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VIA UNA – majestátní prvorepublikový palác 
v sousedství historické dominanty Prašné 
brány v samotném srdci Prahy, který býval 
v minulosti hlavním sídlem České eskompt-
ní banky, se představil v plném lesku po 
náročné citlivé renovaci. Ikonická stavba 
v jedné z nejexponovanějších pražských lo-
kalit, kde se potkává luxusní nákupní třída 
Na Příkopě s ulicí Celetná, hlavní turistickou 
trasou na Staroměstské náměstí, dnes na-
bízí špičkové kanceláře a unikátní maloob-
chodní prostory, v nichž se snoubí prvore-
publiková noblesa se soudobým designem, 
exkluzivními materiály a moderními tech-
nologiemi. Budova, jíž vtiskl novou podobu 
renomovaný ateliér Marani Architects, je 
součástí portfolia německého investičního 

fondu Commerz Real. Developerem renova-
ce je rakouská skupina S+B Gruppe AG; ta 
má dlouholeté zkušenosti s realizací kance-
lářských, bytových i obchodních projektů, 
na českém trhu působí od roku 1988.

Citlivá renovace pod taktovkou S+B Gruppe AG 
a amerického studia Marani Architects navrátila 
paláci jeho někdejší lesk, kterým se pyšnil v do-
bách své největší slávy. Design zároveň oboha-
tila o řadu inovativních prvků. Interiér tak zaujme 
na první pohled velkorysými prostory, které jsou 
dekorovány mramorem v široké barevné škále 
a v jemné harmonii s přírodním tmavým dřevem, 
mléčným sklem zlatě rámovaných panelů na stě-
nách vstupních i výtahových lobby, či mosaznými 
prvky a vytříbenými detaily provedenými ve zlatém 

odstínu, které se prolínají celou budovou VIA UNA. 
To vše dotváří zeleň, vítající návštěvníka v každé ze 
tří designových reprezentativních recepcí.

Nejvyšších šest podlaží VIA UNA zaujímají prvo-
třídní moderní kancelářské plochy. Půdorys paláce 
ve tvaru trojúhelníku se zaobleným průčelím a pro-
storným otevřeným atriem uprostřed vtiskl domu 
výrazný benefi t v podobě přílivu denního světla, 
které proudí do obou hlavních kancelářských 
křídel ze všech stran. Skrze vysoká dvoukřídlá 
okna i z venkovních teras po obvodu se nabízejí 
impozantní výhledy na siluetu Prašné brány, ruch 
Příkopů lemovaných honosnými historickými bu-
dovami, i do ulice Celetná – někdejší královské 
cesty, s jejími dobovými paláci a bohatě zdobený-
mi měšťanskými domy. Takřka na dosah se zdviha-

VIA UNA nabízí prvotřídní kanceláře a maloobchodní prostory, kde se snoubí prvorepubliková noblesa se soudobým designem, exkluzivními materiály a moderními technologiemi  
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architekt: Marani Architects

VIA UNA – klenot v ulici Na Příkopě
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VIA UNA, the majestic First Republic pal-
ace in the vicinity of the historical landmark 
known as the Powder Tower in the very heart 
of Prague that used to be the main seat of the 
Bohemian Escompte-Bank in the past, was 
presented in all its glory after demanding and 
sensitive renovations. Today, the iconic build-
ing in one of Prague‘s most exclusive loca-
tions, where the luxury high street Na Příkopě 
meets Celetná Street, the main tourist route to 
the Old Town Square, off ers prime offi  ces and 
unique retail spaces, combining First Republic 
elegance with a contemporary design, exclu-
sive materials and modern technologies. The 
building, which was given a new makeover by 
the renowned studio Marani Architects, is part 
of the portfolio of the German investment fund 

Commerz Real. The developer of the renova-
tion is the Austrian Group S+B Gruppe AG, 
which has had many years of experience in 
the construction of offi  ce, residential and re-
tail projects and has been operating on the 
Czech market since 1988.

The sensitive renovation, under the direction of 
S+B Gruppe AG and the American studio Marani 
Architects, restored the palace to its former splen-
dour, which it took pride in during the period of its 
greatest glory. At the same time, it enriched the 
design with a number of innovative features. Thus, 
the interior catches the eye with grand spaces 
that are decorated with marble in a wide range 
of colours and in a delicate harmony with natu-
ral dark wood, the milky glass of the gold framed 

VIA UNA – the landmark of the main Prague highstreet  
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA – a jewel on Na Příkopě Street
VIA UNA – entrance offi  ce lobby in Na Příkopě highstreet ■ The majestic First Republic palace in the vicinity of the historical landmark known as the Powder Tower in the very heart
of Prague is presented in all its glory after demanding and sensitive renovations ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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jí věže Týnského chrámu a Staroměstské radnice, 
za nimiž prosvítá panorama Pražského hradu.

Chloubou kancelářské části „bankovního“ palá-
ce je někdejší ředitelské patro ve 3. nadzemním 
podlaží. Impozantní prostory, které jsou dnes jako 
celek chráněnou kulturní památkou, jsou zdobe-
ny v celé své výšce jednoho a půl patra původ-
ními obklady z přírodního masivu, jež kontrastují 
s vysokými stropy a podtrhují celkově exkluzivní 
monumentální dojem místa. Lobby patra, dekoro-
vané mramorem, pojí široké mramorové schodi-
ště s hlavním foyer v parteru ústícím na Příkopy. 
Prostory, z nichž dodnes dýchá elegance a pr-
vorepubliková noblesa, tak podle slov Hanky 
Scholzové, ředitelky pronájmů z S+B Gruppe AG, 
nabízí příležitost pro vznik exkluzivního sídla, re-
prezentativních společenských sálů, nebo luxus-
ní kavárny s vlastním vstupem v prémiové lokalitě 
a s ojedinělou atmosférou ve stylu 30. let.

Architekti budovu vybavili také nejmoderněj-
šími technologiemi: nechybí tepelná čerpadla, 
inteligentní systém řízení vnitřního klimatu nebo 
sprinklery, které jsou však skryty oku návštěv-
níka. Kanceláře i retailové plochy obsluhuje 
celkem 9 vstupů a 11 výtahů. Z proskleného pa-

noramatického výtahu, který je jedním ze šperků 
budovy, se otevře z ptačí perspektivy unikátní 
pohled na dominanty Starého Města. 

V parteru, na úrovni luxusní nákupní třídy Na 
Příkopě, se počítá s využitím pro vlajkovou pro-

dejnu některé z prémiových retailových značek 
a s kavárnou přímo pod Prašnou bránou. Ta je 
přitom jedním z výchozích bodů turistických 
tras přes Staroměstské náměstí až na Karlův 
most. Původní velkorysá bankovní dvorana, do 
níž se vstupuje honosným historickým portálem 
i hlavním vstupem z Příkopů, je členěna řadou 
sloupů s obklady z mramoru; charisma exklu-
zivních retailových prostor podtrhne i denní 
světlo pronikající dovnitř skleněnými luxferami 
v klenbě stropu a několika řadami podélných 
stropních panelů z mléčných skel. Benefi tem je 
přitom přístup jak z obchodní třídy Na Příkopě, 
tak z Celetné. Dvě nejnižší podzemní podlaží 
mohou být zasvěcena například zábavě, gast-
ronomii nebo kultuře. Vzniknout tu může špičko-

VIA UNA – jedinečné ztvárnění s akcentem na detail, respektující ducha památkově chráněné stavby, vyzdvihla porota 
mezinárodní soutěže Laufen European Property Awards, kde získali tvůrci nejvyšší ocenění za nejlepší multifunkční 
design ve střední Evropě ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architekt: Marani Architects

VIA UNA – nejvyšších šest podlaží paláce nabízí 
prvotřídní moderní kancelářské prostory

VIA UNA – vstupní lobby z ulice Celetná ■ Palác obsluhuje celkem 9 vstupů a 11 výtahů ■ Investor: Commerz Real  
Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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panels on the walls of the entrance and elevator 
lobby, and the brass elements and refi ned details 
made in a shade of gold that permeates the en-
tire VIA UNA building. All this is completed by the 
greenery, welcoming visitors in each of the three 
representative designer receptions.

The top six fl oors of VIA UNA are taken up by 
prime modern offi  ce spaces. The fl oor plan of 
the triangle-shaped palace with a curved front 
and a spacious open atrium in the middle gave 
the building a signifi cant benefi t in the form of an 
abundance of daylight, which fl ows into both of 
the main offi  ce wings from all sides. There are im-
pressive views through the high double windows 
and from the outdoor terraces around the circum-
ference, featuring the silhouette of the Powder 
Tower, the hustle and bustle of Na Příkopě lined 
with opulent historical buildings, and also Celetná 
Street, the former Royal Road, with its period pal-
aces and richly-decorated burgher houses. The 
towers of the Týn Church and the Old Town Hall 
rise almost within reach, behind which the pan-
orama of the Prague Castle shines through.

The pride of the offi  ce section of the “bank” palace 
is the former Director’s fl oor on the 3rd above fl oor. 
The grand spaces, which are now a listed cultural 
monument, are decorated throughout their entire 
height of one and a half fl oors with the original nat-
ural solid wood panelling, which contrast with the 

high ceilings and emphasise the overall exclusive 
monumental impression of the space. The lobby 
fl oors, decorated with marble, are connected by 
a wide marble staircase to the main foyer on the 
ground fl oor that leads to Na Příkopě Street. In the 
words of Hanka Scholzová, the Leasing Manager 
of S+B Gruppe AG, the spaces, which still exude 
elegance and First Republic refi nement, off er 
the opportunity to create an exclusive seat, rep-
resentative social halls, or a luxury café with its 
own entrance in a premium location and a unique 
atmosphere in the style of the 1930s.

The architects also equipped the building with 
state-of-the-art technologies: heat pumps, a smart 
indoor climate control system and sprinklers, 
which are not visible to the visitors. A total of nine 
entrances and eleven lifts serves the offi  ces and 
retail spaces. A unique bird’s eye view of the land-
marks of the Old Town can be seen from the glass 
panoramic lift, one of the jewels of the building. 

On the level of the luxury high street Na Příkopě, 
there are plans for the fl agship store of one of the 
premium retail brands and a café directly below the 
Powder Tower. This is one of the starting points of 
the tourist routes through the Old Town Square to 

VIA UNA – the palace in one of Prague‘s most exclusive locations, where the luxury high street Na Příkopě meets 
Celetná Street, off ers prime offi  ces and unique retail spaces, combining First Republic elegance with a contemporary 
design, exclusive materials and modern technologies ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA, Prague 1 – the offi  ce lift lobby ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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vá restaurace, stejně jako trendy klub s barem, 
nebo umělecká galerie. Do prostor ústí eskalá-
tory z nově vybudovaného foyer v Celetné ulici, 
nesoucího opět svébytný designový rukopis ar-
chitektů Marani Architects.

Již krátce po svém dokončení byla VIA UNA 
ověnčena hned několika prestižními cena-
mi. Jedinečné ztvárnění s akcentem na detail 
a promyšlené proporce, respektující ducha pa-
mátkově chráněné stavby, vyzdvihla porota me-
zinárodní soutěže Laufen European Property 
Awards, kde získali tvůrci nejvyšší ocenění za 
nejlepší multifunkční design ve střední Evropě. 
Na stupních vítězů mezi nejlepšími kancelářský-
mi projekty stanula VIA UNA i v rámci respekto-
vaného soutěžního klání Best of Realty 2022.

Palác v lokalitě, jíž procházely dějiny, získal investor 
Commerz Real v roce 2018. Jeho historie se ale za-
čala psát již téměř o sto let dříve. O novém sídle za-
čala Česká eskomptní banka uvažovat v roce 1920. 
O dekádu později byly zahájeny stavební prá-
ce podle projektu, za nímž stáli architekti Rudolf 
Hildebrant, Karel Jaray, Alexander Neumann, 
Ernest von Gotthilf a Josef Sakař; v roce 1932 byl 
palác dokončen. Stavbu, na niž bylo zapotřebí více 
než 1 000 technických výkresů, se podařilo realizo-
vat za 48 milionů korun. Zajímavostí je i fakt, že ho-
nosný palác byl výsledkem architektonické soutěže. 

Při realizaci byly zvoleny vysoce kvalitní mate-
riály, tak aby v návštěvnících zanechaly trvalý 
dojem a zároveň vytvořily dokonalou harmonic-
kou souhru. Schodiště byla vyvedena v bílém 
mramoru, ladícím s leštěným, jemně žilkovaným 
slezským mramorem na stěnách a vysokých 
stropech. Na portálech dveří a v lobby někte-
rých pater se dodnes skví červený slivenecký 
mramor. V roce 1958 byla budova zařazena na 
seznam historických kulturních památek.

Již v době svého vzniku se budova pyšnila i po-
kročilými technickými a stavebními prvky. Patřila 
k nim například křídlová výklopná okna pražské 
fi rmy Hirschler Berger, která se ale nedochovala. 

Ve spodních patrech, hluboko v nitru budovy, se 
nacházel trezor, který byl obehnaný ze všech stran 
pevnými zdmi. Trezor byl navržen jako dvoukomo-
rový, s hlavním trezorovým sálem a se separátním 
prostorem pro trezorové schránky, do nichž se 
vcházelo masivními ocelovými vraty. Po 2. světo-
vé válce byla budova zestátněna; v 60. letech zde 
sídlilo Ministerstvo dopravy a v roce 1992 budovu 
převzala Komerční banka. Ta zde setrvala 25 let. 
S novým vlastníkem došlo k dalším stavebním 
úpravám, přestavěna byla především horní patra, 
tak aby mohla sloužit bankovnímu provozu. 

Komerční banka je dnes i prvním z nájemců, kte-
ří v již nově renovované budově VIA UNA sídlí. 
Zaujímá část mezaninového patra, v parteru pro-
vozuje svou zákaznickou pobočku a v podzem-
ním podlaží jsou umístěny sejfové schránky. Jak 
dodává Hanka Scholzová, prvotřídní kanceláře 
v majestátním paláci v srdci Prahy a na dohled 
dvou linek metra, vzbudily na trhu značný ohlas: 
a přestože jsou podlaží fl exibilně dělitelná až pro 
5 klientů a mohou tak nabídnout prostory již zhru-
ba od 200 m2, nájemci se zajímají většinou o celá 
nebo téměř celá patra. Některé prostory jsou již 
pronajaty a další dvě nájemní smlouvy na celá 
podlaží jsou nyní před podpisem. Zájemcům, s ni-
miž dnes developer jedná, je k dispozici showro-
om s plně vybavenými vzorovými kancelářemi. 
Intenzivní jednání pak probíhají rovněž o exkluziv-
ních retailových plochách na pražské high stre-
et. „Celková rekonstrukce trvala dva roky, a ani 
přes řadu náročných výzev, s nimiž se potýkal 
celý svět, nedošlo k žádnému zpoždění,“ uzavírá 
Hanka Scholzová z S+B Gruppe AG.

VIA UNA
Na Příkopě 969/33, Praha 1
Investor: Commerz Real
Developer: S+B Gruppe AG
Architekt: Marani Architects
Dokončení rekonstrukce: Q3/2022
Kancelářské prostory: 9 535 m2

Plocha typického kancelářského podlaží:
1 250–1 950 m2

Maloobchodní prostory: 4 997 m2

VIA UNA, Praha 1 ■ Prvotřídní kancelářské prostory jsou dělitelné až pro 5 nájemců s plochou od 200 m2

Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA – z oken i venkovních teras se otevírají výhledy 
na dominanty Starého Města
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the Charles Bridge. The original grand bank hall, 
which is entered through a magnifi cent historical 
portal and the main entrance from Na Příkopě, is 
segmented by a number of columns with marble 
tiles; the charisma of exclusive retail space is under-
scored by daylight penetrating inside through glass 
blocks in the vault of the ceiling and several rows of 
oblong ceiling panels made of milk glass. The ac-
cess from the high streets Na Příkopě and Celetná 
is an added benefi t. The two lowest underground 
levels can be dedicated, for example, to entertain-
ment, gastronomy or culture. A top restaurant, just 
like a trendy club with a bar or an art gallery could be 
created here. Escalators from the newly built foyer 
on Celetná Street, once again bearing a distinctive 
design from Marani Architects, lead into the space.

Shortly after its completion, VIA UNA was already 
awarded several prestigious awards. The jury 
of the international Laufen European Property 
Awards highlighted the unique workmanship with 
an accent on details and thoughtful proportions, 
respecting the spirit of the listed building, where 
the architects received the highest award for the 
best mixed use design in Central Europe. VIA 
UNA was also among the best offi  ce projects in 
the respected competition Best of Realty 2022.

The investor Commerz Real acquired the palace, in 
a locality at the crossroads of history, in 2018. But 
it fi rst made its mark in history almost a hundred 
years earlier. The Bohemian Escompte-Bank be-
gan deliberating on its new headquarters in 1920. 
A decade later, construction work began according 
to a design that was the work of architects Rudolf 
Hildebrant, Karel Jaray, Alexander Neumann, 
Ernest von Gotthilf and Josef Sakař; in 1932 the 
palace was completed. The building, for which more 
than 1,000 technical drawings were required, was 
successfully completed for CZK 48 million. It is also 
interesting to note that the magnifi cent palace was 
the result of an architectural competition. 

High-quality materials were chosen during the 
construction in order to leave a lasting impression 

on visitors, while creating a perfect harmonious in-
terplay. The staircase was made of white marble, 
matching the polished, fi nely-veined Silesian mar-
ble on the walls and high ceilings. Red plum marble 
still gleams on the door portals and in the lobbies of 
some fl oors. In 1958, the building was included in 
the list of historical cultural monuments.

Even back when it was newly built, the building 
could boast advanced technical and construction 
elements. These included, for example, case-
ment awning windows from the Prague company 
Hirschler Berger, which have not been preserved. 
On the lower fl oors, deep inside the building, 
there was a safe, surrounded by solid walls from 
all sides. The safe was designed with two cham-
bers, with a main safe room and a separate space 
for safety deposit boxes, which were accessed 
by massive steel gates. The building was nation-
alised after World War Two and in the 1960s the 
Ministry of Transport was headquartered here. In 
1992, the building was taken over by Komerční 
banka. It remained here for 25 years. With this 
new owner, there were further construction modi-
fi cations. The upper fl oors were mainly rebuilt so 
that they could serve banking operations. 

Now, Komerční banka is the fi rst tenant located 
in the newly renovated VIA UNA building. It occu-

pies part of the mezzanine, operates its customer 
branch on street level, and has safety deposit box-
es on an underground fl oor. As Hanka Scholzová 
added, the prime offi  ces in the majestic palace in 
the heart of Prague and in view of two metro lines 
have met with a considerable response on the 
market and even though the fl oors are fl exibly di-
visible for up to 5 clients and can off er spaces rang-
ing from about 200 m2, tenants are mostly inter-
ested in entire or almost entire fl oors. Some of the 
spaces have already been leased and two other 
lease agreements for entire fl oors are just about to 
be signed. A showroom with fully-equipped model 
offi  ces is available for those who have approached 
the developer. Intensive negotiations are also un-
derway for exclusive retail spaces on Prague’s high 
street. “The overall reconstruction lasted two years, 
and despite the many demanding challenges 
facing the world, there was no delay,” concluded 
Hanka Scholzová from S+B Gruppe AG.

VIA UNA
Na Příkopě 969/33, Prague 1
Investor: Commerz Real
Developer: S+B Gruppe AG
Architect: Marani Architects
Completion of reconstruction: Q3/2022
Offi  ce spaces: 9,535 m2

Area of a typical offi  ce fl oor: 1,250–1,950 m2

Retail spaces: 4,997 m2

VIA UNA, Prague 1 ■ The palace off ers 6 fl oors of prime modern offi  ce space in the heart of Prague
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG
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