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Úvod  
 

Na základě fascinací variabilitou ras, rasových typů, národů a etnik, jsem vypracoval 
práci na toto téma, která měla být původně prací diplomovou. Jejím cílem je vyvrátit 
představu unitypu člověka ve smyslu identické fyzické podstaty a dokázat vzájemnou 
biologickou odlišnost. Nejedná se o žádnou formu úvah o nerovnosti lidských ras a propagaci 
rasismu, ale o čistě viditelnou (barva kůže), dokázanou (krevní skupiny) a praktickou 
(určování archeologických pozůstatků) zájmově-odbornou publikaci.    
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Pojem rasa  
 
Pod pojmem rasa se rozumí populační kolekce (skupina lidí), která se vyznačuje 

určitým, avšak právě jen pro ni charakteristickým kardinálním znakem (např. barva pleti) či 
souborem znaků, jež bývá zpravidla vnímána ze tří úhlů pohledu: z hlediska geografického, 
kdy lze hovořit o tzv. geografické rase či v obecném smyslu o subspecii, lokálního, jež přivádí 
k myšlence lokální rasy, oné základní evoluční jednotce uvnitř druhu a konečně 
vnitropopulačního, jež analogicky zavdává příčinu uvažovat o mikrorase, coby 
vnitropopulační formě. (Dacík, 2000) 
 

Rasa je vlastně vyjádřením příslušnosti k určitému populačnímu okruhu, jenž je 
vymezen uměle vybraným kritériem či komplexem kritérií, tvořených tělesnými znaky, 
doprovázenými často znaky psychickými. Rasu lze přitom vnímat, a tudíž ji i vvymezovat, jak 
na úrovní fenotypu (tedy rovině klasické; barva kůže, morfologické znaky vůbec; v hlubší 
rovině je třeba brát v úvahu i další znaky, zvláště pak fyziologické, biochemické), tak i - což 
je pochopitelné - úrovní genotypu (všechny znaky mají konec konců dědičný základ a přenáší 
se v populaci podle zákonů dědičnosti) a chápat ji jako složitou (zpravidla nehomogenní) 
dynamickou strukturu, jež v průběhu svého vývoje doznává větších či menších změn, při 
nichž v závislosti na četnosti sehrávají důležitou roli dva faktory: genový posun (drift) a 
zakladatelský jev (founder effect). Je třeba si totiž uvědomit, že každý organismus (člověk) 
jakožto jistý prvek se dostává do interakce s ostatními prvky populace (lidmi), že se uplatňuje 
velikost populace, projev individuální a fylogenetické adaptace na měnící se podmínky 
prostředí, migrace, což má zpětně zase vliv na proměnlivost a dědičnost. Významným 
faktorem je také přírodní výběr, který za určitých okolností může působit protikladně 
(eliminační tlak), za jiných naopak zase ve prospěch jistého projevu. (Dacík, 2000) 
 

Lidská plemena čili rasy reálně existují - lidé jsou - "bílé", "žlutohnědé" nebo "černé" 
pleti a mají nejen různou barvu kůže, očí a vlasů, ale mají i velmi rozmanité tvarové tělesné 
vlastnosti. Ve třech velkých geografických oblastech se během posledního stotisíciletí 
diferencovaly tři velké současné antropologické skupiny, které byly dříve označovány jako 
plemeno bílé, žluté (spolu s rudým) a černé; v současné antropologii pak jako: 
1. plemeno euroasijské (europoidní) = bílé, jenž je rozšířené původně v Evropě a Malé a a 
Přední Asii, na Kavkaze a v severozápadní Indii 2. plemeno asijsko-americké (mongoloidní) 
= žlutohnědé, zaujímající většinu asijské pevniny a ostrovy v jihovýchodní Asii: sem patří i 
původní obyvatelé Ameriky a 3. plemeno ekvatoriální (negroidní) = černé - s centrem 
rozšíření v Africe na jih o Sahary, a zahrnující i některé malé negroidní skupiny v 
jihovýchodní Asii. (Wolf, 2000)  
 

Rasová problematika, a tudíž i studium ras a souvislostí s nimi spojených však 
"nevisí" ve vzduchoprázdnu. Tradičně spadá do tzv. "etnické antropologie", jež představuje 
jedno z nejstarších odvětví antropologie, tedy "vědy o člověku", jež má své pevné místo v 
okruhu přírodních věd, přestože se postupně více a více ukazuje, že jakožto hraniční 
disciplína neustále prorůstá do společenských nauk. (Dacík, 2000) 

 
Etnická antropologie je tedy disciplínou, která se zabývá otázkou lidských etnik a ras, 

jejich studiem, řešením či výzkumem jejich složení, původu, vývoje a také zvláštností, ale 
také klasifikací ras či přesněji antropologických typů, jejich rozšířením v průběhu historie 
člověka, čímž vytváří mimo jiné i užitečný obrázek o změnách ve vývoji lidských dějin. 
(Dacík, 2000) 
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Základem jednoho ze současných způsobů dělení plemen jsou geografická plemena, 
která jsou vyčleněna podle charakteristických souborů plemenných znaků. Z těchto 
geografických plemen je sestaveno sedm menších sekundárních plemen neboli plemen 
druhého řádu. Tato plemena se spojují ve tři velká primární plemena neboli plemena prvního 
řádu. K nim patří plemena: 1. ekvatoriální neboli austronegerské, zvané též negroidní, 2. bílá 
neboli europoidní a za 3. žlutá (žlutohnědá) neboli mongoloidní. 
 

Nejnápadnějším znakem lidských ras je barva pleti - není však nejdůležitější tělesnou 
vlastností člověka a dokonce ani nerozhoduje o jeho plemenné či rasové příslušnosti. Závisí 
na množství kožního barviva (pigmentu) v kůži. Pigmentu v kůži přibývá tehdy, když je 
organismus vystaven silnějšímu slunečnímu záření než dříve a to buď na krátkou dobu (při 
opalování) anebo trvale (v rovníkových oblastech). Na výsledném odstínu barvy kůže se totiž 
podílí nejen pigmentové barvivo, ale také žlučové barvivo, které je do kůže přiváděno krví. U 
černochů představuje trvalou součást barvy kůže, zatímco u bělochů se podílí na zbarvení jen 
zcela nepatrně a projeví se nápadněji jenom při některých žlučových chorobách (např. 
žloutence).  

 
Pro antropologické rozlišení lidských plemen jsou rozhodující tvarové tělesné znaky 

(např. tvar hlavy, výška postavy atd.), zatímco barevné znaky (barva pleti, očí, vlasů) jsou 
vedlejší, sekundární.  Rozdělení plemen podle V. Fettera (1962; viz. tab.), S postupným 
šířením lidstva ze tří kontinentů Starého světa se utvářely další geografické rasy. Rozdělení 
podle C. S. Coon (1965; viz. tabulka). Klasický antropologický typ pak představuje skupinu 
lidí, která se vyznačuje komplexem metrických znaků v rámci určité rasy a s určitou 
vymezenou variabilitou. Antropologické typy jsou též uváděny pod označením lokální rasy či 
mikrorasy nebo mikrogeografické rasy. 

 
V současné době připadá na europoidní rasu asi 20% lidstva, tj. kolem jedné miliardy 

lidí, negroidní rasa reprezentuje méně než 20% lidí, kdežto mongoloidní rasa zahrnuje více 
než 50% lidí. Zbývajících asi 10% lidí patří k tzv. malým rasám či typům, které jsou 
roztroušeny v různých oblastech světa.  
 

Negroidní neboli ekvatoriální rasa se někdy označuje také jako černá nebo rovníková. 
Příslušníci této rasy mají obecně světle až velice tmavě hnědou barvu kůže. Je však nutno 
rozlišovat alespoň dva její (rasy) typy. Prvním z nich je paleonegroidní čili staročernošský. 
Staročernošské populace jsou vývojově starší, archaičtější a také světlejší a velmi malého 
vzrůstu (např. Křováci (Sánové) a Hottentoti (Khoinové) v oblasti jižní Afriky a Pygmejové v 
tropických pralesích střední Afriky). Pygmejové (jsou nejmenšími lidmi na světě (výška 
postavy v průměru 130-135 cm), mají poměrně světlou, šedou až žlutohnědou pleť a krátké 
nohy s dlouhým tělem. Antropologové předpokládají, že jde o přirozenou adaptaci na životní 
podmínky tropického pralesa. Na jihu Afriky žijí poslední zbytky etnických skupin Křováků 
neboli Bušmenů (z angl. Bushman, člověk z buše). K jejich antropologickým zvláštnostem 
patří celková drobná postava (výška kolem 140 cm), tzv. křovácké ucho, tj. ušní lalůček malý 
nebo chybí a ušní boltec nemá stočený okraj. Vlasy tvoří na hlavě malé, 1,5 cm dlouhé 
kudrnaté chomáčky ve tvaru zrnek.  U mužů je trvale vztyčený nebo polovytyčený penis, u 
žen nahromadění podkožního tuku na stehnech a hýžďové části těla (tzv. steatopygie) a 
zvětšené malé stydké pysky. Celkové zbarvení pleti je spíše světlehnědé nežli tmavěhněé a 
vlasy jsou enormně krátké a rostou v malých chomáčcích (ve tvaru pepřový zrnek, asi 1,5 cm 
dlouhé). Hottentoti, vlastním jménem Khoin-Khoin (=Lidé lidí) jsou menší postavy (155 až 
160 cm) s výrazným epikantem a kožním záhybem na horním víčku. (Něsturch 1966, Wolf 
2000) 
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Druhým typem jsou reprezentativní příslušníci neonegroidní skupiny a sice Bantuidé, 
Sudanidé a Niloté (Nilotidé). Tělesné rozdíly mezi prvními dvěma nejsou příliš markantní. 
Mají většinou střední postavu, velmi tmavou barvu kůže, vlasů a očí. Vlasy mají spirálově 
stočené husté, tmavé a kudrnaté,vystupující z kůže na hlavě šikmo a na příčném průřezu mají 
oválný tvar. Vynikají širokým nosem (u většiny hlavní osy nosních otvorů jsou navzájem více 
nebo méně kolmé), vysunutí čelistí dopředu (prognatismus obličeje) a silnými rty, z nichž 
horní je vysunut poněkud dopředu (procheilie) a široká ústa. (Něsturch 1966, Wolf 2000) 

Pro svoji velmi tmavou pleť jsou nazývání negros, negoridní (z lat. niger = černý a 
eidos = podobný). Bantuidé žijí ve východní, střední a jižní Africe, zatímco Sudanidé 
převažují v západní Africe.  

Třetí skupina neonegroidů žije v oblastech tzv. Zelené země, tj. v jižním Súdánu a v 
oblasti pramenů Nilu. Nilotidé jsou nejtmavší a zároveň nejvyšší etnickou skupinou na světě. 
Patří mezi ně Nuerové, Dinkové, Šillukové, částečně také masajové a. Charakteristikými rysy 
jsou průměrná výška od 180 cm, velmi tmavá pleť, hnědě pigmentovaný jazyk a další 
sliznice, jakož i hnědě zbarvené bělmo očí (pozn. Způsobeno nejspíše tím, že obývají oblast 
nejintenzivnější slunečního záření a nejvyšších ročních teplot). (Něsturch 1955, Wolf 2000) 
 

Europoidní rasa je nejpočetněji zastoupena na Indickém poloostrově. Mezi nejtmavší 
etnické skupiny europoidů patří Tamilové, Todové, Domové (příbuzní Romů). Dále jsou to 
Arabidé, žijící v oblastech severní Afriky (od Maroka až po Egypt a S)dán) a na Arabském 
poloostrově a též ve větší Přední Asii (Blíký východ, irák, Irán atd.). K europoidní rase 
náležejí obyvatelé Evropy (s výjimkou ufrofinských a turkických etnik), bílí obyvatelé 
Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a Spojených států amerických, jakož i větší část obyvatel 
jižní Ameriky (potomci Španělů a Portugalců a jejich míšenců).  

 
Hlavními znaky jsou variabilní tvar hlavy (od krajní dolichokefalie ve Skandinávii a v 

USA) až po brachykefalii ve střední a východní Evropě, poměrně velký a výrazný nos 
znatelně vystupující mezi bodem nasion (kořen nosu) a bodem stomion (mezera mezi rty). 
Tělesná výška je velmi variabilní (ve Středomoří malá, ve Skandinávii vysoká), lícní kosti 
jsou málo vystupujícíc a celkově je obličej ortognátní bez prognatismu. Oči jsou uloženy v 
jedné rovině, záhyb horního víčka je málo vyvinut. Výjimku ve tvaru očí představují ženy zvl. 
v Izraeli (tzv. andlové oko, podle tvaru mandle) a řecké ženy (souběžný tvar čela a nosu). 
Barva pleti se pohybuje od velmi světlé až bílé po tmavě hnědou u Romů. Oči u světlých typů 
jsou modré, šedé, modrozelené a u tmavých typů nejrůznější odstíny hnědé. Barva vlasů 
europoidů může být rovněž velmi rozmanitá - od velmi světlých odstínů (plavé, slámové) až 
po tmavě hndě (černohnědé). V severrských oblastech se vyskytují rusé vlasy různých odstínů 
(Irsko, Skotsko, Island a Skandinávie). (Wolf 2000) 
 

Poměrně velmi výrazné je terciální ochlupení u mužů navíc silně vyvinuté vousy, 
případně vlasy (nejvýraznější tělesné ochlupení je u armenoidního typu, u Ainů a některých 
Indidů. Společným rysem moderní klasifikace je rozdělení evropských typů na čtyři hlavní 
skupiny s následujícími charakteristikami. Typ severský čili nordický (viz. tabulka)- vysoká 
postava, dlouhá úzká hlava, dlouhý a úzký obličej, dlouhý, úzký, rovný nebo lehce zahnutý 
nos, světlá bíle narůžovělá pleť, světlé silně nebo lehce vlnité vlasy, modré oči. + další typy 
do tabulky a Dalším typem menší postavy s tmavou pigmentací je typ středomořský čili 
mediterranní, s úzkou dlouhou hlavou a poměrně úzkým nosem a obličejem. Egon Eickstedt 
razio pro takové drobné typové obměny název krajský nebo župní typ. Obyvatelstvo určitých 
území se vyznačuje charakteristickým souborem určitých znaků, které jsou vytknuty jako 
vlastnosti klasických evropských antropologických typů (např. tzv. avarský typ na Žitném 
ostrově nebo keltský typ na Chotěborsku). Typ je kombinací morfologických a 
fyziologických znaků, je zřejmé, že záleží na tom, které znaky byly vybrány k jeho určování a 
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jaká jejich variabilita. Tyto znaky, jimiž se určuje příslušnost k některému antropologickému 
typu, bývají označovány jako znaky taxonomické. Mohou to být morfologické indexy, 
pigmentační znaky ale také moderní klasifikační pomůcky  (příslušnost ke krevním skupinám, 
vnímavost na fenyl-thio-karbamid, vagotonie, sympatikotonie a další fyziologické a 
biochemické znaky). (Wolf, 2000)  

 
Pozn.: dodatek k typologii europoidní rasy na str. 14-17 
 

Mongoloidní rasa, též žlutohnědá nebo asasijsko-americká rasa (jejími příslušníky jsou 
také původní obyvatelé Severní a Jižní Ameriky tzv. Indiáni). (Wolf 2000) 

Podle antropologické klasifikace se rozlišují tři velké mongolidní skupiny: 1. severní 
neboli centrální asijská , 2. jižní čili asijsko-tichomořská a 3. americká neboli indiánská. Mezi 
jejich typické tělesné znaky patří světlá, až bronzová popř. rudá barva kůže s nažloutlým nebo 
žlutohnědým odstínem, střední výška postavy a rovné, tvrdé a velmi tmavé vlasy (žíněné). U 
mužů i u žen většinou chybí tělní ochlupení a vousy mužů jsou většinou velmi řídké. Obličej 
je mezognátní (vystouplý dopředu), s vybíhajícími lícními partiemi, a proto je obličej značně 
zploštělý. (Něsturch 1966, Wolf 2000) 

Nos je středně široký, málo vystupující, s nízkým nebo středním kořenem (u Indiánů 
je nos naopak silně vystupující, s vysokým kořenem, u Eskymáků malý s nízkým kořenem). 
Poloha nosních otvorů je u většiny centrální, jejich osy svírají téměř pravý úhel. Rty jsou 
tenké nebo středně tlusté, horní ret je procheilický. Šikmé položení očních štěrbin způsobuje 
tzv. epikantus (z řec. epi= nad a kanthos = úhel). Jde o duplikaturu čili zdvojení kůže na 
horním víčku oka. Také duplikatura kůže je buď úplná nebo částečná - podle stavu míšení 
anebo typu. U pravých, tj. původních mongoloidů se vyskytuje též typická mongolská řasa 
(plica mongolica), epikantus a nápadná dvojí mongolidní skvrna: je je to nepravidelná 
pigmentová skvrna velikosti dlaně na dolním konci zad v křížové krajině a malá skvrna na 
horním konci zad (na dolní části krku), která bývá velikosti třešně či ořechu a představují a 
obě představují pozůstatek původního tmavšího zbarvení celého těla předchůdců mongoloidů. 
Např. u Maďarů, který byli původně ugrofinskou skupinou a nyní jsou silně promíšeni s 
europoidy, se mongoloidní skvrna vyskytuje jen u novorozenců, kdežto u Mongolů a Korejců 
zůstávají velmi výrazně patrně po celý život. (Něsturch 1966, Wolf 2000) 

U marických Indiánů jsou všechny mongoloidní rysy méně patrné a přibližují se v 
některých znacích europoidům. Severoameriční Indiáni mají velmi krátké hlavy a vystupující 
lícní kosti a tzv. orlí nos a tzv.rudohnědé zbarvení pleti. Středoameriční indiáni nemají 
epikantus, lícní kosti vystupují méně., kdežto Indiáni z jižního cípu Jižní Ameriky - z Ohňové 
země, vykazují opět výrazný epikantus a typicky mongoloidní výraz. Podobně jako Eskymáci 
na severu Ameriky a Kanady. Nejtypičtějšími mongoloidy zůstávají Mongolové, Burjati, 
mandžuové, Korejci a Číňané (obývající severní oblasti země). (Něsturch 1966, Wolf 2000) 
Za zcela zvláštní a do značné míry odlišnou malou rasu pokládá většina antropologů původní 
obyvatele Austálie a ostrovů melanésie. Na Nové Guinei žijí Papuánci. Mají husté, kudrnaté 
vlasy a vyšší tmavou postavu (podobně jako Austrálci). Pro Austrálce jsou velmi 
charakteristické tyto znaky: tmavohnědé nebo čokoládově černé zbarvení pleti, vlnité černé 
vlasy, značně vyvinuté ochlupení těla a ještě silněji na obličeji (vousy), úzký a krátký obličej, 
skloněné čelo se silně vyvinutými nadobočními oblouky, tmavohnědé oči, hluboko zasazený 
nos s velmi širokými křidélky, tlusté rty, silně vystouplé čelisti, slabě vystupující brada, úzká 
hlava a nadprůměrný růst. (pozn.: Někdy bývají Austrálci řazeni mezi východní větev 
negroidů.)  

Klasifikace malých ras nejčastěji rozlišuje tyto malé rasy: australskou, melanéskou, 
polynéskou a mikronéskou; ostatní etnické skupiny považují antropologové spíše za 
antropologické typy nebo je vůbec dále neklasifikují. (upraveno; podle J. Wolfa, 2000, F. 
Něsturcha, 1966) 
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Klasifikace ras na základě antropologických měření 
 
Otázka variability lidských plemen však poutala badatele od pradávna. O objektivizaci 

stanovení těchto rozdílů se snad jako první pokusil Holanďan Petr Camper (1722-1789) 
zavedením lícního úhlu, kterým bylo možno odlišit zejména černochy a bělochy. (Stloukal 
1999). G. W. Leibnitz vyvodil rozdělení z vnějších znaků (viz. příloha, schéma č.1) a rozdělil 
rasy do řádů. J. W. Bradley (1692-1762, teolog a astronom) rozeznával rasy dle barvy pleti na 
bělochy a černochy (viz. příloha, schéma č. 2). Zaměřil se také na rozdíly mezi vlasy a vousy.  
Za zakladatele moderní fyzické antropologie se považuje Johann Friedrich Blumenbach 
(1752-1840), který  ve svých dílech věnoval pozornost zejména popisným znakům.                          
(viz. příloha, schéma č. 3, tab. č. 1). G. Cuvierova charakteristika lidských ras byla založena 
na důkazech biblických (viz. příloha, schéma č. 4) a ve své podstatě přetrvává v obecném 
podvědomí dodnes. 
 

Lopaři

Evropané Mongolové

Černoši
(schéma č. 1; upraveno podle G. W. Leibnitze)

(řád occidentální) (řád orientální)

(řád extrémní)

(řád extrémní)

Běloši

Černoši

s vousem 
(Evropané)

bez vousu 
(Američané)

s rovným vlasem 
(Habešané)

s kudrnatým 
vlasem (Černoši z 
Guineye)

(schéma č. 2; upraveno podle J. Bradleye)

Varieta 
kavkazská

americká malajská

mongolská ethiopská
schéma č. 3 upraveno; podle J. S. Blumenbacha

Původní plémě

plémě bílé či kavkazské
plémě žluté či 
mongolské

plémě černé či 
ethiopské

schéma č. 4 upraveno; podle G. Cuviera
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Tab. č. 1: Charakteristika pěti variet dle J. F. Blumenbacha: 
 
varieta barva kůže vlasy tvar hlavy tvar obličeje nos ústa 

kavkazská bílá černý nebo hnědý zaokrouhlená pravidelný ohnutý malá 

mongolská žlutohnědá černý, tvrdší  čtyřhranná plochý vtisknutý x 

ethiopská černá černý, kudrnatý  smáčknutá 
s prodlouženou 
spodní čelistí 

tlustý, 
přecházející masitá 

americká  měděná černý, tvrdý i slabý deformovaná široký, neplochý tupý, vyčnívající x 

malajská tmavohnědá 
černý, měkký, 
kudrnatý, hustý zúžená 

s prodlouženou 
horní čelistí širší, masitější velká 

 
Zajímavé rozdělení (viz. příloha, schéma č. 5) uvádí H. Schurtze. Jeho „průřezná 

klasifikace“ není inspirována pouze popisnými znaky, ale i vzájemným křížením ras, které 
s přibývajícím časem získávalo (a získává) na důležitosti.  

Bílá rasa

Žlutá rasaČerná rasa

Hamité

Arijci a 
Semiti

Malajci

Ural-
Altajci

Mongolové 
Američané

Černoši 
Australci
Papuanci

schéma č. 5; upraveno podle H. Schurtze
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Švéd Anders Adolf Retzius (1796-1860) vypracoval naproti tomu základy měření a 
zavedl délkošířkový index lebky. V Evropě se v současnosti nejvíce používá soustava 
rozměrů podle Martina (první vydání z roku 1914), která je stále upravována, naposledy 
Knusmannem (1988). Poskytuje větší množství rozměrů na každé kosti s jejich přesnými 
definicemi. Jednotlivé rozměry jsou označeny písmeny a čísly a toto označení rozměru 
představuje jeho identifikační znak, pod kterým je uváděn v literatuře (například M 1 je délka 
lebky od bodu glabella k bodu opisthocranion podle Martina, H 4 je šířka distální epifýzy 
kosti pažní a podobně). V běžné praxi obvykle vystačíme s daleko menším množstvím 
rozměrů, než je uvedeno v Martinově příručce. Proto bychom měli dodržovat zásadu, že při 
zpracovávání antropologického materiálu budeme používat především vžitých rozměrů, které 
umožňují srovnat naše výsledky s ostatními badateli. Při řešení speciální problematiky 
můžeme vytvářet další rozměry, které nám mohou zvýraznit studované odlišnosti. (Stloukal, 
1999) 
 
Pozn. 1: Vedle jednotlivých absolutních rozměrů se v antropologii velmi brzy začalo používat speciálních 
indexů, které vyjadřují vztah dvou či více rozměrů najednou. V nejjdnodušší formě vyjadřuje index podíl 
vybraného menšího rozměru a vybraného rozměru většího. Výsledkek podílu se obvykle násobí stem. 
Nejznámější a nejstarší z takových indexů je délkošířkový index lebky (index cranialis), který vyjadřuje poměr 
lebeční šířky k lebeční délce a rozděluje lebky na krátkolebé, střednělebé a dlouholebé. Některé indexy v sobě 
zahrnují více rozměrů a a mají složitější podobu. Stejně jako jednotlivé rozměry jsou standardní indexy 
označeny vžitými číselnými symboly. (Stloukal, 1999) 
 
Pozn. 2: K názorným obrázkům a do textu jsem vyznačil podstatné body a rozměry, kterých je nutno si všímat, 
zajímáme-li se opravdu především o základní body a rozměry potřebné ke stanovení rasové příslušnosti. 
Obsáhlejší techniky studia a popisu měření, indexů a praktického zpracování zkoumaného materiálu jsou 
předmětem samotného oboru antropologie, antropometrie a kraniologie.  
 
 
 
Technika měření  
 

Vedle systému přesně definovaných rozměrů bylo nutno vyvíjet i techniku měření a 
zdokonalovat měřicí nástroje. Při výzkumu je nezbytné, aby měření bylo v nejvyšší míře 
prováděno jednotně a pokud možno u velkého počtu osob.  

Základní měření je možno provádět s několika měřidly, která mají tradiční využití. 
Patří mezi ně např. posuvné měřidlo, koordinátní měřidlo, dotykové měřidlo (kraniometr a 
pelvimetr), pásové měřidlo, mandibulometr, úhlové měřidlo a dioptrograf a osteometrická 
deska. (Stloukal, 1999) 

K určení barvy pleti, vlasů i očí se používají speciální srovnávací vzorkovnice 
barevných odstínů. 
 
 
Tělesná výška 

 
Tělesná výška je vertikální vzdálenost vertexu (v) od země). Při měření výškových 

rozměrů stojí probant (měřený lidský objekt) při stěně, které se dotýká patami, hýžděmi a 
lopatkami (hlavou jen výjimečně), špičky nohou jsou u sebe. Hlava musí být při měření v 
rovnovážné poloze v tzv. frankfurtské horizontále, která je určena horními okraji obou 
zvukovodu (tragion) a dolním okrajem očnice (orbitale). Tato rovina má být vodorovná.       
(V. Fetter, Antropometrie 1982) 
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Hlavní antropometrické body na lidském těle: 
(obr. č. 1; upraveno podle Buikstra at al., 1997) 

Acropodion

Daktylion
Phalangion
Metacarpale

Iliospinale

Iliocristale

Správný postup měření
výšky těla

Vertex
Trichion
Nasion
Stomion
Gnathion
Acromion
Sternale

 
 
 
 
Základní rozměry lebky (konkrétně mozkovny) pro klasifikaci ras: 
 
Největší délka mozkovny (g-op, GOL Howells 1973) 
Přímá vzdálenost (bod č. 1) od bodu glabella (g) k bodu opisthocranion (op). Při asymetrii 
lebky je nutno vždy dbát na to, aby bod opisthocranion ležel vždy v mediánní rovině. (viz. 
obr. č. 2) 
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             obr. č. 2: Znázornění vzdálenosti g-op obr. č. 3: Znázornění vzdálenosti eu-eu, zy-zy 
       (podle Moore-Jansen et al., 1994)  
 
 
Největší šířka mozkovny (eu-eu, biom. B, XCB Howells 1973) 
Největší šířka bočních stěn mozkovny kolmá na mediánní rovinu s výjimkou 
nadbradavkových hřebenů a jejich bezprostředního okolí. Oba měrné body euryon (bod č. 2) 
musejí ležet při měření v jedné horizontální a frontální rovině a kloubní spojeny ramen 
měřidla musí být v rovině mediánní. Body mohou ležet na temenních nebo spánkových 
kostech. (viz. obr. č. 3) 
 
Pozn.: 
Kapacita mozkovny je vnitřní objem mozkovny. Zjišťování kapacity má význam zejména při fylogenetických 
nebo srovnávacích studiích. Pro zjišťování kapacity mozkovny se v zásadě používá dvojí druh metod. Přímé 
metody spočívají ve vyplnění mozkovny sypkou hmotou nebo tekutinou a následném měření jejího objemu. U 
nepřímých metod se kapacita mozkovny určuje výpočtem z vnějších rozměrů mozkovny. (Stloukal, 1999) 
 
 
Základní rozměry obličeje pro klasifikaci ras 
 
Délka obličeje (ba - pr, BPL Howells 1973) 
Přímá vzdálenost (6) od bodu bastion k bodu prosthion. (viz. obr. č. 2) 
 
Dolní délka obličeje (ba - gn) 
Vzdálenost od bodu bastion k bodu gnathion. (Stloukal, 1999) 
 
Biorbitální šířka (ec - ec) 
Přímá vzdálenost obou bodů ektokonchion od sebe.  
Bizygomatická šířka (zy - zy, ZYB Howells 1973) 
Přímá vzdálenost (3) mezi oběma nejvíce dostraš ležícími body na jařmových obloucích 
(arcus zygomatici) od sebe, měřená kolmo na mediánní rovinu lebky. - upraveno 
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 Obr. č. 4: Vzdálenosti klíčových bodů na lebce obr. č. 5: Vzdálenosti očnic  
       (podle Moore-Jansen et al., 1994) 
 
Výška obličeje (n - gn) 
Přímá vzdálenost bodu nasion k bodu gnathion. (viz. obr. č. 7) 
 
Výška horního obličeje (n - pr, biom. G i H) 
Přímá vzdálenost (10) od bodu nasion k bodu prosthion. (viz. obr. č. 7) Podle Martina (1928) 
se za bod prosthion považuje bod na dolní hrotu alveolárního výběžku mezi vnitřními horními 
řezáky. (Stloukal, 1999) 
 
Šířka očnice (fmt - ec) 
Přímá vzdálenost od bodu maxillofrontale (fmt) k bodu ektokonchion (ec) rovnoběžná 
s horním okrajem očnice, která rozděluje plochu vchodu očnice (aditus orbita) na dvě 
přibližně stejné poloviny. (viz. obr. č. 7) 
 
Šířka nosu (al - al, biom. NB, NLB Howells 1973) 
Vzdálenost mezi oběma nejvíce laterálně ležícími body na postranních okrajích hruškovitého 
otvoru od sebe. (viz. obr. č. 4) 
 
Výška nosu (n - ns) 
Přímá vzdálenost (13) od bodu nasion k bodu nasospinale. (viz. obr. č. 4) 
 
Výška brady (id - gn) 
Přímá vzdálenost (25) od bodu infradentale k bodu gnathion. (viz. obr. č. 6) 
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Obr. č. 6: Vzdálenosti klíčových bodů na spodní čelisti  Obr. č. 7: Klíčové body na lebce 

                 (podle Moore-Jansen et al., 1994)            (upraveno podle Moore-Jansen et al., 1994) 
 
   
 
Indexy rozměrů mozkovny: 
 
Délkošířkový index (index cranialis, Retzius) 
Největší šířka mozkovny (2) x 100/ největší délka mozkovny (1).  
Kategorie indexu (Gardin 1886) 
 
ultradolichokranní      x - 64,9 
hyperdolichokranní 65,0 - 69,9 
dolichokranní  70,0 - 74,9 
mesokranní  75,0 - 79,9 
brachykranní  80,0 - 84,9 
hyperbrachykranní 85,0 - 89,9 
ultrabrachykranní 90,0 - x 
 
 
Délkovýškový index (index verticalis) 
Bastion - regmatická výška lebky (4) x 100/ největší délka mozkovny (1).  
Kategorie indexu (Martin 1928) 
 
Nosní index (index nasalis) 
Šířka nosu (vzdálenost mezi al - al)/ výška nosu (vzdálenost n - ns).  
Kategorie indexu (Martin, Saller 1957) 
 
leptohrinní   x - 46,9 
mesorhinní  47,0 - 50,9 
chamaerhinní  51,0 - 57,9 
hyperchamaerhinní  58,0 - x 
 
Vertikální (svislý) kraniofaciální index (Aleksejev, Debec 1964) 
Bizygomatická šířka (3) x 100/největší šířka mozkovny (1) 
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Základní rozměry kostí rukou a nohou (u mužů i žen) pro klasifikaci ras:  
 
FemurCaucasoid2.32 * femur + 65.53 ± 3.94 cm 2.47 * femur + 54.10 ± 3.72 
cm FemurNegroid2.10 * femur + 72.22 ± 3.91 cm2.28 * femur + 59.76 ± 3.41 
cmFemurMongoloid2.15 * femur + 72.57 ± 3.80 cm TibiaCaucasoid2.42 * tibia + 
81.93 ± 4.00 cm2.90 * tibia + 61.53 ± 3.66 cmTibiaNegroid2.19 * tibia + 85.36 ± 3.96 
cm2.45 * tibia + 72.56 ± 3.70 cmTibiaMongoloid2.39 * tibia + 81.45 ± 3.24 
cm FibulaCaucasoid2.60 * fibula + 75.50 ± 3.86 cm2.93 * fibula + 59.61 ± 3.57 
cmFibulaNegroid2.34 * fibula + 80.07 ± 4.02 cm2.49 * fibula + 70.90 ± 3.80 
cmFibulaMongoloid2.40 * fibula + 80.56 ± 3.24 cm HumerusCaucasoid2.89 * 
humerus + 78.10 ± 4.57 cm3.36 * humerus + 57.97 ± 4.45 cmHumerusNegroid2.88 * 
humerus + 75.48 ± 4.23 cm3.08 * humerus + 64.67 ± 4.25 cmHumerusMongoloid2.68 
* humerus + 83.19 ± 4.16 cm UlnaCaucasoid3.76 * ulna + 75.55 ± 4.72 cm4.27 * ulna 
+ 57.76 ± 4.30 cmUlnaNegroid3.20 * ulna + 82.77 ± 4.74 cm3.31 * ulna + 75.38 ± 
4.83 cmUlnaMongoloid3.48 * ulna + 77.45 ± 4.66 cm RadiusCaucasoid3.79 * radius 
+ 79.42 ± 4.66 cm4.74 * radius + 54.93 ± 4.24 cmRadiusNegroid3.32 * radius + 85.43 
± 4.57 cm3.67 * radius + 71.79 ± 4.59 cm RadiusMongoloid3.54 * radius + 82.00 ± 
4.60 cm   

 
 
Kost stehenní (os femur) 

 
 
 
Loketní kost (os ulna) 
 

Největší délka je vzdálenost (48) od nejvyššího bodu na okovci (olecranon ulnae) 
k nejníže položenému bodu na bodcovitém výběžku (processus styloideus).  
Fyziologická délka (51) je přímá vzdálenost mezi nejhlubším bodem hrany na horní ploše 
hákovitého výběžku (processus coronoideus) a nejníže položeným bodem na kloubní ploše 
hlavičky (caput ulnae). Bodcovitý výběžek se při měření nebere v úvahu. 
Obvod kosti (52) se určuje jako nejmenší obvod těla loketní kosti na distálním konci kosti. 
Obvod se určuje empiricky.  

 
   (podle Moore-Jansen et al., 1994) 
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Typologie europoidní rasy 
 

V posledním stotisíciletí se uskutečnily na zemi četné migrace, stěhování a rozšiřování 
lidstva do mírného a studeného pásma v Evropě, subtropického a mírného pásma v Asii a do 
tropického a subtropického pásma v Africe. V nových podmínkách se lidé přizpůsobovali 
barvou kůže příslušnému oslunění, tvarem nosu co nejvýhodněji příslušné vlhkosti a teplotě a 
podobně se utvářely i další vlastnosti, charakterizující dnešní lidské rasy a menší skupiny 
uvnitř ras, tzv. antropologické typy. (Wolf, 2000) 
 

Na vypracování klasifikace antropologických typů se podílela řada antropologů. Byla 
vytvářena názvosloví jednotlivých typů, případně i jejich kříženců, stanovována kritéria pro 
jejich vymezení (diagnostické klíče). Oblibu si získaly i grafické metody zobrazování. Známá 
je především diferenciální diagnosa, kam lze řadit Czekanowského metodu (J. Czekanowski; 
1909, 1928), její Henzelovu variantu (T.Henzel, 1938), dendritové metody (J. Perkal, 1951, 
asymetrickéa symetrické diagramy, dále pak metodu kombinačích polygonů (G. F. Debec; 
uplatňovali ji i J. J. Roginskij a M. G. Levin, 1955 - viz. tabulky I-IV v příloze), kde bylo 
využito celkem dvanáct rasových (typových) prvků. Uplatnila se i Wankeho (1955) 
standardní metoda, jež celkem jednoduchým způsobem vyjadřovala i vztah rasového 
charakteru hodnoceného jedince k ostatním antropologickým typům, Orczykovské (1956) klíč 
pro živé jedince i skelety, Michalského klasifikace aj. Z praktického hlediska nalezla oblibu 
klasifikace antropologických typů podle J. Denikera (1900), který věnoval důkladnou 
pozornost evropským rasovým typům a vymezil jich deset (viz. Tab. ).  
 

rasový typ 
1. nordický 
2. subnordický 
3. východní 
4. viselský 
5. ibero-insularní 
6. alpinský 
7. atlanto-mediterranní 
8. severozápadní  
9. dinárský 
10. subadriatický  

                             
(podle J. Denikera, 1900) 

 
Schalginhaufen (1946) s odvoláním na Denikera uvádí pak typy: nordik (a subnordik), 

východní (spíše východoevropský; baltik), ibero-insulární, alpinský, dinárský a litorální. 
Přitom za kritéria rozlišení (určení) slouží šest znaků: výška těla, index cephalicus (poměr 
šířky a délky hlavy), index morfologické výšky obličeje, index nosu, barva očí a barva vlasů. 
Přitom za kritéria rozlišení určení slouží šest znaků: výška těla, index cephalicus (poměr šířky 
a délky hlavy), index morfologické výšky obličeje, index nosu, barva očí a barva vlasů. 
Uznání si zasloužila i klasifikace evropských ras, s kterou příchází německý prof. H. F. K. 
Günther (1925) Ta uznává ras u (antropologický typ): nordickou, falskou (fälische; subnordik, 
též dalonordik), západní (tmavá, shodná s tzv. mediterranní), dinárskou, východní (alpínskou) 
a východobaltskou. Přitom Nordici (Teutoni) a dalonordici jsou vysokorostlou rasou se 
světlými vlasy a očima, východobaltici též světlého komplexu, ale nízkorostlí. Zbývající tři 
rasy jsou tmavých vlasů, z nichž dinárci jsou opět vysokorostou rasou, zatímco zbývající dvě 



 15 

rasy nízkorostlé. Samozřejmě, že nejde jen o zmíněný „barevný komplex“ a tělesnou výšku, 
ale i další znaky, především tvar lebky. (Dacík, 2000) 

Naproti tomu Stloukal uvádí, že: „Důležité je, že tyto typy u živých lidí byly 
charakterizovány především barevnou komplexí, tedy barvou očí a vlasů. Teprve jako 
druhotné tu byly popsány tvary lebek další znaky, jako např. výška těla a robusticita. Později 
byl jen pro Evropu popsán i šestý typ, a to pod názvem dálský nebo falský (viz tab.; máme-li 
na mysli především lebky, pak je tento šestý typ jen logickým doplněním schématu možných 
kombinací podle tvaru lebky“. (viz. tab.) 

 
dlouhá lebka a úzký 
obličej 

nordik a  
mediterán 

dlouhá lebka a široký 
obličej paleoeuropid 
krátká lebka a úzký 
obličej dinár 
krátká lebka a široký 
obličej alpín a baltik 

 
Dvě dvojice jsou tedy na základě těchto dvou charakteristik nerozlišitelné a je nutno si 

pomoci dalšími znaky: nordik by měl být robustní a vysoké postavy, mediterán gracilní a 
malé postavy (nepřipustíme-li ovšem existenci robustního mediteráne). Horší je to u druhé 
z obou dvojic, východisko je možno najít v názoru, že alpín má obličej zakulacený, oblý, 
zatímco baltik hranatý se zvýrazněnou horizontální složkou zejména u dolní čelisti. (Stloukal, 
1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní sympozium antropologů v Mohuči v 1965 doporučilo, aby se klasických 

názvů v historické antropologii přestalo používat a místo toho se zavedla nová označení, která 
vycházejí z tvaru mozkovny a obličeje: (Stloukal a kol., 1999) 
 

Tímto rozdělením se došlo i k přibližnému vztahu k rasové příslušnosti. Na obrázcích 
(viz. tab. a obr.) jsou znázorněny tvary lebek a tvary obličejů tří základních ras.  

 

Název mozkovna obličej 
převažující u 

rasy 
leptodolichomorf dlouhá úzký negroid 
leptobrachymorf krátká úzký mongoloid 

eurydolichomorf dlouhá široký 
europoid, 
negroid 

eurybrachymorf krátká široký europoid 
 

(upraveno podle J. Wolfa, 2000) 
 

Typ 
barva očí a 
vlasů 

tvar 
mozkovny 

tvar 
obličeje 

výška 
postavy robusticita 

alpín tmavá krátká široký malá gracilní 
baltik světlá krátká široký malá robustní 
dinár tmavá krátká úzký vysoká robustní 
mediterán tmavá dlouhá úzký malá gracilní 
nordik světlá dlouhá úzký vysoká robustní 
dálsko-
falský světlá dlouhá široký vysoká robustní 
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Typologii se věnovalo mnoho autorů (viz. tab.) a každý ji nějak pozměnil, zejména v 
popisu jednotlivých typů. Rozhodující charakteristikou byl (a je) tvar lebky.  

 
Autor 
klasifikace: Pál Lipták J. Czekanowski A. Wanke I. Michalski  

Rasové typy: 1. nordický Nordik (A) Nordik (A) Nordik (A)  

 2. dinárský Mediterán (E) Mediterán (E) Mediterán (E)  

 
3. kromaňonoid A (dalo 
falský, paleoeuropid) Armenoid (H) Armenoid (H) Armenoid (H)  

 
4. kromaňonoid B 
(východní, baltik) Laponoid (L) Laponoid (L) Laponoid (L)  

 5. alpinský   
Paleoeuropidní 
(P)    

 6. mediterranský     
kromaňonoidní 
(Y)  

 
7. sinidní (mongoloidní 
ve střední Evropě)     berberský (b)  

 

8. tungidní (euro-
mongoloidní ve střední 
Evropě)     výšinný (Q)  

  dinár (ah)   teutonský (AY)   

  alpin (hl)   atlantický (EY)  

  
severozápadní typ 
(ae)   kvantunský (LQ)  

  litorální (ah)   čuchonský (AQ)  

  subnordik (al)   
kromaňonoidně-
výšinný (YQ)  

  sublaponoid (el)   
pseudoalpinský 
(HY)  

 
(upraveno podle P. Liptáka, J. Czechanowského, A. Wankeho a I. Michalskiho) 
 

Zvláštní pozornosti, a tudíž nepochybně i významu nabyla především však zmíněná 
klasifikace podle v. Eickstedta (1934) a Schwidetzké (1970, 1971). (viz. tab.) 

 
Zeměpisná 

oblast rasový typ 

Evropa 
Nordid (Teutonordid, Dalonordid), 

Východoeuropid, Dinarid, Alpin, Mediterranid * 

Afrika 
Sudanid, Kafrid (Bantuid), Nilotid, Ethiopid 

Bambutid, Khoi-Sanid, Paleonegrid 

Asie 
Mongolidi: Tungid, Sinid, Paleomongolid; Europidi: 

Weddid, Indid, Ainuid 

Amerika 
Eskimid, Silvid, Brasilid, Pacifid, Centralid, Margid, 

Andid, Patagonid (Pampid), Lagid, Fuegid 
Austrálie a 
Oceánie Paleomelanesid, Polynesid, Australid, Neomelanesid 

 
(přepracováno podle I. Schwidetzské, 1970) 
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* Podle Eickstedta (1954) lze rozlišovat mezi západní a východním Mediterranidem (mezi Mediterranidem a 
Indidem: Orientalid - Arabid, Iranid), přičemž lze navíc hovořit o Lapidu, Armenidu a Berberidu.  

 
Antropologický typ je reálným pracovním objektem, jenž antropologové zkoumají 

jako fenotyp, jehož genotypická povaha není prozatím dokonale objasněna. Problematika 
lidských plemen patří do okruhu otázek specificky lidských, s biologickou podstatou, ale se 
společenským dosahem. (Wolf,2000) 

 
Z historického hlediska k aspektu našeho národa je nejpřínosnější dílo doc. I. 

Schwidetszké práce Die Rassenkunden die Altslawen - (Rasové typy starých slovanů) z roku 
1938 a díla E. Eickstedta popisující také tzv. keltské nebo avarské typy na našem území.  

Lebky některých konkrétních typů od doc. I. Schwidetszké jsou uvedeny v příloze.  
 

 Nejnovější, nejsnadnější a nejrychlejší metodou určení konkrétního rasového typu je 
zadání příslušných hodnot do programu FORDISC 3.O, vydaného v roce 2007.  

 
Stloukal uvádí, že: „Důležité je, že tyto typy u živých lidí byly charakterizovány 

především barevnou komplexí, tedy barvou očí a vlasů. Teprve jako druhotné tu byly popsány 
tvary lebek další znaky, jako např. výška těla a robusticita. Později byl jen pro Evropu popsán 
i šestý typ, a to pod názvem dálský nebo falský (viz tab.; máme-li na mysli především lebky, 
pak je tento šestý typ jen logickým doplněním schématu možných kombinací podle tvaru 
lebky.“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(upraveno podle J. Stloukala a kol., 1999) 
 

Dvě dvojice jsou tedy na základě těchto dvou charakteristik nerozlišitelné a je nutno si 
pomoci dalšími znaky: nordik by měl být robustní a vysoké postavy, mediterán gracilní a 
malé postavy (nepřipustíme-li ovšem existenci robustního mediteránce). Horší je to u druhé 
z obou dvojic, východisko je možno najít v názoru, že alpín má obličej zakulacený, oblý, 
zatímco baltik hranatý se zvýrazněnou horizontální složkou zejména u dolní čelisti. (Stloukal, 
1999) 
 

dlouhá lebka a úzký 
obličej 

nordik a  
mediterán 

dlouhá lebka a široký 
obličej paleoeuropid 
krátká lebka a úzký 
obličej dinár 
krátká lebka a široký 
obličej alpín a baltik 

Typ 
barva očí a 
vlasů 

tvar 
mozkovny 

tvar 
obličeje 

výška 
postavy robusticita 

alpín tmavá krátká široký malá gracilní 
baltik světlá krátká široký malá robustní 
dinár tmavá krátká úzký vysoká robustní 
mediterán tmavá dlouhá úzký malá gracilní 
nordik světlá dlouhá úzký vysoká robustní 
dálsko-
falský světlá dlouhá široký vysoká robustní 
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Mezinárodní sympozium antropologů v Mohuči v 1965 doporučilo, aby se klasických 
názvů v historické antropologii přestalo používat a místo toho se zavedla nová označení, která 
vycházejí z tvaru mozkovny a obličeje: (Stloukal a kol., 1999) 
 

Tímto rozdělením se došlo i k přibližnému vztahu k rasové příslušnosti. Na obrázcích 
(viz. tab. a obr.) jsou znázorněny tvary lebek a tvary obličejů tří základních ras.  
 

Název mozkovna obličej 
převažující u 
rasy 

leptodolichomorf dlouhá  úzký negroid 
leptobrachymorf krátká  úzký mongoloid 

eurydolichomorf dlouhá  široký 
europoid, 
negroid 

eurybrachymorf krátká  široký europoid 
 

(upraveno podle J. Wolfa, 2000) 
 

Obrysy lebek A - dolichokefala (negroida), B - mesokefala (europoida) a za C -
brachykefala (mongoloida) jsou uvedeny níže. Samozřejmě existují určité přechody (viz. 
výše). Např. eurydolichomorfní typ charakteristický dlouhou mozkovnou a širokým 
obličejem. Ten se nachází u europoidů i negroidů. 
 

 
    

(podle J. Wolfa, 2000) 
 
 Zejména u konkrétních rasových typů je nutné srovnávat tvar hlavy a obličeje k co 
nejpřesnějšímu zařazení do správné skupiny. Šestnáct hlavních tvarů hlavy je uvedeno níže. 
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(podle J. Wolfa, 2000) 

 
 
 

Geografická klasifikace ras 
 
 Základem jednoho ze současných způsobů dělení plemen jsou geografická plemena, 
která jsou vyčleněna podle charakteristických souborů plemenných znaků. Z těchto 
geografických plemen je sestaveno sedm menších sekundárních plemen neboli plemen 
druhého řádu. Tato plemena se spojují ve tři velká primární plemena neboli plemena prvního 
řádu. K nim patří plemena: 1. ekvatoriální neboli austronegerské, zvané též negroidní, viz. 
Wolf toto rozdělení navrhl N. N. Čeboksarov 1956. Podobné rozdělení navrhl také J. J. 
Roginskij v a M. G. Levin Základy antropologie z r. 1955. Uvádí rovněž tato tři hlavní 
plemena, ale dělí je na 22 geografických plemen, jež vcelku odpovídají skupinám 
antropologických typů N. N. Čeboksarova. (viz. tabulky v příloze) 

 
 
Dalším přístupem ke klasifikaci je schéma Stanleye Garna, který pozoroval, že lidé 

obývající stejnou často rozsáhlou rozlohu jsou si podobní více a odlišují se od lidí žijících v 
jiných zeměpisných podmínkách. Samozřejmě je to zobecnění s velkým množstvím výjimek. 
Garn rozdělil lidstvo do devíti velkých geografických ras. Zeměpisná oblast je přitom 
primárním kritériem. Populace té samé hlavní geografické oblasti obecně vykazují některé 
shodné genetické frekvence. Garnova klasifikace 1) Američtí indiány (původní obyvatelé 
Severní a Jižní Ameriky) 2) Asiaté 3) Australané 4) Melanésané (obyvatelé Nové Guinei a 
přilehlých ostrovů) 5) Micronésané (obyvatelé severozápadního Pacifiku) 6) Polynésané7) 
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Indové 8) Afričané  a 9) Evropané.  Garn rozdělil tyto zeměpisně rozsáhlé rasy do sérií lokální 
ras. (viz. E. Eickstedt) Např. Ainnové z Japonska nebo Sanové z jižní Afriky mohou 
zastupovat určitý rasový typ. Příkladem velké lokální rasy jsou severozápadní Evropané. S 
postupným šířením lidstva ze tří kontinentů Starého světa se utvářely další geografické rasy. 
Rozdělení podle C. S. Coon (1965).  
 

Svoji klasifikace uvedl také V. V. Bunak (1956). Předpokládal, že ve čtvrtohorním 
mezolitu a neolitu se lidstvo rozdělilo na čtyři plemenné větve. První větev je tzv. tropická. 
Patří k ní jednak afričtí černoši, Pygmejové a Křováci, dále Melanésané, Papuánci, Negritové 
a vymřelí Tasmánci. Druhá větev, zvaná jižní, zahrnuje Védy, Ainy, Polynésany, Malajce a 
Austrálce. Třetí větev je tzv. západní. Patří k ní 16 plemenných typů europoidního charakteru 
společně s etiopským. Čtvrtá větev tzv. východní, má rovněž 16 typů, avšak mongoloidního 
charakter; sem patří též typ uralský a indiánský. Celkem obsahuje Bunakovo rozdělení 48 
antropologických typů, které se dělí na 12 malých plemen. (viz. příloha) 

 
V roce 1988, Luigi Luca Cavalli-Sforza a jeho kolegové shromáždili publikovaná data 

genových frekvencí od 42 původních obyvatel Afriky, Sev. a Jižní. Ameriky, Oceánie, 
Evropy a Asie a zkonstruovaly "genetický strom", který znázorňuje vzájemné vztahy. Podle 
této studie mohou být lidské populace rozděleny do dvou velkých skupin. První zahrnuje 
Afri čany, Druhá, tzv. asijská, může být dále dělena na dvě hlavní skupinky severní 
Euroasijské a jihovýchodoasijská. Severní Euroasijská zahrnuje Europoidy, severo-Afričany, 
jihozápadní Asijce a Indy. Hlavní podskupiny zahrnují dvě "skupinky". První představují lidé 
severovýchodní Asie (jako jsou Mongolové, Tibeťané, Japonci a obyvatelé arktických oblastí 
Asie včetně Eskimáků. Druhou skupinu zahrnují původní obyvatelé Severní a Jižní Ameriky. 
Druhá hlavní skupinu tvoří jihovýchodní Asiaté. Tato skupina obsahuje etnika žijící v 
Thajsku, Indonésii, Malajsii a Filipínách. Lidé pacifických ostrovů (Polynésie, Mikronésie a 
Melanésie) a Austrálie. (tabulka číslo 1 z bulbeck. Pdf) 
 
 
 

Morfologické znaky 
 
Tělesná výška je vertikální vzdálenost vertexu (v) od země). Při měření výškových 

rozměrů stojí probant (měřený lidský objekt) při stěně, které se dotýká patami, hýžděmi a 
lopatkami (hlavou jen výjimečně), špičky nohou jsou u sebe. Hlava musí být při měření v 
rovnovážné poloze v tzv. frankfurtské horizontále, která je určena horními okraji obou 
zvukovodu (tragion) a dolním okrajem očnice (orbitale). Tato rovina má být vodorovná. 

Tělesná výška a základní morfologické znaky charakteristické pro hlavní rasy a jejich 
skupiny jsou uvedeny níže (nebo v příloze). 

Výška těla neboli tělesný vzrůst je důležitou charakteristikou nejen pro určitý věk 
nebo pohlaví, ale i pro jednotlivá lidské rasy. Výška těla (k zařazení k určité skupině je 
značně zavádějící) se znatelně mění i u příslušníků jedné rasy. 
 
 
Morfologické znaky a jejich zkoumání 
 

Barva pleti, vlasů a oční duhovky závisí na tmavém pigmentu melaninu, který je buď 
zrnitý, nebo rozpuštěný.  
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1. Vlasy: 
 
U lidí se vyskytují tři druhy vlasů: rovné, vlnité a kudrnaté. Rovné vlasy mohou být 

tvrdé nebo měkké. Rozdíly v tvrdosti se objevují i u jiných druhů vlasů. Vlasový pokryv a 
terciární ochlupení na obličeji a na těle dospělých má různou hustotu a délku, nebo téměř 
chybí.  

Vlasy (viz. obrázek níže) rozeznáváme rovné (lissotrichní), zvlněné, vlnité a kadeřavé 
(kymotrichní), kudrnaté (ulotrichní), a spirálové. a tzv. fil-fil) Tuhý vlas typu lissotrichního se 
vyskytuje např. u Mongolů, Eskymáků nebo Indiánů, měkký někdy u Evropanů. Evropané, 
Austrálci a obyvatelé přední Asie mívají vlas typu kymotrichního. Ulotrichní typ nacházíme u 
černochů. Se zcela neobvyklým druhem vlasů, fil-fil, a spirálovými vlasy se setkáváme např. 
u černochů, u Papuánců, Křováků, Hotentotů apod. Rovné nebo zvlněné vlasy mají rovný 
folikul, u kudrnatých vlasů a zvláště u typu fil-fil a nebo spirálového je folikul srpovitě 
stočený.  

 

 
 

Tvar vlasu záleží na jeho příčném průřezu, který může být kruhový, oválný, eliptický 
nebo dokonce ledvinovitý. Čím více se tento průřez blíží kruhu, tím je vlas rovnější. Tvar 
průřezu vystihuje vlasový index, který se vypočte dělením stonásobku minimálního průměru 
maximálním průměrem. Vlasy rovné nebo zvlněné mají index 80-100, kudrnaté 50-785. 
V mikroskopickém pohledu (viz. níže) je patrný charakteristický průřez vlastu u příslušné 
rasy.  
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(Průřezy vlasů  pod elektronovým mikroskopem; upraveno; foto: 
zvětšení 1000 x) 

 
Kutikula (pokožka vlasu) je složena z plochých, hranatých, zrohovatělých, 

bezjaderných buněk, které jsou zakřiveny podle poloměru vlasu. Jsou uspořádány jako tašky 
na střeše a jejich volný konec směřuje ke konci vlasu. Kůra obsahuje podélně probíhající 
zrohovatělé buňky. Pigment je v nich obsažen zčásti difúzně, zčásti v zrnkách. Jak zbarvení, 
tak i struktura kůže jsou velmi důležitými identifikačními znaky. Dřeň probíhá v ose vlasu. V 
procházejícím světle se jeví tmavá. Může být souvislá a probíhat celým vlasem, nebo je 
přerušovaná, tvoří ojedinělé ostrůvky nebo úplně chybí. Výskyt nebo chybění dřeně, poměr 
počtu vlasů se dření a bez ní stejně tak jako její tvar jsou rovněž důležité identifikační znaky. 

(Fetter, 1982?) 
 
 
2. Oči 
 
Barva očí a tvar oční štěrbiny pro jednotlivé rasy a jejich skupiny jsou popsány 

v tabulce. Tzv. epikantus (oční řasa) související s diferenciací je kůže překrývající horní 
víčko. Tvar oční štěrbiny závisí na tvaru a velikosti záhybu na horním, někdy i dolním víčku a 
na velikosti vlastní oční štěrbiny. Velikost oční štěrbiny neboli vzdálenost mezi horním a 
dolním víčkem závisí na kožních záhybech a na tkáni víčka. (Viz. ilustrované schéma níže) 
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     (Lidské oko a jeho zvláštnosti; podle J. Wolfa, 2000) 
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3. Tvar obličeje a brady 
 
Mnohé znaky jsou spojeny s tvarem obličeje. Tvar obličeje při pohledu zpředu 

(frontální) norma určují lícní kosti: vyčnívají-li silně dopředu a do stran, je obličej široký a 
plochy, jako u mnohých mongoloidů, vyčnívají-li málo, je obličej úzký a vystupuje dopředu 
(zúženy profil), jako u mnohých europoidů. Vystupuje-li při pohledu ze strany (laterální 
norma) obličej dopředu v horní (nosní části, je to obličejový prognatismus neboli vertikální 
profil obličeje. Vyčnívají-li čelisti, mluvíme o čelistním prognatismu (typický pro negroidy).  

Brada může být vystupující, rovná nebo ustupující. (Fetter) 
 
4. Tvar nosu 

 
Tvar nosu udává hlavně výška, tvar hřbetu nosu, šířka v místě největší šířky nosních 

křidélek a směr os nosních otvorů. Základní tvary nosu jsou znázorněny níže. (Fetter) 
 

 
 

(podle P. Topinarda) 
 

 
5. Ústa a rty 
 
Ústa se skládají z kožní, přechodní části a sliznice. Pro charakteristiku rasových         

znaků je nejzajímavější přechodní část, kterou nazýváme rty. Podle tloušťky rozlišujeme 
tenké, střední, silné a tlusté rty. Masité tlusté rty jsou typické pro negroidy. (Fetter) 
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(podle V. Fettera) 

 
 

6. Tvar prsu 
 
U žen se za jeden z diferenciačních znaků (především dříve) považuje i tvar prsu (viz. 

níže). Mísovitý a polokulovitý převažoval u mongoloidních žen a kónický u europoidních 
žen. Pro negroidní ženy byl (a do značné míry je) svislý typ prsu. (Fetter, Antropometrie 
1982) 

 
 

 
 
Pozn.:  V dnešní době dochází k plastickým úpravám poprsí stejně jako jiných morfologických znaků, jež se po 
zákroku samozřejmě nemohou považovat za klasifikační.   
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Fyziologické znaky 
 
Fyziologie přispívá k řešení některých antropologických otázek. Mezi nejdůležitější 

otázky se počítá vztah barvy kůže k tepelné regulaci, dále variabilita v intenzitě základní 
přeměny látek a konečně rozdíly ve vnímavosti různých chuťových kvalit. (Fetter, 1967) 

 
 

1. Barva kůže (a vlasů) 
 
Studium melaninu přímo v přírodě je příliš obtížné, proto byly navrženy simultánní  

experimenty procesu vzniku melaninu (tzv. melanogenese) in vitro, a to ze známých  
prekurzorů. Ve vyšších rostlinách byly nalezeny melaniny a aflomenlaniny, které  
neobsahují dusík. Druhá skupina melaninů obsahující dusík byla nalezena v živočišné  
říši. Tyto melaniny vznikají biochemicky aerobní oxidací tyrosinu. Dále se tento typ  
dělí na eumelaniny, které jsou černé nebo hnědé barvy, nerozpustné a na felomelaniny  
přecházející od žluté až k červenohnědé barvě, rozpustné, obsahující navíc síru vážící se na 
dusík. (Westerleof, 1982) 
 

Tmavá barva, jejíž příčinou je velké množství melaninu, chrání organismus před 
karcinogenním působením ultrafialových paprsků, kterou jsou nejsilnější v tropech. Lidé se 
světlou kůží mají málo funkční verzi genu kódujícího receptor pro hormon, jenž stimuluje 
melanokortin (MSHR), takže se jim nejlépe daří v místech se slabým slunečním zářením. 
Proto běloši v tropických oblastech tolik trpí rakovinou kůže. Různé formy MSHR genu 
způsobují odlišnosti v barvě kůže. Přesné zabarvení kůže závisí na tom, jak moc hormon 
stimuluje receptorový protein lokalizovaný na povrchu buněk, které produkují melanin. Tyto 
variace rovněž ovlivňují barvu vlasů. (Economist, týdeník) 

Podmínky, za kterých je vyvolána exprese genů, ovlivňující syntézu eumalaninu a 
feomelaninu není dosud jasně prozkoumán. Rosman předpokládá, že vlivem UV záření (či 
maligní tranformací) se mění biochemický cyklus buňky melanocytů a eumelaniny jsou 
postupně nahrazovány feomelaniny. Prota a kol. usuzují, že v každé buňce jsou zastoupeny 
oba typy melaninů a jejich formování probíhá simultánně. (Westerleof, 1982). Tyto názory 
nebyly ani potvrzeny ani vyvráceny. Díky moderní technice a metodám se dnešní výzkumy 
opírají o biochemické, molekulárně-biologické a genetické podklady a jsou tudíž přesnější, 
konkrétnější a detailnější. 
 

Podle Branickiho je pigmentace komplex fyzikálních znaků spojených s množstvím 
genů. U mnoha genů bylo prokázáno, že způsobují u lidí rozdíly v pigmentaci. SLC45A2 gen 
kóduje a transportuje bílkoviny zapojené do syntézy melaninu. Z toho vyplývá, že je to jeden 
z nejdůležitějších genů ovlivňující pigmentaci u lidí. Konkrétně Alela L374 zvyšuje 
pravděpodobnost, že bude mít člověk černou barvu vlasů. 
(Association of the SLC45A2 gene with physiological human hair colour variation; autoři: Branicki W 1, 
Brudnik U 2, Draus-Barini J 1, Kupiec T 1, Wojas-Pelc A; zdroj: JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2008) 

 
Melanocortin 1 gen kóduje bílkoviny s klíčovou regulací funkce syntézy melaninu. 

Tento kód byl vytvořen jako základ pro genotyp šesti variací exonů melanocortinu 1, které 
vstupují do rusých vlasů, čtyři variace exonů melanokortinu 1 vstupují občas do rusých vlasů, 
dva úseky velice často vstupují do rusých vlasů a tři variace do oblasti promotoru. Provedli 
(Jonas Mengel-From a kol.) určení genotypů na 600 subjektech z Dánska za použití metod CE 
nebo MALDiTOF MS pro základní výzkum. Z celkového počtu mělo 62 osob genotyp R/R, z 
nich mělo 57 rusé vlasy a 5 bylo světlovlasých. Dvě rozdílné alely mohou být lokalizovány v 
cis RR/- pozici nebo trans R/R pozici avšak fenotyp s RR/- a R/R může být rozdílný. Dvě 
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specifické alely PCRs byly zabudovány s primárním ovlivněním -G445A variace v MC1R 
promotoru a alely specifické jako produkty PCR byly využity v matrici. U všech těchto 62 
osob byly MC1R varianty umístěny v poloze trans. Dalších 18 osob s rusými vlasy bylo 
genotypově R/- nebo R/r, což odpovídá tomu, že na zbarvení vlasů měly vliv jiné geny. 
(Determination of cis/trans phase of variations in the MC1R gene with allele-specific PCR and single base 
extension ; Autoři: Mengel-From J (Mengel-From, Jonas)1, Borsting C (Borsting, Claus)1, Sanchez JJ (Sanchez, 
Juan J.)1, Eiberg H (Eiberg, Hans)2, Morling N (Morling, Niels); zdroj: ELECTROPHORESIS    Volume: 29    
Issue: 23    Special Issue: Sp. Iss. SI    Pages: 4780-4787    Published: DEC 2008) 
 

 
Mapa č. 0: Rusé vlasy u britského obyvatelstva (upraveno podle D. O´Neila) 

 
 

Biochemické a morfologické studie dokazují, že v ER (pozn.: endoplazmatické 
retikulum) se syntetizuje tyrosin a je ukládán v GA (pozn.: Golgiho aparát). (Westerleof 
1982) 

Z GA se malé váčky obsahující tyrosin uvolňují, spojují se a pronikají, působením 
enzymů, membránami melanosomů. Morfologie výsledných pigmentových organel závisí na 
typu vznikajících melaninů (eumelaninu a feomelaninu). Vznik obou typů organel je uveden 
ve schématu č. 4. Premelanosomy (stádia I, I a III) se většinou vytvářejí v prokaryonu  
cytoplazmy. Melanosomy (granulové stádium IV je přesunuto pohyby mikrofilament na  
periferii buněk. Na konec se plně melanizované melanosomy přesunují ke keratinocytům,  
které hrají v přesunu podstatnou roli. Nejpodstatnější úlohu má velikost melanosomů.  

 

 
  

(upraveno; schematizováno podle Westerhofa, 1982) 
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Melanosomy větší než 0,8 mikrometrů (pozn. právě  tyto melanosomy se vyskytují v 

kůži negroidů) jsou po celou dobu samostatné, ale jsou-li menší než 0,8 mikrometrů, jsou 
pohlcovány fagosomy keratinocytů. To způsobuje rozdílnou distribuci melanosomů z 
keratinocytů. Na základě toho se může rozlišit rasová příslušnost. Např. u negroidní rasy jsou 
melanosomy obvykle větší a transportovány samostatně zatímco u europoidní a mongoloidní 
rasy jsou menší a slučují se v komplexy. Zkoumáme-li řezy pod elektronovým mikroskopem, 
můžeme ve svrchní vrstvě spatřit melanosomy pouze u negroidní rasy, zatímco u europoidní 
se vykytuje pouze ve vrstvách nižších. (Westerleof) 
 
 Na snímcích z elektronového mikroskopu je tento důkaz jednoznačně patrný. Na 
snímcích 17 a 18 je zachycen průřez kůží Europoida. Množství melanosomů (nikoli 
melanocytů!) ve škáře (Stratum corneum) je menší a jejich velikost nižší než u Negroida (na 
dalších dvou snímcích).  

 

  
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://histology.class.kmu.edu.tw/image/drawing02/08d-
na1i.jpg&imgrefurl=http://histology.class.kmu.edu.tw/content/000test05.htm&usg=__J9tXZtReXom0Ydk062cdwRB2COM=&h=335&w=1
122&sz=35&hl=cs&start=4&um=1&tbnid=oBaLxzAqzyDV2M:&tbnh=45&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dnegro%2Bskin%26um%3
D1%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN; Foto: University of Delaware/Kaohsiung Medical University 

 
 

Melanocyty mají mnoho "výběžků" (tzv. dendritů), které transportují melanin do 
vyšších vrstev kůže (epidermis). Lidé s tmavou i světlou kůží mají v průměru stejný počet 
melanocytů a ve stejných oblastech těla. Determinačními faktory barvy kůže je množství 
produkovaného melaninu, velikost těchto částeček jejich vzdálenost od místa produkce a 
oblast jejich výskytu v kůži. (fyz. antropologie) 
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Zajímavé je sledování kůže u europoida na kterou působí UV paprsky, dochází k 

produkci větších granulí (komplexů fagosomů v keratinocytech), které jsou běžné v kůži 
negroida, která není těmito paprsky stimulována. Z toho vyplývá, že hustota melanocytů není 
ukazatelem odlišení barvy kůže. Fitzpatrick a Breathnach uvedli termín "epidermální jednotka 
melaninu", jako oblastní distribuci pigmentových buněk v závislosti mezi každým 
melanocytem a s ním sousedícím keratinocytem. Obvykle je 36 keratinocytů zásobeno jedním 
melanocytem. Hustota melanocytů v kůži je ovlivněna genovými faktory, věkem, obsahem 
hormonů, ozářením či opálením. (Westerleof, 1982) 

 
Passeron a kol. k tomuto uvádějí, že pigment melanin poskytuje účinnou ochranu proti 

ultrafialovému záření typu B, ale klíčovou roli hraje také DNA v eliminaci poškození a 
prevenci proti rakovině kůže. Zjistili, že forskolin (FSK) zvyšuje úroveň intracelulární cAMP, 
která chrání keratinocyty před apoptickou indukcí UV (B) a to v závislosti na množství 
melaninu v kůži. FSK odstranil dvě hlavní poškození DNA, která byla způsobená UV (B). 

(Forskolin Protects Keratinocytes from UVB-Induced Apoptosis and Increases DNA Repair 
Independent of its Effects on Melanogenesis; Autoři: Passeron T (Passeron, Thierry)1, Namiki T (Namiki, 
Takeshi)1, Passeron HJ (Passeron, Helene J.)1, Le Pape E (Le Pape, Elodie)1, Hearing VJ (Hearing, Vincent J.); 
zdroj: JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 2009) 
 

UV záření selektivně ovlivňuje genetický "pool" populací způsobující odlišnosti barvy 
kůže v různých částech světa. Barva kůže je polygenetickým znakem, ovlivněným relativně 
malým počtem genů, ale přesný genetický mechanismus není dosud dokonale znám. (fyz. 
antropolog) 

Užitím spektrofotometru byly v kůži detekovány další pigmenty (hemoglobin, 
bilirubin a karoten). (Westerleof, 1982) 

Na výsledném odstínu barvy kůže se podílí nejen pigmentové barvivo, ale také 
žlučové barvivo, které je do kůže přiváděno krví. U černochů představuje trvalou součást 
barvy kůže, zatímco u bělochů se podílí na zbarvení jen zcela nepatrně a projeví se nápadněji 
např. při žlučových chorobách (žloutence). (J. Wolf, 2000) 
 

Podle nejnovější studie provedenou Dan Fuem a kol., chrání kůži mnoho druhů 
ubichinonů a důležitých přírodních pigmentů, přičemž melanin hraje nejpodstatnější roli.  
(Probing skin pigmentation changes with transient absorption imaging of eumelanin and pheomelanin; Autoři: Fu D (Fu, Dan)2, Ye T (Ye, 
Tong)3, Matthews TE (Matthews, Thomas E.)3, Grichnik J (Grichnik, James)4, Hong L (Hong, Lian)3, Simon JD (Simon, John D.)3, 
Warren WS (Warren, Warren S.); Source: JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS    Volume: 13    Issue: 5  Article Number: 054036    

2008) 

 
Odkrývá se i role ER v celém procesu. To potvrdil Jin Sun Hee a kol. v principu 

procesu pigmentace ovlivněné užitím M beta CD napadající cholesterol.  
Uvádějí, že cholesterol je schopný regulovat diferenciaci buněk. Vyzkoušeli efekty, 

které má cholesterol na změnu pigmentace kůže, užitím s methyl-beta-cyclodextrinem (M 
beta CD), specifickou látkou napadající cholesterol. Došlo k redukci pigmentace v lidských 
melanocytech a stavbě kůže. Toto snížení pigmentace bylo ovlivněno inhibicí exprese 
tyrosinásy a microftalmie - asociovaného transkripčního faktoru melanocytů. Stimulace 
melanocytů s M beta CD vedlo k časově závislé fosforylaci extracelulární signálně 
regulované kinase (v ER). ER regulovalo, indukovaným M beta CD, rozložení melaninu v 
melanocytech. Inhibitor ER (PD98059) vstřebával M beta CD jako mediátor a vyvolal tím 
inhibici syntézy melaninu a reguloval expresi tyrosinázy. Výsledky tedy říkají, že redukce 
cholesterolu M beta CD inhibuje syntézu melaninu a aktivaci ER.    
 
(Methyl-beta-cyclodextrin, a specific cholesterol-binding agent, inhibits melanogenesis in human melanocytes through activation of ERK 
Author(s): Jin SH (Jin, Sun Hee)1, Lee YY (Lee, Young Yi)1, Kang HY (Kang, Hee Young); Source: ARCHIVES OF 
DERMATOLOGICAL RESEARCH SEP 2008) 
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Rasa v medicíně 
 
V medicíně je s pojem rasa spojen se značnou problematikou. Rasa není (v medicíně) 

fyziologická skupina a všechny osoby dané rasy nemusí, zcela nezbytně projevovat stejné 
fenotypové nebo genetické podklady. Kromě toho jasné signály, že určité rizikové faktory a 
onemocnění lišící se u jednotlivých ras, překládají tyto rozdíly do rasově založené terapie, 
která nedokázala příliš šetrně a s větší šancí na změnu u biologicko-historických onemocnění 
(např. kardiovaskulárních u jednotlivých ras) dosáhnout podstatnějších úspěchů. U 
Afroameričanů se objevují nepříznivé predispozice pro kardiovaskulární onemocnění (vysoký 
krevní tlak, infarkty atd.) a požívání některých druhů leků. Až budou prozkoumány další 
fyziologické podklady těchto nemocí a způsobilosti leků (k podání těmto pacientům) mohou 
být terapie optimální bez toho aniž by se odlišovala příslušnost k rase či etniku.  
 
(Race-based therapeutics; Author(s): Yancy CW (Yancy, Clyde W.); Source: CURRENT HYPERTENSION REPORTS    Volume: 10    
Issue: 4    Pages: 276-285    Published: AUG 2008) 

 
Jiná hypotéza spojuje barvu kůže s produkcí vitamínu D, který je nezbytný pro 

absorpci Ca ve střevech. Vápník je nezbytný pro normální růst kostí a nedostatek může 
způsobit např. křivici. Nadbytek způsobuje poruchy nervového systému. Ačkoli většina vit. D 
pochází z jídla, (tzv. hyperkalcémie), určité množství se tvoří v kůži. K této biochemické 
reakci je však zapotřebí UV záření. Množství UV záření zvyšují vrstvy kůže (kde se vit. D 
syntetizuje), což je ovlivněno právě koncentrací melaninu v kůži. (fyz. antropologie) 

 
Této problematice se věnovali ve své studii J. P. E. Rockell a kol. Zjistili, že mezi 

vitamínem D a barvou kůže je vzájemný vztah, a to měřením pomocí refrakčního kolorimetru 
na osvětlených a neosvětlených místech těla u 321 osob. Ozáření sluncem bylo mnohem 
podstatnější než přirozené zbarvení kůže. Vitamín D vzniklý působením UV záření v kůži 
omezil syntézu vzniku melaninu. Etnikum je často rozlišováno podle barvy kůže, ale barva 
kůže je velice proměnná. Vztah mezi zabarvením kůže a koncentrací 25-hydroxivitamínu D 
(250 HD) však není příliš dobře popsatelný.  

 
Plasma 250 HD byla označena, indukována sluncem a měřena pomocí refrakčního 

kolorimetru. Z výsledků vyplývá, že hladina vitamínu D (250 HD) byla vyšší u Evropanů 
(255; žijící na Novém Zélandě) než u původních obyvatel nového Zélandu (87) v létě. Na 
základě zbarvení kůže můžeme říci, že 35% části těla bylo velmi světlých, 45% světlých, 16 
% lehce ztmavlých, 4% smíšených a 0% hnědých nebo tmavých. Signální částí byla pouze 
barva kůže na rukou, nikoli zabarvení celého těla. Každých 10 palců (přibližně 15 cm) v nižší 
úrovni rukou signalizovalo zvýšením 250 HD o 5 nmol/L. Barva kůže není determinačním 
znakem 250 HD (což platí i naopak). Je nutná další studie s jedinci, kteří mají tmavší kůži.   
 
(Association between quantitative measures of skin color and plasma 25-hydroxyvitamin D; Author(s): Rockell JEP (Rockell, J. E. P.)3, 
Skeaff CM (Skeaff, C. M.)3, Williams SM (Williams, S. M.)2, Green TJ (Green, T. J.)1; Source: OSTEOPOROSIS I) 
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Poruchy pigmentace (albinismus) 
 
Na obrázku jsou shrnuty známé intermediáty vznikající při biosynthese eumelaninu a 

feomelaninu v melanosomech, organelách pigmentových buněk (melanocytů). Počáteční 
reakce je katalysována tyrosin-hydroxylasou, enzymem, který obsahuje měď. Vznikající 
eumalaninový polymem zachycuje volné radikály, a tak se podíly na částečné degradaci 
H2O2, který vznikl během autooxidativních procesů. Eumelaniny a feomelaniny následně 
tvoří v matrix melanosomů komplexy s proteiny a vytvářejí melanoproteiny. (Harperova b.) 

 
 

 
 

 
Albinismus je projevem poruch v biosynthese melaninu. Vlastní pojem albinismus 

zahrnuje spektrum klinických syndromů, které jsou charakterizovány hypomelanosou, která je 
podmíněna vrozeným defektem očních a kožních melanocytů. Všech deset typů lidského 
okulokutánního albinismu můžeme rozlišit na základě jejich klinických, biochemických, 
ultrastrukturách a genetických charakteristik, všechny mají sníženou pigmentaci kůže a očí. 
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Krevní variabilita ras  
 
V medicíně je s pojem rasa spojen se značnou problematikou. Rasa není (v medicíně) 

fyziologická skupina a všechny osoby dané rasy nemusí, zcela nezbytně projevovat stejné 
fenotypové nebo genetické podklady. Kromě toho jasné signály, že určité rizikové faktory a 
onemocnění lišící se u jednotlivých ras, překládají tyto rozdíly do rasově založené terapie, 
která nedokázala příliš šetrně a s větší šancí na změnu u biologicko-historických onemocnění 
(např. kardiovaskulárních u jednotlivých ras) dosáhnout podstatnějších úspěchů. U 
Afroameričanů se objevují nepříznivé predispozice pro kardiovaskulární onemocnění (vysoký 
krevní tlak, infarkty atd.) a požívání některých druhů leků. Až budou prozkoumány další 
fyziologické podklady těchto nemocí a způsobilosti leků (k podání těmto pacientům) mohou 
být terapie optimální bez toho aniž by se odlišovala příslušnost k rase či etniku.  

 
(Race-based therapeutics; Author(s): Yancy CW (Yancy, Clyde W.); Source: CURRENT HYPERTENSION REPORTS    Volume: 10    
Issue: 4    Pages: 276-285    Published: AUG 2008) 

 
 

Užití krevních skupin, systémů v klasifikaci 
 
S rozvojem genetické teorie, antropologové začali užívat tradiční kritéria klasifikace. 

Argumentovali tím, že barva kůže je ubohý standart, jelikož mechanismus v závislosti, jímž je 
barva kůže ovlivněna je neznámý a ovlivněný prostředím a kulturou. Proto se někteří z nich 
obrátili na krevní systémy jako základ klasifikace. Krevní skupina se určuje totiž lehce a ve 
většině případů mohou testy probíhat v terénu. Daný krevní typ je více méně přítomný nebo 
chybí a není to ovlivněno faktory prostředí. A konečně mechanismy krevních systémů jsou 
většinou známé. (fyz. antropologie) 
 
 Dědičnost základních krevních skupin člověka. (krevní skupina je typický znak se 
100% dědivostí; nemá na ni žádný vliv životní prostředí). Základní teoretický a praktický 
význam má systém krevních skupin AB0. Tento systém tvoří skupiny: A, B, AB, 0. Všechny 
jsou určeny monogenně. V příslušném autozomálním genu mohou alternovat tři alely I, I, i. (I 
symbolizuje imunogen, tj. imunitní znak; krevní skupina je antigenní, tedy imunitní znak.) 
Jednotlivé homozygotní a heterozygotní sestavy těchto alel pak vytvářejí krevní skupinu jako 
fenotypový znak takto: 
 
krevní skupina      genotyp 
A                 I A  IA, IA i 
B                 IB IB, IB i 
AB                  IA IB 
0                       i i 
 

Dominantní skupiny A a B tedy mohou být určeny homozygotně i heterozygotně, 
skupina AB je vždy heterozygotní a 0 je vždy recesivně homozygotní. Alela i je vůči oběma 
ostatním úplně recesivní, alely IA a IB jsou úplně dominantní - a navzájem kodominantní.         
Na základě výskytu určitého antigenu a vzniklého fenotypu (z genotypu) lze rovněž 
klasifikovat příslušnost ke konkrétní rase. V naší populaci (myšleno europoidní) je asi 42% 
nositelů skupiny A, 12% skupiny B, 8% skupiny AB a 38% skupiny 0.  
 

Četnost alely iB (lokusu AB0) pro základní krevní skupinu B (v%) v evropských 
populacích. Její frekvence tvoří gradient, klesající od východu k západu, nejvyšší je ve střední 
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Asii a nejnižší v severovýchodním Španělsku. Jde o dosud přežívající důsledek migračních 
vln - historických vpádů mongolských Tatarů do Evropy po rozpadu římského impéria.  

 
Nájezdníci zanechali alely IB ve svých 
potomcích. (genetika pro gymnázia) 

 
 Krevní diferenciační pohled 
 
 Ve vývoji současných populací 
(včetně člověka) se uplatňují současně 
míšení (metizace), mutace, výběr i 
náhodný genetický vliv. Důležitost 
každého z nich pro budoucnost skupiny 
bude záležet zčásti na míře populace a 
zčásti na náhodě. Zejména krevní 
skupiny, jejichž průzkum v posledních 
letech značně pokročil, se staly 
významnou pomůckou v moderní 
antropologii.  

 
Vedle klasických skupin systému AB0 je dnes známo několik desítek dalších systémů. 

Např. podskupiny A1 a A2, dále A1B a A2B, nebo vzácné a prakticky méně důležité A3 až 
A6. (viz. Ab0 v ČR). V Evropě převládá skupina A, která směrem k jihu a jihovýchodu 
ustupuje skupině B. Laponci, Norové a Portugalci vykazují výskyt skupiny A u více než 50% 
obyvatelstva. U Poláků, Rusů a Ukrajinců vykazují mezi 32-40%. U evropských populací 
skupina B málokde překračuje výrazněji výskyt 
20%. Výjimku činí Romové, vykazující 35%, čímž 
se podobají asijských skupinám jako jsou Burjati, 
Kalmyci, Indové a Siamci. Vysoká četnost skupiny 
0 (přes 50%) byla zjištěna u Basků, Irů a Islanďanů. 
U Italů ubývá zastoupení A skupiny od severu k 
jihu, u Němců od západu k východu.  
 
 
 
 
 
 
U marických Indiánů jsou některé kmeny, u nichž 
ani skupina A ani B nebyla zjištěna. U jiných 
kmenů jsou tyto skupiny zastoupeny jen vzácně, při 
značné převaze skupiny 0. (Wolf, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa č. 2: Alela typu B v Asii.  

 

 

 
Mapa č. 1: Alela typu B v Evropě. 

                        (šipka znázorňuje postupný nárůst alely typu B) 
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Na základech analýzy frekvence specifických krevních skupin v populacích 
klasifikoval William Boy rasy takto: 1. časní Evropané - hypotetická kategorie, dnes sestává z 
Basků ve Španělsku, 2. Evropané (Europoidi), 3. Afriačnané (Negroidi), 4. Asiaté 
(Mongoloidi), 5. Američtí Indiáni, 6. Australoidi (1956).  

 
Tyto kategorie byly definovány na základě frekvence krevního typu. Např. evropská 

skupina byla definována vyšší frekvencí Rn negativní a A2 (jedna ze dvou hlavních variant 
krevního typu A). Asiaté byli charakterizováni nižší frekvencí Rh-negativní a A2, ale vyšších 
frekvencí A1 a Rh pozitivním faktorem RH2. Největším problémem užívání frekvencí 
krevních typů k rozdělení lidských populací je jeho lokální distribuce. Např. frekvence 
krevních typů pro Makedonce a Řeky jsou 45.2, 32.3, 19.3 a 3.2 procenta (v závislosti na 
oblasti výzkumu). Dále to mohou být rozdíly jednoznačně poukazující odlišnosti např. u Indů 
35,38% B, 33, 21% 0,  24,55%  A a 6,86%   AB.  U indiánů z Britské kolumbie   67, 74 %  0,  
32, 27 %  A  a  0% výskyt skupiny B a AB! (fyz. antropologie) 

 
Mapa č. 3: Alela typu B ve světě. (upraveno; podle D. O´Neila) 

 

 
Mapa č. 4: Alela typu 0 u původních populací ve světě. 

 
 



 36 

Tato problematika spojená s klasifikací krevního typu AB0 a Rh musela být 
překonána. Směrování nutně vedlo k charakteristice založené na specifičtějších antigenech.  
 

Velký pokrok prodělaly vědomosti o systému Rh v posledních letech. Nyní se 
označuje d, protože se zjistilo, že Rh systém má minimálně tři složky, nazvané C,D, E.  

Každá ze složek se může v krvi projevit ve dvojí formě. C nebo c, D nebo d, E nebo e. 
Tím vzniká osm podskupin, které Fischer v roce 1943 rozdělil (viz. tab). Určovatelem 
pozitivity ve smyslu původního názvosloví je vlastnost D. Antigen Rh+ (D) tj. pozitivní, se 
vyskytuje u bělochů přibližně v 85%, Rh- (negativní) pouze asi u 15% obyvatelstva. Pouze 
Baskové a obyvatelé některých izolovaných švýcarských kantonů se vyznačují nižším 
procentem Rh; (pod 70%) jeho výskytu. Naproti tomu je velmi častý u černochů (negroidů) a 
u příslušníků plemene žlutohnědého (mongoloidů). Zajímavé poměry jsou na Apeninském 
poloostrově, kde se projevuje zřetelný pokles procentového podílu od jihu k severu. Ještě 
výraznějšími antropologickými charakteristikami jsou podskupiny systému RH. Tak např. 
cDe byl u Evropanů a jiných bělochů zjištěn přibližně u 2% osob, zatímco u černochů 
dosahuje 60-70 %. Obyvatelé Malé Asie a severovýchodní Afriky mají střední hodnoty 
četnosti 10-20 % této podskupiny. U mongoloidů je poměrně velký výskyt podskupiny cDE a 
malá četnost u cde. (Wolf, 2000) 

 
Pozn.: V případě rozdílných Rh faktorů matky a dítěte musí dojít k výměně krve během devíti hodin po narození 
dítěte, což je dnes bez rizika. 

 
Antigen P+ se vyskytuje u bělochů a u Australců asi v 70 až 80%, u černochů a 

novozélandského kmene Maori ve více než 90%, u Číňanů jen ve 32%. (Wolf, 2000) 
 
Další systém tzv. Lewis objevil r. 1946 Mourant. Má dva typy krvinkových antigenů: 

Le(a), Le(b). Podle jejich výskytu v krvi se dělí do tří skupin. Jejich četnost kombinací je u 
souboru bělochů (Race, Sanger) následující: Le (a+b-) 22%, Le (a-b+) 72% a Le (a-b-) 6%.  
U černochů stoupá Le (a-b-) na 16 až 22%. Průměrná četnost Le (a+) je u bělochů 20%. U 
černochů a novozélandských Maori stoupá až na 30%, zatímco u Indiánů klesá až k nule. 
(Wolf, 2000) 
 

Systém Duffy, objevený r. 1950 má 2 skupiny: Fy (a+), Fy (a-). Tento systém je 
rovněž dobrý znakem rasové příslušnosti. Antigen Fy (a+) se vyskytuje u negroidních 
populací nejvýše v 26%, u evropských asi v 65%, u švédských Laponců v 80%, zatímco 90% 
překračuje u norských Laponců, Indů, Indiánů a nejvýrazněji u Číňanů. Existuje ještě řada 
dalších krevních vlastností a systémů, např. Lutheran, Kell-Cellano, Kidd a další, které jsou 
uvedeny v níže v tabulkách.  

 
Krevní skupiny jsou všeobecně velmi důležitým znakem při stanovení vzájemné 

příbuznosti nebo vývojových vztahů mezi jednotlivými skupinami lidí. Např. etnogenetická 
analýza je nutná zvláště při dárcovství kostní dřeně a při transplantaci některých orgánů. 
 

V tabulkách 1-4 jsou uvedeny nejpodstatnější antigeny (Duffy, Kidd, Diego a MNS)  
vhodné k diferenciačnímu srovnání, jejich charakteristika a příslušný procentuelní výskyt u tří 
hlavních ras.  
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Počet antigenů 6: Fya, Fyb, FY3, FY4, FY5, FY6 

Specifita antigenu Bílkovina (sekvence aminokyselin určuje specifičnost) 

Antigen Glykoproteinový receptor v membráně červených krvinek 
Molekulární základ Kódován geny FY 

Frekvence výskytu Duffy 
antigenu 

Fya: 66% Europoidi, 10% Negroidi a 99% Mongoloidi 
Fy : 83% Europoidi, 23% Negroidi, 18,5% Mongoloidi 
Fy3: 100% Europoidi, 32% Negroidi, 99,9% Mongoloid 

Frekvence výskytu fenotypu 
Duffy 

Duffy fenotyp 0 a Fy(a-b-) je velmi vzácný u Europoidů; u 
Negroidů 68% 
Fy(a+b+): 49% Europoidi, 1% Negroidi, 9% Mongoloid 
Fy(a-b+): 34% Europoidi, 22% Negroidi, méně než 1% Mongoloidi 
Fy(a+b-): 17% Europoidi, 9% Negroidi, 91% Mongoloidi 

         (tab. 1: Antigen Duffy) 
 
 
Počet antigenů 3: Jk1 (Jk ), Jk2 (Jk ) a Jk3 

Specifita antigenu Bílkovina (sekvence aminokyselin určuje specifičnost) 

Antigen Glykoprotein (transportér močoviny) 

Molekulární základ Kódován geny SLC14A1 

Frekvence výskytu 
Kidd antigenu 

Jka : 77% Europoidi, 92% Negroidi, 73% Mongoloidi Jkb: 74% Europoidi, 
49% Negroidi, 76% Mongoloidi Jk3 : 100% ve většině populacích a nad 99% 
u Polynésanů 

Frekvence výskytu 
fenotypu Kidd 

Jk (a+b+): 50% Europoidi, 41% Negroidi, 49% Mongoloidi  
Jk (a+b-): 26% Europoidi, 51% Negroidi, 23% Mongoloidi Jk (a-b+): 23% 
Europoidi, 8% Negroidi, 27% Mongoloidi Jk(a-b-): vzácný ve většině 
populací u Polynésanů 0,9% 

         (tab. 2: Antigen Kidd) 
 
 
Počet 
antigenů 21: Dia, Dib , a Wra jsou nejpodstatnější 
Specifita 
antigenu Bílkovina (sekvence aminokyselin určuje specifičnost) 

Antigen Glykoprotein (mezi membránové transportéry aniontů Cl- , HCO3
-) 

Molekulární 
základ Kódován geny SLC14A1 
Frekvence 
výskytu 
antigenu 
Diego 

Dia se vyskytuje nejvíce u Mongoloidů; 36% Indiáni (jihoameričtí), 12% u Japonců, 
12% u Číňanů; 0,01% u Europoidů a Negroidů; Dib se nalézá u většiny populací 

Frekvence 
výskytu 
fenotypu 
Diego 

Di (a-b+): více než 99,9% u Negroidů a Europoidů; více než 90% u Mongoloidů 
Di(a+b+): méně než 0,1% u Europoidů a Negroidů; 10% u Mongoloidů Di(a+b-): 
0,01% u Europoidů, Negroidů a Mongoloidů; Di(a-b-) je velice vzácný 

         (tab. 3: Antigen Diego) 
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Počet 
antigenů 42: zahrnuje M, N, S, a s 
Specifita 
antigenu Bílkovina (sekvence aminokyselin určuje specifičnost) 

Antigen 
Glykoforiny (transmembránové glykoproteiny; receptory pro cytokiny a patogeny 
(včetně Plasmodium falciparum) 

Molekulárn
í základ Dva geny kódujícíc MNS antigeny, GYPA a GYPB 
Frekvence 
výskytu 
antigenu 
MNS 

M: 78% Europoidi, 74% Negroidi N: 72% Europoidi, 75% Negroidi S: 55% Europoidi, 
31% Negroidi, s: 89% Europoidi, 93% Negroidi 

Frekvence 
výskytu 
fenotypu 
MNS 

M+N+S-s+: 22% Europoidi, 33% Negroidi; M+N+S+s: 24% Europoidi, 13% Negroidi; 
M-N+S-s+: 15% Europoidi, 19% Negroidi M+N-S+s+: 14% Europoidi, 7% Negroidi; 
M+N-S-s+: 8% Europoidi, 16% Negroidi M-N+S+s+: 6% Europoidi, 5% Negroidi; M-
N-S+s: 6% Europoidi, 2% Negroidi (méně běžné fenotypy jsou M+N+S+s-(4% 
Europoidi, 2% Negroidi) a M-N+S+s- (1% Europoidi, 2% Negroidi). Fenotyp M+N-S-s-
, M-N-S-s-, a M-N+S-s- jsou vzácné u Europoidů ale byly nalezeny u Negroidů (0,5%) 

         (tab. 4: Antigen MNS) 
 

Také systém MN vykazuje z antropologického hlediska pozoruhodné zastoupení. U 
bělochů se skupina M vyskytuje v 30-40%, zatímco N asi ve 20%. Podobně je tomu i u 
Číňanů, Japonců a černochů. Naproti tomu u obyvatel Austrálie a Oceánie klesá četnost M 
skupiny pod 10% a N stoupá až na 50%, u Papuánců dokonce na 76%. U maerických Indiánů 
stoupá podíl M na 60-80%, zatímco N klesá pod 10%. Do systému MN patří také poměrně 
vzácné antigeny N2, M2, Mc, Mg (poslední objeven 1958). Významnější objev učinili v roce 
1947 R. J. Walsh a Montgomeryová, kteří našli v lidském séru protilátku proti dosud 
neznámému krvinkovému antigenu. Bližší analýzu tohoto séra provedl R. R. Race a R. Sanger 
a nazvali jej ani S. Došli pak k závěru, že séru odpovídající antigen S se v krvinkách váže buď 
na antigen M nebo N. Systém MN se proto označuje též jako MNS. (Wolf, 2000) 
 

(tabulky ze zdroje:Blood Groups and Red Cell Antigens 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=rbcantigen 
Author: Laura Dean 

Copy Editor: Belinda Beck 

Graphic Design: Todd Groesbeck) 

 
Asociace počtu glomerulů a porodní váhy s klinicko-patologickými rysy 

afroameričanů (negroidů) a bělochů (europoidů): 
 
Kardiovaskulární komplikace a onemocnění zasahují Afroamerické obyvatelstvo více 

než populaci bílou (europoidní), kromě toho je u nich (Afroameričanů) také nižší porodní 
váha dítěte, menší počet glomerulů a přehnaně vysoký tlak tepeno-nefroidní a záněty 
vyvolané oxidačním stresem. (pozn.: Vyšší výskyt hypertenze u Afroameričanů však nemůže 
být považován za znak rasového odlišení v počtu glomerulů a porodní váhy dítěte). Smrt 
způsobená selháním srdce, porucha arteriokoronárních tepen a mozkové příhody spolu se 
zvýšením arterionefrosklerózy, byly zjištěny pouze na základě krevního tlaku jednotlivých 
osob, ne na příslušnosti k rase. 

 
(Associations of glomerular number and birth weight with clinicopathological features of African Americans and whites  
 Author(s): Hughson MD (Hughson, Michael D.)1, Gobe GC (Gobe, Glenda C.), Hoy WE (Hoy, Wendy E.)2, Manning RD 

(Manning, R. Davis, Jr.)3, Douglas-Denton R (Douglas-Denton, Rebecca)4, Bertram JF (Bertram, John F.)4   
Source: AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES    Volume: 52    Issue: 1    Pages: 18-28    Published: JUL 2008) 
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Telomery leukocytů jsou delší u afroameričanů než u bělochů, přičemž délka telomer 
leukocytů (DTL) je údajným bioindikátorem lidského věku. Bylo zjištěno, že 
Afroameričané (711-počet zkoumaných jedinců) mají delší telomery leukocytů než běloši  
(1742-počet zkoumaných jedinců) změřením nejterminálnějšího úseku fragmentu telomery 
leukocytu. Bylo shrnuto (u 211 případů), že efekt příslušnosti k rase na DTL kvantitativní  
řetězovou polymerázovou reakcí (3.038 +/- 0.565 T/S jednotky u Afroameričanů oproti 2.714 
+/- 0.487 T/S jednotky u bělochů, p < 0.001). Z toho následně plyne, že překřížení, pohlavní a 
věkové nastavení se zkrátí s věkem (19-93 let), s prudším sklonem (strměji) u Afroameričanů 
než u bělochů (0.029 kb na rok (-1) vs. 0.020 kb na rok(-1); respektive p = 0.0001). Rasová 
odlišnost v DTL vzrůstá v závislosti na spoustě interakcí biologických faktorů včetně 
schopnosti replikace krevních kmenových buněk. 
 
(Leukocyte telomeres are longer in African Americans than in whites: the National Heart, Lung, and Blood Institute Family Heart Study and 
the Bogalusa Heart Study; Author(s): Hunt SC (Hunt, Steven C.)2, Chen W (Chen, Wei)3, Gardner JP (Gardner, Jeffrey P.)1, Kimura M 
(Kimura, Masayuki)1, Srinivasan SR (Srinivasan, Sathanur R.)3, Eckfeldt JH (Eckfeldt, John H.)4, Berenson GS (Berenson, Gerald S.)3, 
Aviv A (Aviv, Abraham); Source: AGING CELL    Volume: 7    Issue: 4    Pages: 451-458    Published: AUG 2008) 

 
 
Koncentrace KREATINU 
 
Souvislost s dalšími krevními pochody dokázali v koncentraci kreatinu v krevních buňkách.  

 
V odlišných populacích jsme srovnaly (metodou hemodialýzy) u pacientů 

koncentraci kreatinu. Provedli jsme základní pozorování a měření (věk, pohlaví, positivní na 
cukrovku a další biochemické testy) a také měření a vážení těla. Výsledkem bylo, že u 
černochů ve srovnání s ostatními (11.7 oproti 10.0 mg/dl; P < 0.0001). Většina 
černochů(40%) měla koncentraci vyšší než 10.0 mg/dl, zbylých 60% mělo dokonce větší 
koncentraci než 15.0 mg/dl. Vysoké množství kreatinu je nižším rizikem úmrtí.(0.93; 95% 
confidence interval 0.88 to 0.98 per mg/dl). Asociace byla vysloveně nepatrnější u ostatních 
pacientů. Koncentrace kreatininu je vyšší u černochů než u bílých jedinců a příslušníků jiných 
ras a etnik. Tyto rozdíly byli připočteny na rasovou odlišnost v tělní kompozici, zvláště 
množství svalové hmoty. 
 
(Higher serum creatinine concentrations in black patients with chronic kidney disease: Beyond nutritional status and body composition  
Author(s): Hsu J (Hsu, Joy)2, Johansen KL (Johansen, Kirsten L.)2,3, Hsu CY (Hsu, Chi-yuan)2, Kaysen GA (Kaysen, George A.)4,5, 
Chertow GM (Chertow, Glenn M.)1,2   
Source: CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY    Volume: 3    Issue: 4    Pages: 992-997    
Published: JUL 2008) 

 
Vyšší koncentrace kreatinu je u černochů ve srovnání s ostatními pacienty  

(11.7 oproti 10.0 mg/dl; P < 0.0001). U negroidů měla jedna čtvrtina koncentraci séra více 
než 10 mg/dl a jedna šestina více než 15 mg/dl, přičemž vyšší množství kreatininového séra 
bylo (popř. stále je) spojováno s nižším relativním riskem k úmrtí (0.93; 95% interval; 0.88 to 
0.98 per mg/dl). Tyto odlišnosti (prozatím) nevysvětlují rozdíly ve výživě či tělní stavbě.  
 
((((Higher serum creatinine concentrations in black patients with chronic kidney disease: Beyond nutritional status and body composition  
    
Author(s): Hsu J (Hsu, Joy)2, Johansen KL (Johansen, Kirsten L.)2,3, Hsu CY (Hsu, Chi-yuan)2, Kaysen GA (Kaysen, George A.)4,5, 
Chertow GM (Chertow, Glenn M.)1,2   
Source: CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY    Volume: 3    Issue: 4    Pages: 992-997    
Published: JUL 2008)))))) 
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Koncentrace GLUKÓZY 
 
Rovněž koncentrace glukózy, nejspíše související s prevalencemi k cévním a srdečním 
chorobám, dokládají (přesto jednoznačně nedokazují) jistou závislost na rasové příslušnosti.  
 
Rasové diferenciace k přítomnosti cukrovky jsou primárně založeny na charakteristikách 
jednotlivých pacientů (myšleno fyzicko-biologických), přičemž menší závislost se projevuje 
mezi negroidy než u europoidů. Eliminace těchto rozdílů, která zahrnuje zprávy a programy 
pro dělení ras a příslušnou léčbu pro pacienty minorit, by měla být adresována všem lékařům. 
 
Rozdíly v glykémii u jednotlivých ras:U negroidů je v průměru vyšší Alc předpoklad ve 
srovnání s bělochy (9.8 oproti 8.9 a rozdíl 0.88; P < 0.0001). 
----diabetes mellitus 
Za normální hodnoty A(1c) (HbA(1c)) (< 7.0%), lipoproteiny s nízkou hustotou  
(LDL-C) (< 100 mg/dL) a krevní tlak (< 130/80 mm Hg). Pří výzkumu 4556 bílých a 2258 
černých pacientů s cílem kontroly HbA (1C), (47% oproti 39%), LDL-C (57% oproti 45%) a 
krevního tlaku (30% oproti 24%) P <.001 - platí pro všechny).  
 
(Physician performance and racial disparities in diabetes mellitus care; Author(s): Sequist TD (Sequist, Thomas D.)1,2, Fitzmaurice GM 
(Fitzmaurice, Garrett M.)1, Marshall R (Marshall, Richard), Shaykevich S (Shaykevich, Shimon)1, Safran DG (Safran, Dana Gelb)3,4, 
Ayanian JZ (Ayanian, John Z.); Source: ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE    Volume: 168    Issue: 11    Pages: 1145-1151    
Published: JUN 9 2008) 

 
 
Syntéza a působení glutationu S v souvislosti s rasovým zařazením 
 

biochémiea - gluthathion S-transferáza 
 
Primární funkcí glutathionu je chránit skupiny -SH v molekulách proteinů před oxidací.         
S gGSH může reagovat více léčiv a xenobiotik. Při těchto reakcích často působí glutatin-S-
transferázy a jejich výsledkem je vznik merkaptourátů (N-acetylovaných a S-substituovaných 
cysteinových derivátů). 
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 Nesmírně významný průzkum této problematiky provedl Nelson H. a kol., který 
dokázal genetickou souvislost rasových diferenciací k prevalenci homozygotně deletovaného 
genotypu glutation S-transférazy (typ théta). Výzkumem propojují tuto problematiku 
s genetickým základem a krevním obrazem, které vyplývají z rasové příslušnosti.  

Uvádějí, že u lidí geny glutation S-transferázy dekódují čtyři třídy proteinů (GST) 
nezbytných pro detoxikaci reaktivních elektrofilů. Genová delece polymorfismu byla 
objevena společně s konkrétní třídou GST lokusu, což vedlo k funkčnímu snížení v GST 
aktivitě související s procházejícími červenými krvinkami. Na základě genotypové metody 
(PCR-polymerázové chain rakce) zkoumaných subjektů (severoameričtí Europoidi, 
afroameričtí Negroidi, latinoameričané a čínsko-korejští Mongoloidi) uvádějí, že prevalence 
nulového (deletovaného) genotypu byla nejvyšší mezi Mongoloidy - Číňany (64.4%), Korejci 
(60.2%) následovaná Negroidy - Afroameričany (21.8%) a Europoidy (20.4%). Nejnižší 
prevalence byla u latinoameričanů (9.7%). Výsledky indikují, že hlavní rozdíly prevalencí 
atributů k příslušnosti k určitému etniku (či rase) především mezi Europoidy by měly být dále 
prověřeny a prozkoumány především v genových interakcích ovlivněných prostředím a 
následně ovlivňujících celý polymorfismus.  

Správné pochopení těchto pochodů je později využitelné ve farmaceutické a 
farmakologické otázce odlišného přístupu léčení a podávání léků u různých etnik a ras.   

 
(http://carcin.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/16/5/1243, 1995 Oxford University Press, Citace: HH Nelson, JK Wiencke, DC 
Christiani, TJ Cheng, ZF … - Carcinogenesis - Oxford Univ Press; Ethnic differences in the prevalence of the homozygous deleted 
genotype of glutathione S-transferase theta  
Heather H. Nelson 1, John K. Wiencke 2, David C. Christiani 3 4, T.J. Cheng 1, Zheng-Fa Zuo 1, Brian S. Schwartz 5, Byung-Kook Lee 6, 
Margaret R. Spitz 7, Min Wang 8, XiPing Xu 3 and Karl T. Kelsey) 
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Genetika v problematice ras a etnik 
 
 

V dubnu r. 2005 zahájila National Geographic Society pětiletý geografický projekt 
v hodnotě čtyřiceti milionů dolarů, který má tajemství původu jednotlivců i celých ras 
rozluštit. Geografický projekt je duchovním dítkem populačního genetika a vědeckého 
spolupracovníka NGS Spensera Wellse. Lidský genetický kód, genom, je z 99,8 procenta u 
všech lidí totožný. Zbytek jsou všechny oblasti, které vytvářejí naše individuální rozdíly, 
například v barvě očí nebo v pravděpodobnosti onemocnění, a také některé úseky DNA, jež 
nemají vůbec žádnou patrnou funkci. Ve většině částí genomu jsou tyto nepatrné změny, 
probíhající po generace, zastřeny rozsáhlým genetickým přeskupováním, jež nastává pokaždé, 
když se nově smísí matčina a otcova DNA, aby vznikl nový jedinec. Naštěstí je několik 
oblastí, kde takové nové míšení nenastává a kde příznačné varianty zůstávají zachovány. 
Jedna, nazvaná mitochodnriální DNA, je předávána z matky na její děti prostřednictvím 
vajíčka. Podobně i většina chromozomu Y, který určuje mužské pohlaví, je po celé generace 
podávána nedotčená z otce na syny. Akumulované mutace v mitochondiální DNA u mužů (v 
chromozomu Y) neodrážejí úplnou historii dědictví po předcích. Srovnáváním 
mitochondriální DNA a chromozomu Y u lidí z různých populací mohou však genetici získat 
přibližnou představu, jak těsně jsou jednotlivé skupiny spřízněny mezi sebou navzájem.  

Například mitochondirální DNA žádného žijícího člověka dosud nevykázala ani 
vzdálenou podobnost s DNA z kostí neandrtálců. To podporuje tvrzení genetiků, že tito dávní 
obyvatelé Eurasie byli samostatným biologickým druhem. Klíčové pro doplnění podrobností 
mohou být vzorky získané od více jednotlivců z co největšího počtu široce rozptýlených a 
relativně nesmíšených populací. Na počátku 90. let Luca Cavalli-Sforza a jeho kolegové 
vymysleli plán tzv. Human Geonome Diversity Project (HGDP - Projekt diverzity lidského 
geonomu), neboť četné domorodé skupiny s běžícím časem vymíraly vinou hladu a nemocí. 

Projekt byl ovšem vyhodnocen jako rasistický a ztroskotal. Přitom však mohl 
nabídnout vodítka k léčbě některých chorob. Dnešní alternativou je Geografický projekt, 
kterým byl vzkříšen Spencerem Wellsem (bývalý student v laboratořích Cavalliho-Sforzy). 
„Máme způsob, jak číst tuto knihu o historii, kterou si nosíme ve svých tělech, a pomoci tak 
lidem pochopit, jak jsou spřízněni se všemi ostatními na světě“ říká Wells. „Je čas přijmout 
základní jednotu lidí jako druhu, ale zároveň si všímat jejich úžasné různorodosti“. (Jamie 
Shreeve, 2005) - z National Geographic 
 

V Africe i v Evropě jsou individuální odlišnosti v DNA těchto Y-chromozomů 
mnohem více lokalizovány než variace DNA mitochondrií. Navzdory existenci takových 
genetických markerů pro určité skupiny nesou geny hlubší, paradoxní lekci o „rasových“ 
rozdílech - tj., že v podstatě žádné neexistují. Populace se sice skutečně geneticky liší, ale 
podstata tohoto rozdílu v dobře známých genech (jako jsou geny pro krevní skupiny nebo 
HLA proteiny imunitního systému může jen pramálo přispět k obvyklým rasovým 
představám. Genetická různorodost související se zeměpisnou polohou samozřejmě existuje. 
Jenže tyto rozdíly souvisí s odolností vůči vlivům životního prostředí, s odolností vůči 
lokálním chorobám, nebo prostě se štěstím, které určitá skupina lidí měla, když se začala 
rychle rozrůstat. Jasným příkladem odolnosti vůči vlivům životního prostředí je barva kůže. 
Tmavá barva, jejíž příčinou je velké množství melaninu, chrání organismus před 
karcinogenním působením ultrafialových paprsků, kterou jsou nejsilnější v tropech. Lidé se 
světlou kůží mají málo funkční verzi genu kódujícího receptor pro hormon, jenž stimuluje 
melanokortin (MSHR), takže se jim nejlépe daří v místech se slabým slunečním zářením. 
Proto běloši v tropických oblastech tolik trpí rakovinou kůže. Různé formy MSHR genu 
způsobují odlišnosti v barvě kůže. Přesné zabarvení kůže závisí na tom, jak moc hormon 
stimuluje receptorový protein lokalizovaný na povrchu buněk, které produkují melanin. Tyto 
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variace rovněž ovlivňují barvu vlasů. Avšak odlišnosti MSHR nijak nezávisí na variantách 
dalších známých genů, což svědčí o tom, že barva kůže je slabým ukazatelem jakékoli rasové 
odlišnosti. Dalším „rasovým“ genem je gen pro srpkovitou anémii. Také ten se v lidském 
genomu nachází z evolučních důvodů, i když v tomto případě jeho frekvence v populaci 
závisí na nemoci, a ne na slunečním záření. Nachází se hlavně u černochů s původem ze 
západní Afriky. Západní Afrika je totiž ohniskem malárie (mutace jednoho z genů pro 
hemoglobin, červený protein přenášející v krvi kyslík) a srpkovitá anémie chrání před malárií. 
Jedna kopie genu je podkladem imunity vůči malárii a nezpůsobuje anémii. Ovšem dvě kopie, 
od každého rodiče jedna, mají za následek anémii. Důsledky malárie jsou tak tvrdé, že se 
srpkovitá anémie působením přírodního výběru udržuje v genomu hybatele západní Afriky. 
Nicméně když odstraníme selektivní tlak, začnou tyto geny mizet. U Afroameričanů je jejich 
frekvence vyšší než u jejich bílých krajanů, nicméně je již nižší než v západní Africe. Třetí 
„rasový“ gen se může vytvořit, když se nová skupina prudce rozroste, aniž by se křížila 
s okolním obyvatelstvem. Jsou tak zachovány náhodné rozdíly mezi zakladateli skupiny a 
populací, z níž vzešli. Tady je zřejmě původ „rasového“ markeru, jímž jsou nemoci 
charakteristické pro aškenázské Židy. Z genetických důkazů vyplývá, že aškenázští Židé 
pocházejí z populace asi 10 000 lidí,, kteří žili v Polsku počátkem 16. století. 
(Economist,týdeník) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Přílohy 
 

 

Abb. 20 - 22. Die dinarischen Kurzköpfe bei den westlichen Südslawen 

20. w. aus Biskupija bei Knin (Süd-Kroatien) (ohne Nr.) Längenbreitenindex 87,1  

21. m. aus Svinjarevci (Nordkroatien) (ohne Nr.)  

22. m aus Zenica (Bosnien) (Nr. 229)  
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Abb. 9 - 10. Altslawische Schädel osteuropider Rasse 

9. Männliche Schädel aus Buchwitz (Kr. Breslau) (Nr. 3/13)  

10. Weibliche Schädel aus Bielwiese (Kr. Wohlau, Schlesien) (Nr. 1903/30/3)  
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Abb. 7 - 8. Altslawische Schädel nordischer Rasse 

7. Männliche Schädel aus Saskoschin (Kr. Danziger Höhe) (Nr. 785)  

8. Weibliche Schädel aus Biskupija bei Knin (Kroatien) (Nr. XL/1)  

 
Pozn.: přílohy použity z odborné práce Rassenkunde der Altslawen od Dr. Ilse Schwidetzky 
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Závěr :  
 
 Dokázali jsme si, jak variabilní jsou jednotlivé rasy v oboru osteometrie, 

kraniologie, fyziologie a biochemie. O odlišnostech, případně společných faktorech, 
historických, kulturních, sociálních a psychologických, toho bylo napsáno již mnoho.   

 
 
 
 

 
 


