
 

Osobnosti s erby – 43.část 
V další části osobností s erby bych se zde rád věnoval dvěma osobnostem, u kterých mne skutečnost, že mohli býti obdařeni 

erbem, poněkud překvapila, ale mile a nechci ji zde proto rozporovat. Byť tyto skutečnosti jsou diskutabilní a prokázání by mohlo být 
poněkud složité, zvláště když rod dle dostupných informací vymřel a jméno Gut (Guth) je relativně rozšířené či existovalo vícero rodů 
Puppů s rozličnými erby. Ale i přesto bych Vám chtěl tyto osobnosti představit i v tomto duchu, protože je spojuje i potažmo etika, 
vybraná společnost a možná i hosté věhlasného hotelu. 

 

 

 

PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský 
* 24. ledna 1861, Heřmanův Městec  
+ 8. ledna 1943, Náchod 
- původním jménem Jiří Guth, byl český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního 

olympijského výboru (1919–1923) a spoluautor olympijské charty. V letech 1900–1929 byl předsedou 
Českého a po vzniku republiky Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první 
předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu turistů. Známý je zejména jako 
autor publikací o správném a slušném chování. 

- narodil se v rodině knížecího důchodního Karla Gutha a jeho manželky Barbory, rozené Bařinové, v 
noci z 23. na 24. ledna, matrikové datum narození je 24. ledna, podle rodinné tradice se narodil ještě 
23. Pokřtěn byl jako Jiří Karel Guth. Jméno úředně změnil na Jiří Stanislav Guth-Jarkovský až v roce 
1919. Z jeho tří bratrů byli dva lékaři, třetí byl radou zemského soudu. 

- vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, poté studoval filozofii, matematiku a fyziku v Praze; 
studium ukončil roku 1883, když získal první doktorát udělený na české části Karlo-Ferdinandovy 
univerzity. Po ukončení univerzity se stal vychovatelem synů knížete Schaumburg-Lippe, žil v 
Náchodě, Ratibořicích a ve Švýcarsku. S knížecí rodinou projel Evropu, Afriku, Asii a Severní Ameriku. 

- Působil jako pedagog na gymnáziích 
- V roce 1919 byl Jiří Guth jmenován odborovým radou v kanceláři presidenta republiky. V letech 1919-

1922 pracoval jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu Bílého lva, který 
dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident republiky, zavedl úřadování na zámku v Lánech a 
vypracoval audienční řád. Od roku 1922 vedl agendu řádu Bílého lva. V roce 1925 odešel do výslužby. 

- Dne 7. srpna 1897 se oženil s Annou Černou (1875—??), dcerou ředitele gymnázia v Roudnici nad 
Labem (pocházela z Rychnova nad Kněžnou). Guthův jediný syn Gaston, který pracoval jako lesmistr v 
Hraběšíně, se na počátku čtyřicátých let pokoušel pátrat o dějinách jejich rodu. Dopisoval se při této 
příležitosti s panem nadlesním Josefem Baudissem z Náchoda, který se přátelil s jeho otcem. Jejich 
příbuzná paní Růžena Böhmová z České Skalice mu napsala, že našla rodový znak s označením: 
„Schwäbische familie Guth von Sulz – ve šlechtickém stavu již ve 14.století.  

- Erb byl posléze objeven mezi erby, ale již vymřelých šlechtických rodů Württemberských.  
  

 

Johann Georg Pupp 
* 17.dubna 1743, Veltrusy 
+16. února 1810, Karlovy Vary 
- Vlastní rod Puppů (původně se psali Popp nebo Pop) pocházel z Veltrus u Kralup nad Vltavou. Tam je 

v matrikách z roku 1705 poprvé zmiňován muž jménem Georg Popp, který si vzal za ženu slečnu 
Dorotheu, jejíž rodné příjmení neznáme. Jejich syn, legendární „Otec zakladatel“ Puppovské hotelové 
dynastie v Karlových Varech, se jmenoval Johann Georg Popp/Pupp (J.G.P.). Jeho křest se konal 
v kostele ve Vepřeku 18. dubna 1743 a kmotrem dítěte byl hostinský Georg Janda z Veltrus. J.G.P. byl 
nejprve zaměstnán jako cukrář ve službách hraběte Rudolfa Chotka na jeho zámku ve Veltrusech. Do 
Karlových Varů přišel v roce 1767 za prací. Začal pracovat jako tovaryš u místního cukráře 
Mitterbachera v domě čp. 332, kde byla provozována oblíbená kavárna. Dne 17. ledna 1775 se J.G.P. 
v kostele Maří Magdaleny oženil s Mitterbacherovou dcerou Franciskou Marií. Z jejich manželství vzešli 
dva synové, Josef a Johann. Podruhé se J.G.P. oženil 5. května 1795 s Marií Theresií Wagnerovou 
z Liberce a toto manželství zůstalo bez potomků. Georgův prvorozený syn Josef Pupp se stal stejně 
jako jeho otec cukrářem. 20. listopadu 1804 se oženil s Barbarou Urbanovou z řeznické rodiny z domu 
Tři jehňátka na Tržišti, děti neměli. Josef zdědil po otci a matce Český sál. Po Josefově předčasné 
smrti Český sál převzala jeho žena Barbara, což ale bylo proti poslední vůli Josefova otce Johanna 
Georga. Josefův bratr Johann Baptist Peter se proto řadu let s vdovou Barbarou Puppovou o Český sál 
bezúspěšně soudil. Vdova později Český sál ve finanční nouzi prodala roku 1828 svým společníkům, 
kteří měli příbuzenské vazby na rodinu Puppů. Druhý Puppův syn, Johann Baptist Peter Pupp, byl 
velmi podnikavý. Stal se úspěšným obchodníkem s galanterií, karlovarským městským radním a od 
roku 1828 také majitelem Mitterbacherovy kavárny v domě Meloun. Jako první ženu si 24. ledna 1804 
vzal Kateřinu Josefu Heilingötterovou, měli spolu dvě dcery a tři syny (Theresu, Karl Otto Gabriela, 
Josefa Wilhelma, Heinricha Josefa Wilhelma a Marii Franzisku).  

- Asi málokdo ví, že do tradice hotelu Pupp a ságy dynastie jeho hoteliérů se na počátku přimotal roku 
1708 příslušník jiné karlovarské rodiny, starosta a lékárník Andreas Wenzel Becher. Právě on nechal 
u říčky Teplé ve stínu sousedního Saského sálu vybudovat Český sál. Měl jeden sál v přízemí a další 
v prvním patře. Stál v místech dnešního zrcadlového sálu a restaurace Grand restaurant. Obě budovy 
přivedl k rozkvětu až zakladatel dynastie J.G.P.  

- Tento erb rodina užívala. 
Zdroj: Wikipedia, Karlovarské radniční listy, Náchodské muzejní noviny a J.Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch. 
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