SÍDLO KOOPERATIVY V TEMPLOVÉ ULICI ČP. 747
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
Výstavný nárožní dům vznikl v rámci jednotně koncipované poasanační výstavby bloku mezi ulicemi
Templová, Štupartská a Jakubská a náleží ke kvalitním ukázkám soudobé produkce. Postaven byl
v letech 1911 až 1912 ve stylu geometrické secese
podle plánů architektů Josefa Kovařoviče a Bohuslava Homoláče jako nájemní bytový dům s obchody a kancelářemi. Jak v exteriéru, tak v interiérech je vybaven kvalitními umělecko-řemeslnými
a řemeslnými prvky v harmonické slohové jednotě. Obzvláště vynikají zdobné keramické obklady,
dlaždice, štuky, leptaná skla, zábradlí, mříže, nárožníky a výjimečně též svítidla.
Při rekonstrukci, od níž zanedlouho uplyne již dvacet let, byla citlivě renovována především uliční
fasáda, znešvařená předtím mnoha výdechy po
odvodu spalin plynových topidel. Utilitární plechová krytina byla nahrazena tradiční keramickou
pálenou v podobě pražských prejzů. Renovováno
bylo i schodiště, z něhož jsou nově nástupy do
stanic výtahu. Ten byl původně navržen v poněkud hrubém tvaru těsně při dvorní fasádě, avšak
při konzultacích s pracovníky památkové péče byl vyřešen jako prosklený s odsazenými vstupy, při zachování
otevřených balkonů s původním zábradlím jako podest pro vstup do výtahu a s ponecháním skleněných zdobných dělících stěn. Strojovna byla citlivě situována ve spodní partii, takže neruší střechu, v níž se pro osvětlení
půdní vestavby nově objevily proporčně vhodné vikýře s dělenými dřevěnými okny. V objektu došlo k repasi
originálních dvoukřídlých, původně intarzovaných dveří včetně zárubní, renovovány byly též štukové stropy
s plastickou ornamentální výzdobou. Příkladně jsou řešena též firemní označení.
Oprava domu výrazně přispěla ke zlepšení obrazu velmi zanedbané partie Pražské památkové rezervace
v době krátce po pádu komunismu. Kooperativa tak pro své sídlo resuscitovala dům, jehož kvality byly do
té doby spíše soustavně umenšovány, či přímo ničeny. Díky Kooperativě tak byl zachován a opraven jeden
z nejhezčích objektů v dané lokalitě.
PhDr. Michael Zachař
ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze

Vznik XXVII. ročníku Staleté Prahy významně finančně podpořila společnost

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Děkujeme.

