
 

 

 

 

Tisková zpráva, Pardubice 14.4. 2021 

Modernizace bývalého hypermarketu 

Od uzavření prostor bývalého hypermarketu v ulici Palackého, které od podzimu 2019 

spadají pod Atrium Palác Pardubice, uběhlo již přes rok a půl. Rekonstrukce se však 

kvůli komplikacím a špatnému stavu budovy výrazně prodloužila. Budova prochází 

rozsáhlou modernizací, která by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2022. 

Bývalé prostory OD Tesco City jsou již od roku 2019 ve vlastnictví skupiny Atrium, jíž patří i 

přilehlý Palác Pardubice. Již 6. října 2019 došlo k uzavření prostor a začaly přípravné práce 

na rekonstrukci budovy. Ta měla být hotova na podzim loňského roku. Předpoklady se však 

nenaplnily a opravné práce na obchodním domě stále pokračují. Vzhledem ke špatnému 

technickému stavu budovy, který byl během příprav zjištěn, došlo k  prodloužení doby 

rekonstrukce.  

„Po dlouhém řešení s projektovými manažery budovy jsme se rozhodli i pro kompletní 

opravu a výměnu stropů včetně výměny celého střešního pláště. Opravné práce jsou 

rozsáhlé, a i přestože jsme se všichni těšili na brzké znovuotevření, výrazná modernizace 

prostor je opravdu nutná. Nejen, že pak bude budova splňovat nejvyšší standardy, ale 

samozřejmě poskytne i větší komfort návštěvníkům,“ přibližuje rozsah prací za Palác 

Pardubice jednatel společnosti Atrium Oldřich Špůrek a dodává: „Kromě toho se návštěvníci 

budou moci těšit na ještě větší výběr zboží, který rozšíří současnou nabídku Paláce 

Pardubice. Samozřejmě nebude chybět ani supermarket s potravinami.“ 

Na konci března proběhla stavba věžového jeřábu, který je instalován do půdorysu 

rekonstruovaného objektu a bude pomáhat s výstavbou podlaží a s přísunem materiálů do 

horních pater. Přípravy na stavbu nových stropních konstrukcí budou dokončeny v dubnu 

letošního roku. Původní fasáda budovy však zůstane zachována pro její unikátní vzhled. 

Znovuotevření budovy se očekává ve druhé polovině roku 2022. V rámci současného plánu 

by modernější podoba budovy měla v přízemí nabídnout supermarket s potravinami. Chybět 

nebude ani parkování, které bude opět dostupné z podzemní garáže Paláce Pardubice, a 

bezbariérový přístup. V nových prostorách se budou nacházet stávající i nové obchody, které 

přinesou zákazníkům rozšíření nabídky obchodního centra Palác Pardubice.  

Aktuální informace naleznete na www.palacpardubice.cz.  

 

http://www.palacpardubice.cz/

