
 
 

 
10. SKP CENTRUM,  o.p.s. 

 
adresa Jungmannova 2550 

530 02 Pardubice  

telefon Přechodné zaměstnání – Probační program  - 461 102 330, 774 658 589 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub - 464 629 614, 
774 658 593 
Terénní program při  NZDM  Free klub-Free klub - 464 629 614, 
774 658 598 
Dům na půli cesty  - 464 629 612, 774 658 588 

e-mail Přechodné zaměstnání – Probační program - pz.info@skp-centrum.cz 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub - freeklub@skp-
centrum.cz 
Terénní program při  NZDM  Free klub-Free klub - teren@skp-centrum.cz  
Dům na půli cesty - dpc.info@skp-centrum.cz  

web www.skp-centrum.cz 

 
Parkování Obecné u budovy nebo ve dvoře centra (na základě domluvy), nejbližší   

vyhrazené stání 2 x v ul. Palackého tř.. 
Vstup nepřístupný- zvonek (hlavní vstup)  

Před vstupem 3 schody.  
Přístup ke dveřím po rampě zprava a zleva.  Rampa z pravé strany o sklonu 
15% - 18%, š. 1350mm a dl. 3,8m. Rampa z levé strany o sklonu 11% -
13%, š. 1350mm a dl. 4m. Rampy nejsou opatřeny zábradlím. Před 
vstupními dveřmi schod v.150mm. Před vstupem zvonek ve v. 1540mm 
nad schodem. Vstupní dveře o š. křídla 940mm  (se samozavíráním, bez 
madla) otevíravé dovnitř. Dveře ze zádveří o š. 900mm (bez madla) 
otevíravé do zádveří.   
nepřístupný (vedlejší vstup) - ze zadu budovy  
Přístup ke dveřím po rampě  o sklonu 8% s madlem po jedné straně ve 
v.1040mm.  
Před vstupem schod v. 170mm. Vstupní dveře dvoukřídlé o š. otevíravého 
křídla 560mm a š . vedlejšího křídla 620mm (bez madla) otevíravé dovnitř.  
Vedlejší vstup ze zadu budovy není oficiálním zadním vstupem. 

Interiér přístupné 1.NP: Přechodné zaměstnání – Probační program   
Terénní program při  NZDM  Free klub - Free klub 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Free klub 
V interiéru Free klubu je 1 schod v. 170mm.  
nepřístupné 2.NP: Dům na půli cesty   

Schodiště Přímé, s madlem po jedné straně.   
WC Bezbariérové není.  
 Vstup: nepřístupný 

Interiér: přístupné 1.NP  
WC: není 
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  Hlavní vstup – přístupové rampy (zprava a zleva)  

  


