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Skautské centrum Vinice v číslech 

Koho by nezajímaly čísla, hodnoty, data, údaje, … Kolik čeho? Jsou to údaje zajímavé, 
mnohdy překvapivé, pro někoho důležité, pro jiného nezajímavé až nic neříkající. Třebas i 
zbytečné. Ku příležitosti slavnostního otevření Skautského centra jsme jich několik pro vás 
sestavili. 

39 999 999 Kč – takový je rozpočet projektu Skautského centra Vinice v Pardubicích. 

2 000 000 Kč – jsme zaplatili za pozemky a nemovitost bývalého zahradnictví. 

5 450 m3 – je obestavěného prostoru hlavní budovy. 

2 400 m2 – téměř tolik je travnatých ploch. 

1 200 m3 – je obestavěného prostoru objektu skladů. 

1 200 m2 – asi tolik travnatých ploch jsme si upravili, aby je za 4 roky rozjezdily bagry. 

1 100 m2 – je užitná plocha Skautského centra Vinice. 

289 m2 – je užitná plocha skladů. 

207 kusů – je nově vysazených habrů v živém plotě. 

130 m3 – betonu bylo odstraněno ze základů skleníků. 

100 let – je českému skautingu právě v tomto roce. K tomuto významnému výročí 
se nám podařilo dobudovat moderní skautské centrum, které je dobrým základem 
pro nové skautské století. 

13 kusů – tolik je nově vysazených stromů opadavých a též tolik je stromů jehličnatých. 

12 – je kluboven ve Skautském centru pro oddíly. 

10 tun – tolik popela zbylo ze Skautského domova po požáru v květnu 2004. 
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9 tun – bylo skla, které jsme odstranili z pláště skleníků.

8 – skautských kluboven zažil autor tohoto textu za dobu svého skautování. 

7 – skautských oddílů již bydlí v SCV. 

6 let – tak dlouho se zabýváme projektem SCV. 

5 hodin – bylo ráno, když nám hasiči volali, že shořela klubovna Na Špici. 

4 části – obsahuje projektu SCV (objekt skautského centra a skladu, připojení na sítě technické 
infrastruktury a sportovní a parkové úpravy na pozemku). 

3 dny – stačily zloději na rozkradení střechy bývalého Skautského domova na Špici. 

2 – jsou osoby, kterým je dnes uděleno skautské vyznamenání – „Medaile skautské vděčnosti“. 

1 – jedno jediné je pardubické Skautské centrum svým rozsahem v ČR, SCV je jedno 
z největších projektů Junáka v novodobé historii.

 
 
 
Tato zpráva je součástí materiálů vydaných v rámci otevření Skautského centra Vinice 
v Pardubicích. 
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