
S A L L A  T E R R E N A  K A M P A  
 

Objekt č. p. 481 je malý přízemní domek situovaný na 

břehu Čertovky přibližně naproti Sovovým mlýnům. 

Jedná se o bývalou sallu terrenu Michnovského paláce 

postavenou v 2. polovině 17. století a přestavěnou na 

počátku 19. století na zahradní domek. V 60. letech 20. 

století byla v objektu zřízena plynová regulační stanice, 

odtud pochází současný název „plynárenský domeček“. 

Ještě na počátku 40. let 20. století byla úroveň terénu u 

domečku o cca 70 cm níže než nyní. Terén byl dosypán 

v souvislosti se scelováním zahrad a vyrovnáním terénu 

celého areálu. 

Původní svislé nosné konstrukce jsou smíšené z 

barokních cihel a opuky. Objekt je jednopodlažní 

nepodsklepený, konstrukčně řešený jako příčný 

dvoutrakt. Střecha je valbová. Krytina bobrovky na 

korunové laťování. Krov je hambalkový se 

stojatou stolicí, bez vrcholové vaznice. 

Poslední stavební oprava, tj. výměna oken a 

vstupních dveří, oprava fasády a částečné vyklizení 

objektu, byla provedena v roce 2011. 

 

V  roce 2013 byly provedeny práce na sanacích 

objektu z hlediska vlhkosti, kompletní oprava 

krovu, oprava střechy, vč. klempířských výrobků. 

Dále došlo k opravě dřevěného trámového stropu, 

opravě fasády a stávajících oken a dveří, doplnění 

původního okna a venkovních dveří (historizující 

repliky). V interiéru byly provedeny opravy 

vnitřních omítek, štuků a nátěry. Restaurátorsky 

byly opraveny původní konchy a jejich štukatérská 

výzdoba. 

Domek je nově využit pro Komunitní centrum Kampa, 

které je organizátorem volnočasových aktivit pro děti i 

dospělé. 

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost D3A 

spol. s.r.o., Přístavní 5, Praha 7 v roce 2012, realizaci 

stavby provedla firma Pozemní stavby Mašek s.r.o., v 

roce 2013. 

Realizací opravy této nemovité kulturní památky plní 

Městská část Praha 1 svůj Program regenerace 

městských památkových rezervací a památkových zón 

schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2012 – 2022, jehož je tato akce součástí. 


