
Přestože byl Jakob Fugger, zv. Bohatý tvrdý a nemilosrdný obchod-
ník, vybudoval v Augsburgu první sociální byty na světě. Byty pro 
chudé a potřebné občany Augsburgu,  tzv. Fuggerei je v provozu 
od r. 1523 dodnes. 
Obyvatelé měli povinnost platit nájem 1 zlatý rýnský ročně, resp. 
dnešní ekvivalent 0,88 EUR, a pomodlit se 3 modlitby za zakladatele 
nadace denně. 

Although Jakob Fugger the Rich was a tough and ruthless businessman, 
he built the first housing projects in the world. The poor and needy citi-
zens of Augsburg were housed in the apartments called Fuggerei, which 
have been in operation from 1523 to this day. 
The occupants had to pay one Rhine gulden a year, today’s equivalent of 
0.88 EURO, and say three prayers each day for the charitable 
establishment’s founder   

Od r. 1525 vedl obchodní impérium neméně úspěšně 
Anton Fugger (1493 - 1560). Zájmy společnosti rozšířil do 
Argentiny, Mexika a západní Indie. 
Ze světa vysokých financí se začali Fuggerové stahovat za 
třicetileté války.

Since 1525, Anton Fugger (1493 - 1560) continued the success-
ful management of the family business. He expanded the 
company’s interests into Argentina, Mexico and Western India. 
The Fuggers began withdrawing from the world of high finance 
during the Thirty Years’ War.

Bartholomeus V. Welser (1484 - 1561) obdržel od Karla V. za proká-
zané služby a za sumu 20 000 dukátů 12.2.1528 licenci na čtyři roky 
na monopolní dovoz 4000 černých otroků do jižní Ameriky. 
Zpět dovážel hlavně zlato, perly, barviva na látky, vzácné dřevo, 
drogy.

On February 12, 1528, Bartholomeus V. Welser (1484 - 1561), received 
from Charles V a license a four-year monopoly on importing 4,000 
black slaves into South America. Welser earned this privilege by serving 
the ruler and by paying 20,000 ducats. 
From South Americe he exported mainly gold, pearls, fabric dyes, prized 
wood and drugs.   

Bernhard, svobodný pán von Eskeles (1753 - 1839), zakladatel ban-
kovního domu Arnstein und Eskeles r. 1773 ve Vídni. Finanční poradce 
císařů Josefa II. a Františka II.
Spoluzakladatel Österreichische Nationalbank (Rakouské národní 
banky) r.1816 a její první ředitel. Spoluzakladatel Erste Österreichische 
Sparkasse 1819.

Bernhard, Baron von Eskeles (1753 – 1839), 1773, founder of the Arnstein 
und Eskeles banking house in Vienna. Financial advisor to Emperors 
Joseph II and Frantz II.
Cofounder and first director of Österreichische Nationalbank (Austrian 
National Bank) in 1816; cofounder of Erste Österreichische Sparkasse in 
1819.

Jakob Fugger a Sibylle Artzt. Svatební obraz.

Jakob Fugger and Sibylle Artzt. Wedding portrait.  

Fuggerové - bankéři Habsburků

Nejbohatším obchodnickým a bankéřským rodem na sever od Alp se v 15. a 16. století stali Fugerrové z Augsburgu. Jako rodina 
Medici vyšli i oni z obchodu s textilem. Jejich obchodní spojení s tirolským arcivévodou Zikmundem je uvedlo ke dvoru a do okruhu 
vysoké světské i církevní šlechty a přineslo jim finanční a tím i politickou moc.  Stali se hlavními bankéři Habsburků a to jak ra-
kouských, tak španělských a několika papežů. Financovali politické kampaně Habsburků Maxmiliána I. a Karla V. na německý císařský 
trůn Říše římské a kampaň na zvolení Ferdinanda I. českým králem.  Ve hře byly statisíce zlatých, kterými bylo zapotřebí uplatit říšské 
kurfiřty i českou šlechtu, aby dali těmto kandidátům svůj hlas. 
Orientovat se na obchod s vytěženými drahými kovy napadlo Jakoba Fuggera (1459-1525), jenž od r. 1485 vedl filiálku v Innsbrucku. 
Za obrovské půjčky Zikmundovi nechtěl vzít dlužní úpisy, ale jako první bankéř požadoval podíly na majetku arcivévodových dolů a 
přednostní právo na nákup vytěženého stříbra. Účast na majetku dlužníka jako protiváze půjčky se stala základem finanční strat-
egie a posléze neskutečně obrovského majetku rodu. Císařský dvůr platil licencemi, přednostním právem na obchodní činnost a 
posléze udělováním šlechtických titulů a k nim patřícím  panstvím.

Židé - bankéři z vůle křesťanů

Křesťanská Evropa kontra staré civilizace Předního Východu. Víra v Ježíše Krista proti víře v Hospodina. Tak lze také 
pojmenovat počátky židovského bankéřství. Katolická církev - po víc jak tisíc let - jediná představitelka západního 
křesťanství zakazovala: jak křesťanům, tak židům. Křesťanům obchodovat s penězi za účelem zisku, židům vlastnit 
půdu a tím nemovitosti. Přinutila tak židy k pěstování oborů, které lze snadno „sbalit“ a přesunout z místa na 
místo. Znalosti člověku nikdo nevezme a peníze milují všichni. Židé se tak začali specializovat - na obchod, na 
obchod s penězi, na vědecké disciplíny. Věnuje-li se někdo nějaké činnosti víc jak 2000 let, musí to být znát.
Stali se finančníky králů, vysoké šlechty a přes prostředníky i…církve. 
Jejich exodus a nucené rozptýlení po celém světě způsobil na druhou stranu to, že měli kontakty všude. Spojení s 
nimi se stalo pro vysokou politiku dvorů nakonec nutností, neboť židé byli neocenitelným pramenem informací a 
peněz. Hoffaktor alias Hofjude - Dvorní faktor či dvorní žid - byl terminus technicus pro královské finančníky v 
období 16. až 19. století.

The Fugger Family – Bankers of the Habsburgs
  
In the 15th and 16th centuries, the wealthiest mercantile bankers north of the Alps were the Fugger family of Augsburg. Just like the Medici 
dynasty, the Fuggers started out as merchants in the weaving trade. Their business ties to the Tyrolean Archduke Sigmund led them to royal 
courts, to highborn secular and clerical aristocrats, and ultimately, to financial and political power. The Fuggers became the most impor-
tant bankers to the Habsburgs, Austrian and Spanish, and to several Popes. They financed the political campaigns that put the two 
Habsburgs, Maximilian I and Charles V on the imperial throne of the Roman Empire, and paid for Ferdinand I to become Czech King. It cost 
hundreds of thousands of guldens to convince the Prince Electors and Czech nobility to vote for these candidates.
Jakob Fugger (1459 – 1525) decided to focus on trading with mined precious metals. From 1485, he was the head of the franchise in Inns-
bruck. For the enormous loans to Sigmund he refused to accept a debenture bond, becoming instead the first banker to request shares on 
the property of the Archduke’s mines and the pre-emption right on purchasing the mined silver. Securing a share on the borrower’s pro-
perty that was offered as collateral became his fundamental financial strategy that enormously increased the wealth of this financial 
dynasty. The imperial court paid by bestowing licenses and the pre-emption right to commercial activity, and later, by granting aristo-
cratic titles that included the respective domains.

The Jews – Ushered into Banking by Christians 

Christian Europe vs. Ancient Civilizations of the Near East. Belief in Jesus Christ in Opposition to the Faith in the God of the 
Old Testament. These statements could also serve to identify the roots of Jewish banking. The Catholic Church, for over 
one thousand years the sole representative of Western Christianity, had the clout to issue bans to Christians as well as the 
Jews. Christians were banned from banking for profit while the Jews were barred from owning land and, consequently, real 
estate. These conditions forced the Jews to take up “portable” professions. Since knowledge cannot be taken away and 
everyone loves money, Jews embraced the fields of commerce, banking and the sciences. Honing these skills for two thou-
sand years was bound to result in great expertise.
Thus the Jews became the financiers to the kings, high nobility, and, through middlemen, even to the Church. One effect of 
their exodus and involuntary dispersion throughout the world was having contacts everywhere. Eventually, connecting 
with the Jews became indispensable to high level politics at royal courts as a priceless source of information and money.  
Hoffaktor alias Hofjude – a Court Factor, or, a Court Jew – was a technical term for royal financiers between the 16th 
and the 19th centuries. 

Welserové - bankéři z Augsburgu

Mezi významné rody usazené v Augsburku již před polovinou 13. století patřili Welserové. Orientovali se na 
dálkový obchod - na textil, koření, hedvábí a vysoce ceněné barvy na látky.  V době, kdy Fuggerové teprve do 
Augsburgu přišli, patřili již tam a v Norimberku mezi nejbohatší obchodníky. Měli své faktorie (obchodní za-
stoupení a sklady) po celé Evropě - Antwerpy, Lyon, Madrid, Norimberk, Sevilla, Lisabon, Benátky, Řím a San 
Domingo.  
Stejně jako Fuggerové se rovněž angažovali v těžbě drahých kovů - stříbra, mědi a cínu. 
Chování příslušníků této bankéřské rodiny nebylo ani zdaleka tak prozíravé a zacílené na ukládání peněz do 
majetku, jako u jejich velkých partnerů a konkurentů Fuggerů. Po rodině Welserů takřka nic nezbylo. A to i 
přesto, že Philippina Welserová se stala manželkou Habsburka, arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, autora 
letohrádku Hvězda v Praze. R. 1614 vyhlásil jejich bankovní dům bankrot. R. 1614 vyhlásil jejich bankovní dům 
bankrot.

The Welsers, Augsburg Bankers

Among the prominent families settled in Ausgburg since the early 13th century were the Welsers. Their specialty was 
long-distance trade – textiles, spices, silk and highly prized fabric dyes.  By the time the Fuggers arrived at Augsburg, 
the Welsers were some of the wealthiest businessmen in Augsburg and Nuremberg and owned numerous factories 
(both trade agencies and warehouses) across Europe – Antwerp, Lyon, Madrid, Nuremberg, Seville, Lisbon, Venice, 
Rome and San Domingo.  Like the Fuggers, the Welsers were involved in mining precious metals – silver, copper and 
tin.
The choices of the members of this banker family lacked the savvy and the drive to invest into property the way the 
Fuggers, their great partners and competitors did. Almost nothing has been left from the Welsers. Even the marriage 
of Philippine Welser to a Habsburg, Ferdinand II, Archduke of Further Austria, the builder of Letohrádek Hvězda, 
the Star Royal Summer Palace in Prague, did not alter this fact. The Welsers’ financial loses were too severe and in 
1614, their bank declared bankruptcy.                      


