel má světlé 
vlasy, ale ve skutečnosti je měl světlé jako 
dítě a v době spáchání zločinu mu už 
dávno ztmavly?
Přesně tak. Ale kriminalisté vědí, že analýza 
DNA je jen jedním z vodítek a není všespa-
sitelná. Navíc – pachatel mohl mít klidně 
ve chvíli, kdy na místě činu zanechal svůj 
vlas, vlasy tmavé, ale po provedení zloči-
nu si je mohl odbarvit nebo naopak. Stej-
ně, jako musí kriminalisté počítat s touhle 
skutečností, musí počítat i s tím, že se moh-
la změnit i barva vlasů odhalená analýzou 
DNA.

Zůstaňme u těch zločinů. Znamená to, že 
z jediného vlasu umíme sestavit podobu 
pachatele?
Do jisté míry. Umíme z analýzy DNA říct, 
jakou má její nositel barvu kůže, očí, vlasů, 
pohlaví a dokonce i to, jakou má tvář, tedy 
jeho podobu. Pracuje se i na tom, abychom 
určili jeho stáří. Problém je, že ukazatel 
stáří hodně závisí i na životosprávě. Mohu 

například tvrdit, že mám před sebou DNA 
55letého muže, ale ve skutečnosti to může 
být třicetiletý těžký kuřák.

Tuhle metodu kriminalisté běžně využí-
vají?
Zhruba poslední dva roky ano. V USA nebo 
v Kanadě. 

A u nás?
U nás tolik ne. Ale využíváme jiné mož-
nosti. Vzpomínáte na případ vraždy dívky 
z Kmetiněvsi?

To je víc než deset let.
Tehdy byla při hledání pachatele odebrána 
DNA víc než pětistovce mužů z okolních 
vesnic. Nejprve se testovali jen muži nad 15 
let, protože bylo pravděpodobné, že vraždil 
někdo starší. Mezi nimi ale shoda s DNA 
nalezenou za nehty dívky zjištěna nebyla. 
Po analýze DNA i u mladších 15 let byla 
nalezena shoda s DNA spolužáka oběti. Bez 
analýzy DNA by ho možná nenašli.

Jak velká je v takovém případě jistota, že 
jde skutečně o vraha? Stoprocentní?
Je to přesně 99 celých a sedmnáct dalších de-

vítek za desetinou čárkou. Takže ano, je to 
jistota.

Jako v případě analýzy otisků prstů?
Ano, jenže otisky prstů se liší i u jednovaječ-
ných dvojčat, zatímco jejich DNA je ve sle-
dovaných sekvencích shodná.

Že by se jednovaječná dvojčata dala 
na dráhu zločinu?
Ve Francii už takový případ podezření u jed-
novaječných dvojčat byl. V každém případě 
i zločinci se učí. Dřív, když si promýšleli spá-
chání trestného činu, věděli, že musí mít ruka-
vice, aby nezanechali otisky prstů. Dnes už si 
dávají pozor i na stopy DNA a sbírají po sobě 
nedopalky cigaret či žvýkačky. Jenže kudy 
chodíme, tudy trousíme genetický materiál. 
Říkám studentům, že kdyby chtěli jít vyloupit 
banku a vzali by si na hlavu kuklu, musí si být 
vědomi toho, že je plná vlasů, slin a potu, tedy 
materiálu vhodného pro identifikaci.

Analýza DNA se používá i v případě 
sporů o určení otcovství. Kolik takových 
případů laboratoře řeší?
Dřív se říkalo, že zhruba každé čtvrté dítě 
vychovává v nevědomosti jiný než biologic-
ký otec. To je nadsazené, protože to vychází 
z počtů falešných otcovství odhalených v la-
boratořích. Jenže tam se dostanou vzorky 
v případě, že už je nějaké podezření na man-
želčinu nevěru. Ve skutečnosti jde asi o pět 
až deset procent dětí, spíš ale méně. Nemusí 
jít o nevěru, vzpomeňte si na případ zámě-
ny dětí v třebíčské porodnici. Tam hecovali 
jednoho z tatínků, že mu dítě není podobné, 
a ukázalo se, že nejen on není biologickým 
otcem, ale ani matka nebyla biologickou 
matkou.

Je to vůbec důležité, vědět, zda jsem sku-
tečně biologickým otcem?
To si musí každý určit sám. Testy jsou po-
měrně dostupné, stojí kolem pěti tisíc, takže 
jich přibývá. Je to ovšem dvojsečné a podle 
mě to musí poškodit vztah mezi partnery bez 
ohledu na výsledek testu: když zjistíte, že ot-
cem nejste, je to průšvih, protože vám byla 
žena nevěrná. Když zjistíte, že jste, vnesete 
do vztahu nedůvěru, protože manželka musí 
žít s tím, že jste jí nevěřil. Zajímavé je to ale 
v případě historických postav.

V čem?
V celé populaci existuje pravděpodobnost 
falešné paternity jedno až dvě procenta 
na generaci. Když zkoumáte pozůstatky 
DNA staré deset generací, jste rázem na 10 
až 20 procentech. V případě Richarda III. se 
to riziko naplnilo a zjistilo se, že současní 
potomci v mužské linii mají odlišný chro-
mozom Y.

Zamíchal se do toho nějaký levoboček?
Ano, v období mezi 14. a 18. stoletím došlo 
k legitimizaci dvou levobočků, dostali jmé-
no, šlechtický titul, podle rodokmenu do krá-
lovské rodiny patří, ale podle DNA ne. Matka 
je jistá vždycky. Otec nikoli.
 klara.kubickova@mfdnes.cz
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