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Obchodní dům Ládví v 70. letech

Hlavní vstup – vizualizace

Obchodní dům Ládví
se zaskvěl v novém
Od dubna letošního roku probíhala rekonstrukce Obchodního domu
Ládví na centrálním náměstí v Praze Ďáblicích. Jeho vlastník
a provozovatel, společnost Regata Čechy, a.s., se držel harmonogramu
prací a nový obchodní dům byl opět veřejnosti otevřen v prvním
prosincovém týdnu.
Už v září byl v přízemí obchodního
domu otevřen supermarket Albert, kde
proběhl celkový remodeling. Vůbec
poprvé se zde představil koncept městského supermarketu, který nakupujícím
přináší příjemné místo pro pohodlné
a rychlé nákupy a klade důraz na čerstvý
sortiment i potraviny pro zdravý životní styl. U hlavního vstupu přibyly čtyři
menší obchody, v dubnu nabídku doplní

Food court – vizualizace
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drogerie Rossmann na severní straně budovy. Lepší dostupnost prvního patra zajišťují nové eskalátory, výtahy a schodiště pro veřejnost. V prvním patře vznikla
nová obchodní pasáž, průchozí přes celou délku budovy – na východním začátku pasáže se připravuje food court s velkorysým výhledem na centrální náměstí.
V suterénu obchodního domu přibude
fitness centrum. „Doufáme, že návštěv-

Realizace pasáže v prvním patře

Nové rozvody
níci ocení zkvalitnění a rozšíření nabídky zboží i služeb a věříme, že pro ně
bude nová tvář Obchodního domu Ládví
přívětivá,“ říká Filip Votruba, ředitel závodu Obchodní domy Regata a člen dozorčí rady společnosti Regata Čechy, a.s.
Obchodní dům Ládví je jednou z nejdůležitějších budov na ďáblickém sídlišti, dotváří jeho identitu a je jeho poznávacím znamením. Je proto dobře, že se
(na rozdíl od některých dalších objektů
na náměstí) podařilo udržet jeho funkční
náplň i vizuální podobu. Pečlivá rekonstrukce je ukázkou, jak bychom se k budovám architektonické éry 60. a 70. let
minulého století měli chovat – účelně
využívat přednosti prostorově velkorysých konstrukcí, zachovávat hodnotné
prvky, jako je keramická fasáda nebo velkoprostorové prosklení průčelí. Zároveň
je však třeba zajistit standard, odpovídající dnešní době, jako jsou nové eskalátory a sociální zázemí pro veřejnost.
Myslíme, že obyvatelé sídliště si rádi
najdou znovu cestu za svými oblíbenými
obchůdky, z nichž většina se po rekonstrukci do budovy vrátí. Teď ještě zbývá
podobně opravit zbývající objekty na
náměstí a vdechnout jim novou energii
a ztracený lesk. n
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