
Neobvyklá genografická odhalení roku 2009 
Praha 19.3.2010 – Genografické testy původu předků se v naší nabídce stále těší velkému 
zájmu zákazníků. Proto i v minulém roce se naše Genografická databáze rozrostla o několik 
stovek nových uživatelů a v našich laboratořích byla odhalena další téměř tisícovka 
genetických profilů. V databázi tak přibylo nejen mnoho východoevropských linií 
přinesených do Evropy snad se slovanskými kmeny, ale i mnoho těch původem z jihozápadní 
poloviny evropského kontinentu.  
 
Rozrostly se nám také řady linií jejichž praotcové mluvili germánskými jazyky kdesi ve 
Skandinávii, a také těch od pohoří Ural, které jsou časté mezi ugrofiny. Podobně tomu bylo i 
u potomků prvních zemědělců a starověkých kolonizátorů, jejichž praotcové přišli odkudsi ze 
Středomoří. Každý výsledek genografické analýzy tak byl zajímavým odhalením a pro 
testovaného často i velmi překvapivým. V několika případech však byl odhalen původ přímo 
exotický.  

Mezi mateřskými klany byly odhaleny dvě exotické praprababičky. V prvním případě se 
jednalo o nositele „indiánského“ klanu A, což je typ mateřských linií typický pro obyvatele 
latinské Ameriky. Druhým pak byl nositel „čínského“ ,jihoasijského klanu N9a.  

Mezi otcovskými liniemi pak k nejneobvyklejším nálezům patřil nositel profilu typu K jehož 
kořeny spočívají na Blízkém východě nebo možná ještě dále v jižní Asii a do Evropy mohl 
být údajně donesen např. Araby, Turky nebo Féničany. Druhým velmi neobvyklým nálezem 
minulého roku byl nález profilu typu Q. Tento typ je typický mezi původními obyvateli Sibiře 
a častý je také ve střední Asii. Zákazníka jsme však neviděli, nemůžeme tedy říci kolik 
asijských rysů zdědil ve své otcovské linii. Posledním neobvyklým nálezem byl profil typu L. 
Mužský klan L je obvyklý v jižních částech západní Asie a v některých oblastech Blízkého 
východu. Prapraděd tohoto zákazníka tedy pocházel nejspíše odněkud z Levanty nebo 
Pakistánu. 

A jak jste na tom vy? Přivezl si váš děd legionář babičku ze Sibiře, nebo se váš 
prapředek usadil v Čechách či na Moravě po třicetileté válce a ještě dnes lidé s obtížemi 
vyslovují vaše příjmení? Svěřte nám svou DNA a my to zjistíme.  

  


