
 

 

 

 

Tisková zpráva, Pardubice 27. prosince 2021 

Navštivte kus historie v Paláci Pardubice 

V Paláci Pardubice a bývalém obchodním domě Tesco jsou v plném proudu 

stavební práce, které propojí tyto dvě budovy v moderní obchodní centrum. 

Jak šel čas s Priorem a poté Tescem? To se budete moci nově podívat v Paláci 

Pardubice, kde bude ke zhlédnutí přehledná časová osa doplněná o historické 

snímky. 

V budově Paláce Pardubice vás od 3. 1. 2022 jistě zaujme cesta do minulosti 

v podobě časové osy, která vyobrazuje, jak šel čas s obchodním domem Prior, poté 

využívaným společností Tesco a nyní modernizovaným Palácem Pardubice. 

Graficky zpracované okénko do historie bude umístěno na stěně k budoucímu vstupu 

do zmodernizované části obchodního centra – naleznete jej mezi prodejnami Baťa a 

Nanu Nana. Dozvíte se, kdy se poprvé začala chystat stavba Prioru, připomenete si 

slavnostní poklepání na základní kámen a zjistíte i další zajímavosti, které stavbu 

doprovázely.  

Obchodní dům je od října roku 2019 uzavřen a probíhají zde stavební práce, které jej 

postupně proměňují v moderní obchodní centrum s částečně zachovaným původním 

exteriérem. Investorem rekonstrukce je Atrium Palác Pardubice, které bude opět 

přímo propojeno s modernizovanou částí bývalého obchodního domu, a pro 

zákazníky tak nebude žádný problém navštívit obě centra najednou. Do nového 

moderního obchodního domu by se zákazníci mohli podívat již na podzim 2022. 

Historické materiály a informace poskytli pánové Ing. Jiří Dostál a Ing. Jiří Trojan, 

kteří pro předchozí firmy pracovali desítky let. Tímto jim Palác Pardubice vyjadřuje 

poděkování za jejich spolupráci a přeje hodně zdraví do dalších let. 

Provoz Paláce Pardubice není stavebními pracemi v bývalém Prioru nijak omezen. 

Aktuální informace o otevírací době nyní i mezi svátky naleznete na 

www.palacpardubice.cz.  

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Double-U PR, s. r. o. 

www.double-u.cz 

 

Adéla Kubaštová  
PR Consultant 

Tel.: +420 739 496 293 
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