Böhmische Sparkasse, nejstarší česká banka
Zřizování bank v moderním slova smyslu si vynutila ve 2. polovině
18. století rozšiřující se industrializace. Manufaktury zakládané na
periferiích větších měst potřebovaly k rozvoji více pracovních sil.
Proto bylo zrušeno nevolnictví a lidé šli za prací z vesnic do měst.
Jak hospodářské podnikání, tak stavebnictví zažívalo konjukturu a
obě odvětví potřebovala úvěry. Činnost bankovních poradců
panovnických domů - tzv. Hoffaktorů - se pomalu přesouvala do
institucí, tj. do nově zakládaných především úvěrových a
depositních bank.
Zakladatelem a pak i ředitelem „Böhmische Spar-Casse“ první
banky v Čechách byl v r. 1825 Leopold von Lämel.

Böhmische Sparkasse, the Oldest Czech Bank
The steady growth of industrialization in the second half of the 18th
century generated the necessity to modernize banks. Manufacturing
plants cropping up on city outskirts called for an increased workforce.
As a result, serfdom was disbanded and people began leaving rural
areas to seek work in the cities. Economic trade and construction
business were booming and both sectors required loans.
The operations of royal court financial advisors – so-called court
factors – slowly moved into institutions, i.e. newly established loan
offices and depository banks.
The founder of the first Bohemian bank “Böhmische Spar-Casse” in
1825 in Prague was Leopold von Lämel, the first director.

Böhmische Sparkasse koupila r. 1857 pro vybudování vlastního sídla pozemky na dnešní Národní třídě.
R.1858 vypsala architektonickou soutěž, z níž vyšel vítězně architekt Ignác Ullmann. R. 1861 byla budova dokončena. Na výzdobě se podíleli výtvarníci Umělecké besedy,
zvláště pak J.V. Myslbek.
Rychlý rozvoj bankovnictví si v r. 1893 vynutil přikoupení sousedních pozemků a přístavbu budovy, kterou provedl vídeňský architekt F. Schachner.
Po druhé světové válce je budova sídlem Prezidia Akademie věd ČR.

Zřízení, statut a předpisy První rakouské spořitelny - Erste österreichische Sparkasse založené ve Vídni v roce 1819.
Titulní list, poslední strana
In: Státní oblastní archiv Praha, fond Velkostatek Křivoklát - kancelář administrace, inv.č. 343/ k.č.7

Budova ERSTE österreichische Sparkasse ve Vídni, Am Graben
Po 175 letech se v roce 2000 Böhmische Spar-Casse a Erste Österreichische Spar-Casse,
ústavy někdejší podunajské monarchie ve sjednocené Evropě spojily.

Návrh plánu na založení filiálky Böhmische Sparkasse
(České spořitelny) a podpůrného fondu
na knížecím Fürstenberském panství v Čechách.
Titulní list
In: Státní oblastní archiv Praha, fond Velkostatek Křivoklát - kancelář
administrace, inv.č. 343/ k.č.7

Subskribce z r. 1823 k zřízení Böhmische Sparkasse předběžný zápis zájemců o zřízení
Böhmische Sparkasse v Království českém.
Zapsaní: hrabě Colloredo-Mansfeld, kníže August Lobkowitz.
Titulní list
In: Státní oblastní archiv Praha, fond Velkostatek Křivoklát - kancelář
administrace, inv.č. 343/ k.č.7

Vysvětlení principů práce depositní a úvěrové banky,
významu bank pro rozvoj hospodářské činnosti a
důvodů k založení bankovního domu v Království českém a jeho filiálek
na jednotlivých panstvích.
Titulní list a poslední dvojstrana rozsáhlého dopisu
In: Státní oblastní archiv Praha, fond Velkostatek Křivoklát - kancelář
administrace, inv.č. 343/ k.č.7

In 1857 Böhmische Sparkasse bought land on today’s Národní třída to build its new establishment.
Architect Ignaz Ullmann won the architectural competition, which the company organized in 1858. The construction was completed in 1861. Among the artists who decorated
the building were artists of the Umělecká beseda society, namely J. V. Myslbek.
By 1893, the flourishing financial industry created a need to purchase the adjacent lots. The additional building was the work of Viennese architect F. Schachner.
After WW II, the building became the seat of the Presidium of the Akademie věd ČR (Academy of Sciences of the Czech Republic).

The establishment, charter and ordinances of Erste österreichische Sparkasse,
founded in 1819 in Vienna.
Title page, last page
Státní oblastní archiv, Prague, the fund of Velkostatek Křivoklát – Administration Sector, inventory no. 343/ k.č.7

ERSTE österreichische Sparkasse in Vienna, Am Graben
In the year 2000, 175 years later,
Böhmische Spar-Casse and Erste Österreichische Spar-Casse,
the institutions of the bygone Danube region monarchy merged within the unified Europe.

The proposal to establish a branch of Böhmische Sparkasse
(Česká spořitelna) and a subsidy fund
at Prince Fürstenberk’s domain in Bohemia.
Title page
Státní oblastní archiv Prague, the fund of Velkostatek Křivoklát Administration Department, inventory no. 343/ k.č.7

An 1823 subscription towards creating Böhmische Sparkasse meant
a preliminary enrolment of investors in the prospective
Böhmische Sparkasse in the Czech Kingdom.
The signors: Count Colloredo-Mansfeld, Prince August Lobkowitz.
Title page
Státní oblastní archiv Prague, the fund of Velkostatek Křivoklát Administration Sector, inventory no. 343/ k.č.7

An explanation of the operations of a mortgage and credit bank,
the role of banks in economic growth, and
the reasons for establishing a banking institution in the Czech Kingdom and
affiliate branches on individual domains.
Title page and the last spread of a long letter
Státní oblastní archiv, Prague, the fund of Velkostatek Křivoklát Administration Sector, inventory no. 343/ k.č.7

Na oslavu 50 let od svého založení se rozhodla Böhmische Sparkasse postavit svým nákladem Dům umělců - sídlo galerie, výstavních a koncertních sálů.
O 100 let předběhla touto koncepcí tendenci, která se ve světě projevila po druhé světové válce. Nad stavbou převzal patronát rakouský korunní princ Rudolf, po němž nese budova
jméno Rudolfinum. Architektonickou soutěž vyhráli architekti Josef Zítek a Josef Schulz. Dům umělců byl otevřen 7. 2. 1885.

To commemorate its fiftieth anniversary, Böhmische Sparkasse decided to use its own capital and build Dům umělců (Rudolfinum) – a center that would hold a gallery, a space for expositions,
and concert halls.
This concept was of course a hundred years ahead of its time, anticipating the trend that appeared in other parts of the world after WW II. The construction was realized under the auspices of
the Austrian Crown Prince Rudolf, for whom the structure was named Rudolfinum. The architects who won the Rudolfinum account were Josef Zítek and Josef Schulz. Dům umělců opened its
doors on February 2, 1885.

