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Hana Skočková 
Střípek z rodokmenu Doc. MUDr. Jaroslavy Moserové 
 
Mezi polistopadovými politiky není mnoho osobností, které prošly politickou kariérou, aniž by 
ztratily sympatie voličů. K těmto výjimkám bezesporu patřila Doc. MUDr. Jaroslava Moserová 
(*17. 1. 1930 v Praze, † 24. 3. 2006). Její bratranec, náš kamarád RNDr. Emil Roos mi laskavě 
poskytl několik vzpomínkových stránek rodiny Roos, které sepsal pro potomky jeho otec JUDr. 
Zdeněk Roos. Jeho mladší sestra Anna rozená Roosová byla matkou Jaroslavy Moserové.  
 
Rod Roosů pocházel ze Stuttgartu ve Švábsku, kde žil Georg Karl Roos, povoláním puškař, 
s manželkou Christiane Pauline rozenou Laux. Těm se narodil 13. prosince 1837 syn Pavel, za-
kladatel české větve. Měl tři sourozence – bratr Karl byl stavebním inženýrem ve Vídni, další bratr 
Adolf převzal puškařskou živnost jejich otce a zůstal ve Stuttgartu, kde zemřel roku 1916. Sestra 
byla provdaná za zahradníka Lausera v Davosu ve Švýcarsku. 
  
Pavel Roos (1837 - 1897) miloval koně, proto šel studovat do tehdy  
význačné zemědělské akademie v Hohenheimu v Badensku. V roce 1866 
si majitel křivoklátského panství kníže Fürstenberg vyžádal od ředitelství 
školy několik absolventů, aby zvýšil produkci na svých statcích. Mezi ni-
mi přišel do Čech i Pavel Roos jako pojezdný na dvůr Karlov. Na Křivo-
klátě se seznámil s Terezií Ceypovou z Peclínovce, která tehdy byla  
soukromou učitelkou u lesního správce ve Velké Bukové. Na první pohled 
se do ní zamiloval a rozhodl se, že se s ní ožení. Svatbu měli 17. září 1876 
ve Všetatech.  

Pavel Roos (1837 - 1897), zakladatel české větve rodu 
 
Když Pavel Roos přivezl představit svou českou nevěstu rodině ve Švábsku, konstatoval, že se tam 
vyjímala jako labuť mezi husami. Terezie pocházela ze starého šlechtického rodu, jehož zakladate-
lem byl  Martin Ceyp z Peclínovce (*1529,† 1599 při morové epidemii).  Jako purkmistr Hradce 
Králové se za třicet let, kdy stál v čele městské rady, zasloužil o renesanční přestavbu města, ško-
ly, opevnění, i Pražské brány. V letech 1574 - 1585 nechal postavit Bílou věž, dominantu starého 
města. Do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1577. (Jan Sladký a Adam Kozel z Peclínovce 
přijali k erbu Jana Bognera, Šimona Litického a Martina Cejpa, což bylo potvrzeno majestátem 
15. září 1577). Nešlo o genealogický vztah, ale erb a přídomek byl předmětem prodeje a koupě. 
 
Na snímku jsou dva erby v jed-
nom pečeťním poli, které mohou 
být vyloženy jako erby manžel-
ského páru.  
 
Erb I. „Štít červený a v něm ruka 
zbrojná (tj. v brnění) držíc kla- 
divo, střelou prostřelená, jakoby 
z oblaků vycházela, kolčí helm 
s točenicí a přikryvadly červe-
nými, bílými, dvě křídla jedno za 
druhým, přední červené, zadní 
bílé, na nichž též ruka zborcená.“ 
Erb II.  Heraldik pan Stanislav  
Kasík jej ve svých materiálech 
nenašel, ale popsal takto:  
„Kosmé břevno provázené hvěz-
dami a v břevnu je hořící granát, 
stejný granát je i klenotem.“  
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Podle jeho úvahy nositel erbu byl nejspíš voják - důstojník a jeho nobilitace byla pravděpodobně 
z 19. anebo začátku 20. století. Možná lze v genealogii Ceypů v 19. století narazit na přivdanou 
ženu, která byla dcerou důstojníka rakouské císařské  armády.   
 
Z tohoto rodu pocházel i Dr. Karel Cejp (*22. 2. 1900 v Rokycanech, †22. 9. 1979 tamtéž),  
významný mykolog a fytopatolog, od r. 1948 profesor na Karlově univerzitě, světově uznávaná 
kapacita v mykologii. Z jeho publikací je nejznámější Atlas hub evropských z roku 1936. 
 

Terezie Ceypová se narodila 25. 8. 1844 ve Žle-
bech. Její otec Jan Nepomuk Ceyp z Peclínovce 
(†18. 8. 1850) byl pojezdným na panství knížete 
Auersperga a synem Jana Ceyppa, poštmistra  
v Hořicich. Matka Kateřina rozená Kozáková (†18. 
8. 1850) pocházela z Nasavrk a byla dcerou Marti-
na Kozáka, tamního šenkýře.  
 
Terezie v šesti letech osiřela, když oba rodiče 
v jednom dni roku 1850 zemřeli na choleru. Když 
se pěti osiřelých sourozenců ujali příbuzní, přišla 
do rodiny lesního Františka Ferdinandiho 
v Obříství, který měl mnoho dcer a syna Jana. Tato 
původem italská rodina byla úzce spjata s Bed-
řichem Smetanou. Karel Smetana, skladatelův bra-
tr, lesní v Chlomku, se oženil roku 1857 s Alber-
tinou Ferdinandiovou. Ovdovělý Bedřich Smetana 
si vzal 10. 7. 1860 její sestru Bettinu (Barboru) 
Ferdinandiovou.  
 
Terezie Roosová, r. Ceypová z Peclínovce (*1844), 
Pavlova manželka 

 
 

 
 
MUDr.  Jan Ceyp (1835 - 
1879), psychiatr 
 
 
 
 
Zvuky večerní (1856), sbírka básní  s poznámkou autorovy sestry Terezie Ceypové: „Náš otec byl hospodář. 
správcem u knížete Auersperga. Tento nám syrotkům mnohé dobrodiní prokázal, tím  vděčné věnování mé-
ho bratra jeho ušlechtilé choti, kněžně Auers. r. Kol. Mansfeld. T. Ceypova z Peclínovce 1863.“ 
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Později se o Terezii postaral její nejstarší bratr, psychiatr Jan Nepomuk Ceyp z Peclínovce, který ji 
nechal vystudovat učitelský ústav u Uršulinek v Praze. MUDr. Jan Nepomuk Martin Bohumil Ceyp 
z Peclínovce (*8. 12. 1835 v Lipce na Chrudimsku - fara Modletín, †23. 8. 1879 v Praze) absolvoval 
gymnázium v Německém Brodě a v Praze, potom pražskou lékařskou fakultu. Po pětileté praxi ve 
Všeobecné nemocnici se od roku 1866 věnoval léčení duševních chorob. Stal se předním pražským 
psychiatrem, primářem ústavu choromyslných v Bohnicích. Mimo publikace odborných článků byl  
i básníkem. V roce 1856 vydal sbírku balad Zvuky večerní. Zemřel svobodný v poměrně mladém věku 
44 let na mrtvici následovanou zápalem plic.   
 
Z manželství Pavla Roose a Terezie Ceypové se narodily tři děti. Dvě nejstarší ve Všetatech  
u Rakovníka: Syn Emil Zdeněk Julius *30. 7. 1868 a dcera Paula *20. 3. 1870. Otec Pavel Roos byl 
přeložen jako správce na dvůr Amalie a později do Nižboru. Tam se narodila roku 1877 (†1903) 
nejmladší dcera Terezie, zvaná Rézinka, která zemřela tragicky při porodu roku 1903  
ve věku 26 let.  Dalším působištěm jejího otce byl dvůr v Olešné.  
 
Pavel Roos zemřel náhle 25. května 1897 v Chrášťanech, kam dojel na koni ke schůzce s obchodníkem 
s dobytkem. Když se shýbl pro vypadlý doutník, byl raněn mrtvicí a na místě zemřel. Byl pohřben 
v Olešné. Jako vdovské bydliště jeho ženě Terezii s nejmladší dcerou byl určen byt na zámku 
v Nižboru. Později žila s rodinou svého syna Emila. Dcera Paula v době otcovy smrti už byla provdaná 
za lesníka Karla Doušu, syna statkáře z Vašírova u Lán, s kterým měla syna Pavla *1895, pak dcery 
Terezii *1897 a Marii *1899.  Terezie se provdala za Josefa Vlasáka, hospodářského úředníka na fürs-
tenberském panství, který pocházel ze statku v Hudlicích.  
 
Pavlův jediný syn Emil Roos nešel studovat německé gymnásium v Žatci, jak si přál jeho otec, ale pod 
vlivem matky a strýce MUDr. Jana Ceypa nastoupil na piaristické gymnásium ve Slaném. To rozhodlo 
o jeho češství. Pokračoval na české universitě, kde vystudoval práva. JUDr. Emil Roos (*30. 7. 1868 
ve Všetatech, †16. 3. 1934) se vypracoval  na generálního ředitele Zemské banky v Praze. Oženil se 
v Praze 19. 9. 1896 s Boženou Kličkovou (*22. 7. 1870 v Litni, †1944), pobožnou a hudebně nadanou 
dívkou, která výborně hrála na klavír. Její otec Josef  Klička (*19. 11. 1832 v Žebráku, †3. 12. 1893) 
byl sládkem v Litni, maminka Anna Schlöglová (*14. 8. 1848, †16. 2. 1816) pocházela z Prahy. Josef  
Klička byl později majitelem pražského pivovaru a kabaretu Bílá labuť Na Poříčí. Na tomto místě byl 
v roce 1939 postaven obchodní dům, který dosud nese stejné jméno. 
 

Děti manželů Emila a Boženy Roosových  
1. Syn JUDr. Zdeněk Roos (1897 – 1983), ředitel pro pe-
něžní trhy v Národní bance, měl s Ellou r. Foltýnovou 
(1904 - 1992) z Valašského Meziříčí dva syny - Pavla  
a Emila. Pavel Roos (1933 - 2015), technik, měl s první 
manželkou Karin r. Linhartovou dceru Zuzanu, s druhou 
Ing. Milenou r. Klosovou syna Filipa. Oba jeho potomci žijí 
v USA. RNDr. Emil Roos, CSc. (*1935), geolog, s man-
želkou Jarmilou  roz. Petrofovou (*1944) z rodiny výrobců 
klavírů z Hradce Králové mají jedinou dceru Andreu *1973. 

 

JUDr. Emil Roos (1868 – 1934) s manželkou Boženou r. Kličkovou a dětmi (Zdeněk a Anna) 
 
2. Dcera Anna Roosová (*1900 - 1991) v rodině zvaná Nina, byla krásná, vzdělaná ve výtvarném 
umění, hudbě a literatuře. Provdala se roku 1924 za JUDr. Jaroslava Mosera, významného propagá-
tora lyžování, se kterým měla dvě dcery - Boženu (*1926), provdanou  Frösslovou (později Žemličko-
vou) a Jaroslavu (*1930).  Obě vystudovaly medicínu. 
 
Otec JUDr. Jaroslav Moser pocházel z Jičína ze skromných poměrů. Vystudoval v Praze práva a přes 
manažerské pozice se vypracoval na ředitele Syndikátu ostravsko-karvinských dolů. Byl aktivním 
sportovcem, jeho vášní byly lyže a rychlá auta. Působil jako místopředseda Svazu lyžařů RČS, 
v předsednictvu Mezinárodní lyžařské  federace (FIS) byl v letech 1930 - 1953.  
 



Rodopisná revue on-line, roč. 18, 2016, 1 21 

 
Jeho starší dcera Božena Moserová (*1926) úspěšně závodila ve sjezdovém lyžování, byla akademic-
kou mistryní Evropy, startovala na ZOH v St. Moritz v roce 1948. Moserovi měli byt v Bubenči i vel-
kou vilu v Dobřichovicích č.p. 126. Vedli bohatý společenský život, kdy se přátelili s Masarykovými 
i Havlovými a byli členy Francouzského klubu  (RR 4/2007). Druhá světová válka znamenala začátek 
konce privilegovaného života, následovaný strmým pádem po nástupu komunistů v roce 1948. Jaroslav 
Moser byl v r. 1950 zatčen a strávil rok ve vazbě. Do konce života pak pracoval ve vysočanské spalov-
ně, ale i tehdy působil jako lyžařský instruktor.  
 

MUDr. Jaroslava Moserová - Davidová (*17. 1. 
1930, †24. 3. 2006) -  druhá dcera  Jaroslava  
a Anny Moserových - byla mimořádnou osobností 
nejen mnohostranností svých talentů a vědomostí, 
ale i pestrou náplní života. Lékařka, docentka na 
Karlově universitě, překladatelka, výtvarnice, 
klavíristka, spisovatelka, místopředsedkyně České 
národní rady, velvyslankyně v Austrálii,  senátor-
ka, presidentka Generální konference UNESCO. 
Škoda, že neuspěla v kandidatuře na prezidenta 
republiky. Jaruna, jak byla zvaná v rodině, nema-
turovala v Praze, ale roku 1947 odjela do USA, 
kde poslední ročník gymnázia absolvovala na 
Warren Wilson College ve Swannanoa v Severní 
Karolině. Po maturitě v květnu 1948 přešla na 
studium na výtvarné škole Art Students League 
v New York City. Tam se rozhodla raději místo 
výtvarného umění studovat medicínu a tak se vrá-
tila domů. Po únorovém převratu si uvědomila, že 
vše bude jinak, proto si cestu prodloužila a peníze, 
které vydělala jako instruktorka lyžování a hlídá-
ním dětí,  použila na cestu kolem světa.  
 

 
JUDr. Emil Roos s vnučkami Jaroslavou (*1930) a Boženou (*1926) Moserovými 
 
Odjela na západní pobřeží, v San Franciscu nastoupila na norskou nákladní loď. Přes Filipiny, Malaj-
sii, Srí Lanku se dostala do Indie. Další lodí doplula v říjnu 1949 do Itálie. Vlakem se vrátila do Prahy. 
Při přejezdu hranice do Československa byla jediným cestujícím. V prosinci 1949 zahájila studium 
medicíny na Karlově univerzitě. Po dokončení v roce 1955 nastoupila do nemocnice v Duchcově. 
V letech 1960 - 1990 působila jako lékařka a vědecká pracovnice v oddělení popálenin. Začala použí-
vat tenké plátky z prasečí kůže na regeneraci popálenin. Ošetřovala i Jana Palacha. Jako vědecká pra-
covnice pracovala nějaký čas i na klinice popálenin v Texasu.  
 
První manželství s mladým lékařem se po roce rozpadlo, jejím druhým manželem se stal právník 
JUDr. Milan David (*1925). Sňatkem získala tehdy jedenáctiletého syna Tomáše Davida, který se stal 
také lékařem. Mimo vytížení lékařskou a vědeckou prací se věnovala i hraní na klavír, kde dosahovala 
téměř profesionální dovednosti. Po nocích pro ni bylo aktivním odpočinkem překládání z angličtiny 
pro nakladatelství Olympia. Jen detektivek Dicka Francise z dostihového prostředí přeložila čtyřicet 
pět. S významným spisovatelem se dvakrát setkala. Psala i povídky, filmové scénáře, dvě  hry. Některé 
knihy ilustrovala. V listopadu 1989 se ihned zapojila plně do politiky. Byla zvolena do České národní 
rady, kde se stala místopředsedkyní. V letech 1991 - 1993 byla velvyslankyní v Austrálii, následovala 
vysoká funkce v UNESCO. V letech 1996 - 1998 byla senátorkou za Pardubický kraj, v roce 2003 
neúspěšně kandidovala proti Václavu Klausovi na presidenta. Zemřela na rakovinu slinivky 24. 3. 
2006 k velkému žalu nejen rodiny, ale i mnoha přátel, mezi které patřili Otakar Motejl, Jaromír Hanz-
lík, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, nebo Miloš Forman.   
 
Zcela na závěr bych ráda poděkovala panu Stanislavu Kasíkovi za odbornou heraldickou konzultaci,  
a to především za obsáhlé informace k erbu Ceypů z Peclínovce. 


