
 

 

 

 

Tisková zpráva, Pardubice 4. června 2021 

Uplynulo 50 let od poklepání na základní kámen OD Prior 

V býlalém prostoru obchodního domu Prior v Pardubicích byla po roce a půl 

ukončena demolice a může se tak začít s výstavbou. K poklepání na základní 

stavební kámen došlo 4. června 2021 v 10:30, symbolicky přesně po 50 letech 

od doby, kdy se tak stalo poprvé. 

K příležitosti poklepání na první základní kámen se sešli zástupci investora, kterým je 

Arium Palác Pardubice spolu s generálním dodavatelem stavby (Metrostavem) a 

subdodavatelem, společností Chládek a Tintěra. Událost proběhla 4.6. v 10:30 a 

výstavba tak byla svátečně posvěcena.  

Prostory bývalého obchodního domu nyní vlastní skupina Atrium, tato budova má za 

sebou velmi bohatou historii. Projekt původního Prioru navrhla architektka Anděla 

Drašarová, ale její návrh byl následně pozměněn a samotná realizace zadání 

připadla na architektku Růženu Žertovou, která se specializovala na výstavbu 

obchodních domů. Samotná stavba probíhala v letech 1971-1974. Slavností otevření 

OD Prior proběhlo v září roku 1974 a zajímavostí je, že nabídka zboží byla rozdělena 

podle nabídky sortimentu, nikoli podle značek. V přízemí se tak mezi běžnými 

potravinami nabízelo i papírnictví, ve druhém patře zákazníci mohli pořídit jak televizi, 

tak i oděvy. Poslední, třetí nadzemní podlaží sloužilo jako administrativní oddělení a 

nacházela se zde zaměstnanecká jídelna a šatny. Součástí celé budovy již tehdy byly 

technické vymoženosti jako eskalátory či samootevírací dveře.  

Od roku 2007 objekt sloužil jako hypermarket britského řetězce – v přízemí byla 

prodejna potravin, ve druhém patře textil a ve třetím podlaží dětské odělení a služby. 

V roce 2018 došlo ke koupi obchodního domu Prior sousedním Palácem Pardubice, 

který objekt již od podzimu 2019 modernizuje. Rekonstrukce se bohužel kvůli 

špatnému technickému stavu budovy (kdy musely být odstraněny prověšené stropní 

kontrakce) oproti původním předpokladům protáhla, avšak měla by být hotova ve 

druhé polovině roku 2022. Budova bude modernější, ale zachová si svůj jedinečný 

původní exteriér. Třípodlažní budovu s plochou střechou tak z venku i nadále zdobí a 

zdobit bude červená fasáda v kombinaci s cihlovým zdivem. Nově bude Prior také 

přímo propojen s Palácem Pardubice, a to v garážích, v přízemí a ve druhém 

nadzemním podlaží.  

Veškeré aktuální informace naleznete na www.palacpardubice.cz v sekci Tiskové 

centrum. 
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