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Vážení ìtenáĥi,
spoleìenské zmüny, které v souìasné dobü prožíváme, se pochopitelnü
nevyhýbají ani našemu vüzeėskému systému. êeské vüzeėství v posledních
letech urazilo obrovský kus cesty a doslova se müní pĥed oìima. Rychle se
pĥibližuje evropským standardĵm, a to nejen z hlediska legislativy, ale i jeho
praktického výkonu a správy.
O tom, že rozvoj ìeského vüzeėství pokraìuje opravdu mílovými kroky,
svüdìí i skuteìnost, že poslední sborník o ìeských vüzeėských zaĥízeních,
pĥestože vyšel pĥed pouhými tĥemi lety, dnes již nepostihuje skuteìný stav
našeho systému.
Pĥedkládáme Vám proto novou publikaci, která pĥináší aktuální pĥehled
a základní informace o vazebních vüznicích a vüznicích v êeské republice.
Vypovídá mnohé o úsilí, které Vüzeėská služba êR vünuje zajištüní bezpeìnosti, zdokonalování humánního a odborného zacházení s vüzni a zvyšování
profesního rĵstu svých zamüstnancĵ.
Plk. Mgr. Ludük Kula
generální ĥeditel
Vüzeėské služby êeské republiky

Dear Readers,
The societal changes that we are now experiencing, naturally also affect
our prison system. The Czech prison system has, in recent years, covered
much ground and is literally changing before our eyes. From a legislative,
as well as a practical and administrative, point of view, it is fast approaching
European standards.
An indication of how the Czech prison system has been progressing in
leaps and bounds is the fact that the most recent almanach on Czech prison
facilities, which was published a mere three years ago, is, today, no longer a
true reﬂection of the state of the facilities at our disposal.
Therefore we set before you this new publication, which presents an up-to-date overview and basic information about remand prisons and prisons
in the Czech Republic, including much information about the efforts devoted
by the Prison Service of the Czech Republic to ensuring security and ongoing improvements in the humane and expert treatment of prisoners and the
professional development of its employees.
Col. Mgr. Ludük Kula
Director General
Prison Service of the Czech Republic

Věznice a vazební věznice v ČR

Vězeňská služba České republiky
Základní data
Vüzeėská služba êeské republiky (VS êR) byla zĥízena zákonem êeské národní rady
ì. 555/1992 Sb., o vüzeėské a justiìní stráži êeské republiky, s úìinností od 1. ledna 2003. Hospodaĥí s majetkem státu a je
jeho samostatnou úìetní jednotkou. Spravuje a stĥeží 35 vüzeėských zaĥízení, z toho 11 vazebních vüznic a 24 vüznic, které se
podle zpĵsobu vnüjšího stĥežení a zajištüní bezpeìnosti ìlení do ìtyĥ základních typĵ:
• s dohledem,
• s dozorem,
• s ostrahou,
• se zvýšenou ostrahou.
Vedle základních typĵ vüznic jsou v êeské republice zvláštní vüznice pro mladistvé, pro ženy a matky s dütmi. V rámci jedné
vüznice mohou být zĥízena oddülení rĵzných typĵ, pokud tím není ohrožen úìel výkonu trestu.
Ve Vüzeėské službü êeské republiky pracuje více než 10 700 zamüstnancĵ, z toho více než polovinu tvoĥí pĥíslušníci vüzeėské a justiìní stráže.
Prĵmürný poìet vüznüných osob v êeské republice se pohybuje okolo 19 000, z toho zhruba jedna šestina je ve výkonu vazby.
Úkoly vüzeėské služby
Vüzeėská služba êeské republiky svou ìinností zajišıuje výkon vazby a výkon trestu odnütí svobody a ochranu poĥádku
a bezpeìnosti pĥi výkonu soudnictví a správü soudĵ a pĥi ìinnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti êeské republiky.
Pĥitom:
• spravuje a stĥeží vazební vüznice a vüznice a stĥeží vüznice pro místní výkon trestu,
• stĥeží, pĥedvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnütí svobody,
• prostĥednictvím programĵ zacházení soustavnü pĵsobí na osoby ve výkonu trestu odnütí svobody a obdobnü i na nükteré
skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvoĥit pĥedpoklady pro jejich nekonﬂiktní zpĵsob života po propuštüní,
• zabezpeìuje úkoly pĥi pĥedcházení a odhalování trestné ìinnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnütí svobody,
• provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vüdecké poznatky ve výkonu vazby a ve výkonu trestu
odnütí svobody,
• vytváĥí podmínky pro pracovní a jinou úìelnou ìinnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnütí svobody,
• vede evidenci osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnütí svobody na území êR,
• provozuje hospodáĥskou ìinnost za úìelem zamüstnávání osob ve výkonu trestu odnütí svobody, pĥípadnü i osob ve výkonu vazby.
Organizaìní struktura
Vüzeėská služba êeské republiky se ìlení na vüzeėskou stráž, justiìní stráž a správní službu, pĥiìemž vüzeėská a justiìní
stráž mají postavení ozbrojeného sboru. Správní služba zabezpeìuje organizaìní, ekonomickou, výchovnou a další odbornou
ìinnost. Její souìástí je zdravotnická služba.
Základními ìlánky Vüzeėské služby êeské republiky jsou generální ĥeditelství, vazební vüznice a vüznice, Institut vzdülávání Vüzeėské služby êeské republiky, Stĥední odborné uìilištü, odborné uìilištü a uìilištü. Jednotlivé vüznice a vazební vüznice
zĥizuje a zrušuje ministr spravedlnosti êeské republiky, který také jmenuje a odvolává generálního ĥeditele VS êR. Ten také
jménem státu ìiní právní úkony za vüzeėskou službu, jmenuje a odvolává ĥeditele vüznic, vazebních vüznic a dalších organizaìních ìlánkĵ Vüzeėské služby êeské republiky.






Vüzeėská služba êeské republiky jako souìást trestní justice respektuje v jednání s vüznünými osobami právní ĥád êeské republiky, Listinu základních práv a svobod a Doporuìení Rady Evropy. êiní tak nejen izolací pachatelĵ trestné ìinnosti,
ale i vytváĥením podmínek pro reintegraci odsouzených osob do spoleìnosti po vykonání trestu odnütí svobody. Vüzeėská
služba êeské republiky spolupracuje s Probaìní a mediaìní službou êR, Vüzeėskou duchovenskou péìí a dalšími nevládními
organizacemi.

Adresa:
Vüzeėská služba êeské republiky
Generální ĥeditelství, Soudní 1672/1a, P.O.BOX 3, 140 67 Praha 4
Tel.: +420 244 024 111, Fax.: +420 241 409 072
E-mail: posta@grvs.justice.cz, http://www.vscr.cz
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The Prison Service of the Czech Republic
Basic information
The Prison Service of the Czech Republic (VS êR) was established by Act no. 555/1992 Coll. of the Czech National Council
on prison and judicial security in the Czech Republic, with effect from 1st January 2003. It is state-ﬁnanced, functioning as an independent accounting entity, and administers and oversees 35 prison facilities, of which eleven are houses of detention and 24 prisons.
These are divided into four basic categories, depending on the type of external guarding and security measures in place:
• supervised,
• controlled,
• secure,
• high-security.
Apart from these basic categories, there are also in the Czech Republic special prisons for juveniles, female prisoners and
mothers with children. So long as this does not interfere with the purpose of imprisonment, there may be various types of departments in the same prison.
More than 10,700 people work for the Prison Service of the Czech Republic, of which more than half are prison guards or
members of judicial security.
The average number of prison inmates in the Czech Republic is around 19,000, about one sixth of whom are on remand.
Tasks of the Prison Service
The activities of the Prison Service of the Czech Republic centre around detention and imprisonment as well as the preservation of order and safety in the exercising of justice, court administration and the activities of the Ofﬁce of the State Attorney and
the Ministry of Justice of the Czech Republic.
The Prison Service:
• administers and guards remand prisons, prisons and guards temporary judicial custody prisons,
• guards, transports and escorts prisoners and detainees,
• makes efforts, through treatment programs, to prepare prisoners and also some groups of detainees for a seamless transition into society following their release from prison,
• fulﬁls tasks relating to prevention and detection of criminal activity of detainees and prisoners,
• carries out research in the ﬁeld of penology and uses its results and scientiﬁc ﬁndings in the enforcement of detention and
imprisonment,
• creates conditions for work and other purposeful activity by persons serving detention and imprisonment terms,
• maintains records of detainees and prisoners on the territory of the Czech Republic,
• performs economic activity with the intention of providing employment for persons serving terms of imprisonment or
detention.
Organisational structure
The Prison Service of the Czech Republic comprises prison security, judicial security and the administrative service. Of
these, prison and judicial security enjoy the status of armed units. The administrative service, of which the health service is a part,
ensures the execution of organisational, economic, educational and other professional activities.
The main organisational elements of the Prison Service of the Czech Republic are the General Directorate, the prisons and
remand prisons, the Educational Institute of the Prison Service of the Czech Republic, the Secondary-Level Vocational Centre, the
Vocational Training Centre and the Training Centre. The opening and closing of individual prisons and houses of detention, as well
as the appointment and recalling of the Director General of the Prison Service of the Czech Republic, is the responsibility of the
Czech Minister of Justice. The Director General executes legal actions for the Prison Service in the name of the State, appoints and
recalls the directors of prisons, houses of detention and other organisational units of the Prison Service of the Czech Republic.






The Prison Service of the Czech Republic, as part of the criminal judiciary, respects in its treatment of imprisoned persons
the law of the Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Recommendations of the Council of
Europe. It effects not only the isolation of criminals, but also creates conditions for the reintegration of convicted persons into
society following completion of their terms of imprisonment. The Czech Prison Service co-operates with the Probation and Mediation Service of the Czech Republic, Prison Religious Care and other non-governmental organisations.
Address:
Vüzeėská služba êeské republiky (Prison Service of the Czech Republic)
Generální ĥeditelství (General Directorate), Soudní 1672/1a, P.O.BOX 3, 140 67 Praha 4
Tel.: +420 244 024 111, Fax: +420 241 409 072
E-mail: posta@grvs.justice.cz, http://www.vscr.cz
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Věznice a vazební věznice v ČR

Věznice
BĚLUŠICE
Vüznice se nachází
v Ústeckém kraji, 13 kilometrĵ od statutárního
müsta Mostu, v katastru obce Bülušice
s typickou dominantou vrchu Bülouš.
Byla zĥízena v roce 1958 jako poboìka
tehdejší vüznice v Libkovicích. Zpoìátku ji tvoĥily dĥevüné montované ubytovny, areál se však postupnü rozšiĥoval
i o zdüné budovy. Samostatným subjektem se vüznice stala v roce 1962. Vüzni
byli zpoìátku zamüstnáváni v zemüdülství, pozdüji, v 80. letech, pracovali i ve
stavebnictví, strojírenství a v dalších
oborech. V 90. letech prošla vüznice celou ĥadou zmün v personální i investiìní
oblasti.
Z hlediska proﬁlace je vüznice Bülušice zaĥazena mezi vüznice s ostrahou
pro výkon trestu mužĵ s délkou trestu
do 15 let. Její ubytovací kapacita je 544
míst. V posledních letech je mírnü pĥekraìována. Vüzni, jejichž poìty se pohybují okolo 620 osob, jsou ubytováni
na spoleìných ložnicích s prĵmürným
poìtem 6 lĵžek. Vüznici se z nich daĥí
zamüstnávat více než 140 odsouzených,
z toho dvü tĥetiny u soukromých ﬁrem
a tĥetinu ve svém vnitĥním provozu. Pĥíležitostnü jsou odsouzení zaĥazováni do
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sezonních brigád v zemüdülství podle
požadavku soukromých subjektĵ. Tento stav koresponduje s nezamüstnaností
v celém regionu. Ve vüznici Bülušice
pracuje pĥes 250 zamüstnancĵ, z toho
je více než 150 pĥíslušníkĵ vüzeėské
a justiìní stráže. Ostatní jsou obìanští
zamüstnanci.
Program zacházení s odsouzenými
obsahuje 80 aktivit. V pracovních aktivitách se jedná napĥ. o dĥevomodeláĥský
a zahrádkáĥský kroužek, mezi vzdülávacími aktivitami jsou kroužky cizích
jazykĵ, matematiky, zemüpisu a düjepisu. Odsouzení jsou rovnüž vychováváni
k toleranci a protirasistickým postojĵm.
Vyuìovány jsou zde základy dopravních
pĥedpisĵ.

Speciálnüvýchovné aktivity zahrnují relaxaci, arteterapii, sociální výcvik
a práci s drogovü závislými. Zájmové
aktivity naplėují kroužky sportovní,
akvaristický a teraristický. Velmi populární jsou také vüdomostní a sportovní
soutüže.
Vüznici pravidelnü navštüvují zástupci církví a Armády spásy.
Péìe o zamüstnance vüzeėské služby
je ve Vüznici Bülušice zajišıována zejména prostĥednictvím Fondu kulturních
a sociálních potĥeb. Organizovány jsou
napĥíklad kulturní, spoleìenské a sportovní akce, vüznice poskytuje pĥíspüvky
na zahraniìní rekreaci, tematické zájezdy po kulturních památkách a na akce
pro düti zamüstnancĵ.

BĚLUŠICE
Prison
The prison is located
in the land registry area
of the village of Bülušice
(dominated by the Bülouš Hill) in the
Ústí nad Labem region, 13 km from the
statutory town of Most. It was established in 1958 as a branch of the then
prison in Libkovice. Originally built out
of prefabricated wooden buildings, the
site was gradually expanded to include
brick ones. It became an independent institution in the year 1962. From the beginning, prisoners have been employed
in agriculture, and later, in the 1980s, in
building, engineering and other sectors.
In the 1990s, the prison went through
a series of changes in personnel and investment.
Bülušice Prison is proﬁled as a secure
men’s prison for those serving a sentence of up to 15 years. It has a capacity
of 544, which has been slightly exceeded in recent years. Prisoners, of whom
there are around 620, are accommodated
in dormitories, each containing an average of 6 beds. The prison manages to
ﬁnd employment for more than 140 inmates, of whom two thirds are employed
by private companies, and one third internally. Inmates may also, as and when

they are needed by
private entities, be
assigned with seasonal agricultural
work,
a situation
which is in line
with unemployment
trends in the whole
region.
Bülušice
Prison has over 250
employees, more
than 150 of whom
are prison guards
or judicial security.
The rest are civilian
employees.
Around 80 activities are included
in the Prisoners’
Treatment Program.
Working activities
include, for example, wood-carving
and gardening groups, while educational
activities include courses in foreign languages, mathematics, geography and
history. Inmates are also educated in tolerance and anti-racist attitudes. They are
also instructed in the basics of the Highway Code. Special educational activities

include relaxation, art therapy, social
training and working with drug addicts.
Leisure activities further include sport,
aquarian and vivarian groups. General
knowledge and sporting competitions
are very popular. The prison is regularly
visited by representatives of various
churches and the Salvation Army.
Special provision is made for the
wellbeing of Prison Service employees
at Bülušice Prison through the Fund for
Cultural and Social Needs, which helps
organise events such as cultural, sporting
and social activities. The prison contributes towards holidays abroad, themed
sightseeing excursions and events for
employees’ children.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Bülušice
435 26 p.ú. Beìov u Mostu
Tel.: 476143111
Fax: 476143612
E-mail:
18podatelna@vez.bel.justice.cz
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Věznice a vazební věznice v ČR

Vazební věznice
BRNO
Vüzeėství v Brnü má
bohatou historii a je spojováno zejména s hradem Špilberkem, který je skuteìnou
dominantou této moravské metropole.
Vazební vüznice v Brnü-Bohunicích
byla postavena roku 1956 a zajišıuje výkon vazby obvinüných mužĵ, žen a mladistvých. Jsou však zde i oddülení pro
výkon trestu odnütí svobody, v nichž
vykonávají trest odsouzení zaĥazení do
vüznice s dozorem (kapacita 79 míst)
a s ostrahou (kapacita 20 míst). Kromü
toho je ve Vazební vüznici v Brnü vyìlenüna kapacita pro doìasnü umístüné
odsouzené. Od roku 2000 je v provozu
i specializované oddülení pro výkon trestu odsouzených se zaĥazením do vüznice
s dohledem a se zdravotní klasiﬁkací F
– tj. pracovnü nezaĥaditelní (invalidní
a starobní dĵchodci). Celé toto oddülení je vybudováno jako bezbariérové
a má kapacitu 18 míst. Od roku 2005 je
zde i oddülení se zesíleným stavebnü-technickým zabezpeìením s kapacitou
44 míst pro odsouzené
zaĥazené do
výkonu trestu s ostrahou.
V roce 1997 byl ve Vazební vüznici
Brno zahájen provoz vüzeėské nemocni-

RAPOTICE
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ce s rehabilitaìním,
specializovaným
(interním a infekìním oddülením, jednotkou intermediální péìe a oddülením
následné lékaĥské
péìe) a psychiatrickým pavilonem.
Od 15. záĥí 2005 se
rozrostla o nový objekt, který se nachází v nedaleké obci
Rapotice. Jedná se
prostory a pozemky bývalé vojenské
raketové základny, kde se od 1. 1. 2007
plánuje provoz vüznice s dozorem pro
600 odsouzených.
Celková ubytovací kapacita vazební
vüznice je pĥi 4 m2 na jednu osobu 527
míst. Z toho je pro výkon vazby urìeno
265 míst a pro výkon trestu 262 míst. Ve
vüzeėské nemocnici je 175 lĵžek, z toho je 59 lĵžek ve specializovaném, 44
lĵžek v rehabilitaìním a 72 lĵžek v psychiatrickém pavilonu. Souìasná naplnünost Vazební vüznice Brno se v prĵmüru
pohybuje kolem stanovené kapacity. Je

v ní zamüstnáno témüĥ 600 zamüstnancĵ a pĥíslušníkĵ Vüzeėské služby êR.
Z tohoto poìtu je 113 pĥíslušníkĵ justiìní stráže a 288 pĥíslušníkĵ vüzeėské
stráže.
Odsouzení, kteĥí jsou zaĥazeni do
výkonu trestu s dozorem a ostrahou,
pracují v provozech vazební vüznice. Zájmová ìinnost je soustĥedüna do
doby osobního volna a pĥedstavuje širokou nabídku kroužkĵ. Jedná se napĥ.
o kroužek jazykový, akvaristický, modeláĥský, sportovní, divadelní a kroužek
vaĥení. Nabídka zájmových aktivit se
stále rozšiĥuje. Od roku 2003 se zdárnü
rozvíjí ìinnost keramického kroužku
na oddülení mladistvých obvinüných.
Do vazební vüznice docházejí zástupci
církví. Aktivní ìinnost vyvíjí Sdružení Podané ruce, které v rámci projektu
Drogové služby ve vüzení kontaktuje
uživatele drog a nabízí jim pomoc. Od
záĥí roku 2004 mají odsouzení možnost
zvyšovat si svou kvaliﬁkaci studiem na
Ekonomicko-správní fakultü MU Brno.
Studium probíhá pĥímo ve Vazební vüznici Brno.
Mimopracovní život zamüstnancĵ je bohatý a rĵznorodý. Zájem je
o sportovní aktivity, návštüvy divadelních a jiných kulturní pĥedstavení za
ﬁnanìní spoluúìasti zamüstnavatele.
Vüznice má vlastní rekreaìní zaĥízení
na Vranovské pĥehradü. Každoroìnü poĥádá letní a zimní tábory pro düti svých
zamüstnancĵ.

BRNO
Remand Prison
The city of Brno has
a rich penal history, especially associated with
Špilberk Castle, which is a typical dominant of this Moravian metropolis. The
house of detention was built in BrnoBohunice in the year 1956 and serves as
a remand prison for accused men, women
and juveniles. There are also sections for
inmates serving terms of imprisonment,
which are split into a controlled unit (capacity: 79) and a secure unit (capacity:
20). Apart from this, there is a section set
aside for prisoners in transit, and since
the year 2000 there has been a specialised
controlled unit in operation accommodating prisoners in health category F – i.e.
those unﬁt for work (persons on invalidity pensions and old-age pensioners).
The whole of this unit has been built for
wheelchair access and has a capacity of
18. Since the year 2005, there has also
been a unit with enhanced technical and
structural security, with a capacity of 44,
for convicted prisoners sentenced to secure prisons.

Since 1997, there
has been a hospital
in Brno Remand
Prison, which comprises
a rehabilitation
pavilion,
a specialised section
(comprising internal,
infection, intermediate and follow-up
medical care units)
and
a psychiatric
pavilion. The hospital was expanded
on the 15th September 2005, when new premises opened
in the nearby village of Rapotice. This
comprises areas and land formerly occupied by a military rocket base, where
it is planned to open a controlled prison
with a capacity of 600 by the 1st January 2007.
The total capacity of the prison is
527, with there being 4m2 per person.
265 of the places are set aside for detainees and 262 for prisoners. The
prison hospital has a capacity
of 175 beds, of which 59 are in
the specialised unit, 44 in the
rehabilitation unit and 72 in the
psychiatric pavilion. The current occupancy of Brno Remand
Prison is, on average, close to
its ofﬁcial capacity. The Centre
has almost 600 employees and
members of the Prison Service
of the Czech Republic. 113 of
these are members of judicial
security and 288 are members
of prison security.
Persons who have been sentenced to a term of imprisonment in a controlled or secure
unit are assigned work within the
remand prison. Free time is devoted to leisure pursuits, which
take the form of a wide variety
of clubs. There are, for example, language, aquarian, modelling, sports, drama and cooking clubs. The range of leisure
activities on offer is constantly

expanding. There has been a ﬂourishing
ceramics club in the juvenile remand
unit since 2003. The remand prison also
enjoys visits from representatives of
various churches. The Outreach Association (Sdružení Podané ruce) has, as part
of the Drugs Services project, contacted
and offered help to drug users. Convicted prisoners have had, since September
2004, the opportunity to improve their
qualiﬁcations through study at Faculty
of Economics and Management of Masaryk University, Brno. Study is carried
out on the premises of Brno Remand
Prison.
Employees enjoy a rich and varied
life outside of work. Sporting activities,
as well as visits to the theatre and other
cultural events are popular, to which
their employer makes a ﬁnancial contribution. The prison has its own recreation facilities by the Vranov water dam,
and organises summer and winter camps
every year for employees’ children.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Brno
Jihlavská 12, P. O. BOX 99
625 99 Brno – Bohunice
Tel: 543515111
Fax: 543214064
E-mail:
vez@vez.brn.justice.cz
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Věznice BŘECLAV

Vüznice Bĥeclav je
jednou z vüznic, které se
nacházejí v regionu Jižní Moravy. Jako samostatný vüzeėský
objekt pĵsobí od 1. ledna 1997 a trvale
jsou do ní umisıováni pouze muži. Do
31. 12. 2005 byla vüznicí vazební. Výkon vazby byl zajišıován pro okresy
Bĥeclav, Hodonín, Uherské Hradištü
a Zlín. Oddülení pro výkon trestu odnütí
svobody sloužilo pro odsouzené zaĥazené v dozoru.
K 1. 1. 2006 se v rámci reproﬁlace
z vazební vüznice stala vüznice pro odsouzené muže zaĥazené do výkonu trestu odnütí svobody ve vüznici s dohledem
a ve vüznici s ostrahou.
Celková kapacita vüznice je 165
míst, z toho zĵstalo 38 míst pro oddülení
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výkonu vazby, která je zabezpeìována
pouze pro okres Bĥeclav.
Vazba je vykonávána tzv. pevnou
formou. To znamená, že cely obvinüní opouštüjí jen v pĥípadü vykonávání
úkonĵ souvisejících s jejich trestním
ĥízením, návštüvou lékaĥe, vycházek,
návštüvy v návštüvní místnosti a v souvislosti s plnüním programu zacházení.
Mají povoleno používat vlastní televizní
a rádiové pĥijímaìe. Jednou týdnü mohou nakupovat ve vüzeėské prodejnü.
V rámci speciálních výchovných aktivit
se mohou úìastnit aktivit, jako je muzikoterapie, pracovní terapie a kroužek
výtvarných technik.
Oddülení pro výkon trestu odnütí
svobody je urìeno pro odsouzené, kteĥí
jsou soudem zaĥazeni do typu vüznice

s dohledem. Jeho souìástí je i specializované oddülení pro trvale pracovnü
nezaĥaditelné. Stejnü je tomu i na oddülení pro výkon trestu odnütí svobody
pro odsouzené zaĥazené do typu vüznice
s ostrahou.
Vüzni jsou zamüstnáni u podnikatelských subjektĵ ve müstü Bĥeclavi a okolí. êást z nich pracuje v režii vüznice
jako kuchaĥi, údržbáĥi, obsluha kotelny,
úklidáĥi a skladníci.
Odsouzení mají k dispozici kulturní
místnost s jídelnou, posilovnu, knihovnu
a koutek s poìítaìem.
Vzdülávání vüzėĵ je organizováno
speciálním pedagogem.
V rámci programĵ zacházení, které
pĥedstavují soubor pracovních, vzdülávacích, terapeutických a volnoìasových
aktivit, mají odsouzení možnost trávit
smysluplnü a aktivnü svĵj volný ìas v nükterém ze zájmových kroužkĵ. Nejvütší
zájem je o kondiìní posilování a poìítaìový kroužek.
Nükteĥí odsouzení se vünují studiu
cizích jazykĵ. Funguje zde také kroužek
akvaristický a hudební.
Ve Vüznici Bĥeclav pracuje 112 zamüstnancĵ, z tohoto poìtu je 71 pĥíslušníkĵ vüzeėské služby, ostatní jsou
obìanští zamüstnanci.
O jejich kulturní a sociální rozvoj
peìuje komise Fondu kulturních a sociálních potĥeb, jež v rámci své ìinnosti nabízí široké spektrum kulturních
a sportovních aktivit. V rámci celoživotního vzdülávání jsou zamüstnanci
zaĥazováni do rĵzných specializaìních
kurzĵ a školení.

BŘECLAV
Prison
Bĥeclav Prison is
one of the prisons located in the South Moravia
region. It has existed as an independent
prison since 1st January 1997 and is intended exclusively for male prisoners.
Until 31st December 2005, it served
as a remand prison for the Bĥeclav, Hodonín, Uherské Hradištü and Zlín districts. The imprisonment section served
to conﬁne convicts sentenced to serve
their sentences in a controlled unit.
As part of prison reproﬁling, the remand prison has, as of 1st January 2006,
served as a prison with supervised and
high-security units for convicted male
prisoners. The total capacity is 165, of
which 38 places are intended for accused
persons. The prison now only serves the
Bĥeclav district.
Custody takes the form of so-called
ﬁxed arrangement. This means that accused persons can leave their cells only
when performing actions associated
with the prosecution of their case, visits
to the doctor, exercise, receiving visits
in the visiting room and for the activities
associated with their treatment program.
They are permitted to use their own television and radio sets, and to shop once

a week in the prison store. As part of the
special education program, they are allowed to participate in music and work
therapy activities, as well as in graphic
art clubs.
The imprisonment section is intended
for the convicted persons who have been
sentenced to serve their terms in a supervised unit. One part of this section serves
as a specialist unit for prisoners who are
permanently unable to work. The same
applies to the imprisonment section for
convicts sentenced to a secure unit.
Prisoners are employed by ﬁrms in
the town of Bĥeclav and the surrounding area. Some work within the prison as
cooks, servicemen, boilermen, cleaners
and warehousemen.

Prisoners have at their disposal a
recreation room with a canteen, gym,
library and a computer. The education
of prisoners is organised by a specialist
pedagogue.
The treatment programs, which constitute a range of working, educational,
therapeutic and leisure activities, offer
prisoners the chance to pass their free
time purposefully and actively as members of various clubs. The body-building and computer clubs have proved the
most popular amongst inmates. Some
prisoners devote themselves to the study
of foreign languages, and there are also
active aquarian and music groups.
Bĥeclav Prison has 112 employees,
of whom 71 are members of the Prison
Service, the rest being civilian employees. Their cultural and social development is tended to by the committee of
the Fund of Cultural and Social Needs,
whose function is to provide a wide
spectrum of cultural and sporting acitivites. Employees are also assigned to various specialisation courses and training
as part of the life-long learning process.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Bĥeclav
P. O. BOX 74
Za bankou 3
690 02 Bĥeclav
Tel: 519 368 111
Fax: 519 368 108
E-mail:
info@vez.brv.justice.cz
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Vazební věznice
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Vazební vüznice je
spolu s krajským soudem umístüna v budovü
bývalého justiìního paláce vybudovaného v roce 1905. Celý stavební komplex,
který se nachází v centru jihoìeské metropole, prochází v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Ubytovací kapacita je 293 míst, z toho 165
pro obvinüné ve výkonu vazby a 128 pro
odsouzené ve výkonu trestu odnütí svobody. Výkon vazby je zajišıován jednak
separovaným celovým uspoĥádáním,
jednak oddülením se zmírnüným režimem. Trest odnütí svobody vykonávají
odsouzení v oddülení s dozorem, kam
jsou vybíráni vüzni splėující zdravotní,
profesní a další požadavky nutné k zaĥazení do pracovního procesu.
Pĥedevším pro mladistvé a mladé
dospülé obvinüné jsou v souladu s možnostmi vazební vüznice realizovány pracovní, vzdülávací, sportovní, poradenské, psychoterapeutické, náboženské
a další aktivity cílené na snížení stresu
z uvüznüní a dosažení pozitivních osobnostních zmün. Dlouhodobü se na nich
vedle penitenciárních specialistĵ (pedagogové, psycholog, sociální pracovnice)
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podílejí i zástupci celkem šesti církví
a náboženských spoleìností.
Programy zacházení, individuálnü
zpracovávané pro všechny odsouzené
umístüné zde k výkonu trestu odnütí
svobody, vycházejí v prvé ĥadü z dlouholeté tradice smysluplného zamüstnávání každého odsouzeného užiteìnou
prací. Ve vnitĥním provozu vüznice
pracují vüzni pĥi úklidu, v kuchyni, prádelnü a údržbü. Ve spolupráci s ﬁrmami
pĵsobícími v krajském müstü i mimo nü
jsou zamüstnáváni u stavebních, dĥevozpracujících a potravináĥských podnikĵ, rovnüž tak pĥi tĥídüní a odvozu komunálního odpadu. Tüm odsouzeným,
kteĥí spolehlivü plní své pracovní i další
povinnosti, je umožėováno úìastnit se

spolu s vychovateli a psychologem nejrĵznüjších sportovních a kulturních akcí
ve vüznici i mimo ni. Mají rovnüž šanci
využít možnosti pĥerušení výkonu trestu
ìi krátkodobého opuštüní vüznice v souvislosti s návštüvou.
Vazební vüznice se aktivnü podílí
na koncepìní pĥípravü svých budoucích zamüstnancĵ, a to napĥ. zajišıováním penologické odbornosti formou
studia. Zároveė se pro nároìnou práci
zamüstnancĵ daĥí postupnü zlepšovat
podmínky, a to nejen na pracovišti, ale
i pĥi využívání volného ìasu. Od roku
1991 se úspüšnü rozvíjejí pĥátelské profesní, sportovní i spoleìenské kontakty
se zamüstnanci vüznice v rakouském
Kremsu.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Remand Prison
The remand prison
is, together with the regional court, located in
the former Palace of Justice, which was
built in 1905. The whole complex has, in
recent years, been undergoing an extensive rebuilding and modernisation process. It has an accommodation capacity
of 293 places, of which 165 are for detainees and 128 for prisoners serving
a term of imprisonment. Detainment is
enforced, on the one hand, by the use of
separate cell units and, on the other, by
a low-security unit. Prisoners serve their
sentences in a controlled unit, where
they are selected for work based on their
fulﬁlment of health, professional and
other criteria.
In accordance with the possibilities
offered by the remand prison, activities are arranged for juvenile and young
adult offenders that are intended to reduce stress resulting from imprisonment,
and to effect positive changes in character. These include working, educational,
sporting, counselling, psychotherapeutic, religious and other activities.
These activities also receive long-term
contributions from penitentiary specialists (pedagogues, psychologists, so-

cial workers) and also representatives
of a total of six churches and religious
societies.
Treatment programs, which are individually tailored to the needs of all
inmates serving terms of imprisonment,
are based, above all, on the long-standing tradition of their purposeful and useful employment. Prisoners are internally
employed in cleaning, maintenance, the
prison kitchen and the laundry. They are
also employed in co-operation with private ﬁrms active in the town, where they
work for building, woodworking and
food processing companies, as well as
in the sorting and removal of communal

waste. Inmates who reliably fulﬁl their
work and other duties are, together with
their tutors and a psychologist, permitted to participate in various sporting and
cultural events, both outside and within
the prison. They are also given the opportunity to interrupt their sentence,
i.e., to temporarily leave the prison on
a visit.
The prison is actively involved in the
conceptual training of its future employees, for example through the provision
of professional study programs in penology. In view of the demanding nature
of their work, the prison endeavours to
improve conditions for its staff, not only
at work, but also in the way they use
their free time. Since 1991, it has been
successfully developing positive professional, sporting and social contacts with
the staff of Krems Prison in Austria.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice
êeské Budüjovice
Goethova 1
P. O. BOX 170
371 56 êeské Budüjovice
Tel.: +420 386 706 111
Fax: +420 386 706 211
E-mail:
veznice@vez.cbu.justice.cz
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Věznice DRAHONICE

Vüznice Drahonice
slouží k výkonu trestu odnütí svobody pro
muže zaĥazené do kategorie dozor od
roku 2002. Nachází se v katastru obce
Drahonice pĥibližnü tĥi kilometry od
hlavní silniìní tepny Praha – Karlovy
Vary. Její historie však sahá až do roku
1957, kdy byla využívána jako poboìka
nápravnüvýchovného tábora Sýrovice
a poté vüznic Nové Sedlo a Oráìov. Její
ubytovací kapacita je 210 odsouzených
mužĵ, kteĥí jsou ubytováni v pokojích
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s prĵmürnou kapacitou 8–10 lĵžek.
Chod a ìinnost vüznice zajišıuje na
110 zamüstnancĵ, z nichž zhruba polovina jsou pĥíslušníci vüzeėské stráže.
K základnímu vybavení vüznice patĥí
dvü bezdrogové zóny, terapeutická místnost, krizové oddülení pro pĥípad nutnosti ĥešení tüžkých psychických stavĵ
osob a novü zaĥízené výstupní oddülení,
které usnadėuje pĥechod vüzėĵ do büžného obìanského života.
I pĥes nevýhodnou polohu vüznice
– zemüdülský region s témüĥ 20% neza-

müstnaností obyvatelstva – má zamüstnávání osob ve výkonu trestu vzrĵstající
tendenci. Míra zamüstnanosti odsouzených dosahuje asi 50 procent. Vedle tradiìních prací v zemüdülství, lesnických
a dĥevaĥských ﬁrmách vüzni pracují ve
stavebnictví, ve ﬁrmách zabývajících
se likvidací odpadu a v neposlední ĥadü
také na úseku služeb pro obce regionu.
Jde zejména o údržbu a úpravu veĥejných prostranství.
Vüznice zajišıuje pro odsouzené
vzdülávací programy a ve spolupráci
se školskými zaĥízeními v regionu i rekvaliﬁkaìní kurzy v nükolika uìebních
oborech.
Programy zacházení jsou ve vüznici
velmi pestré. K tradiìním volnoìasovým
aktivitám patĥí sport a turistický kroužek, díky kterému poznávají odsouzení
region s jeho historickými i pĥírodními
zajímavostmi.
Vzhledem k nároìnosti vykonávané
ìinnosti je péìe o zamüstnance vüznice
nezbytností. Vedle pravidelných a tradiìních kulturních a sportovních akcí
mají možnost i individuálního vyžití
pro sebe i své rodiny. V areálu vüznice
je zamüstnancĵm k dispozici zdravotní
stĥedisko vüznice, jídelna s celodenním provozem a možností výbüru jídel
a prodejna.

DRAHONICE Prison

Drahonice Prison,
located in the land registry area of the village of
Drahonice, around three kilometres from
the main highway route from Prague to
Karlovy Vary, has functioned as a controlled unit for men serving terms of imprisonment since 2002. Its history, however, goes back much further, to the year
1957, when it was used as a branch of
the Sýrovice correctional camp and later
of Nové Sedlo and Oráìov prisons. It
has an accommodation capacity of 210,
inmates being accommodated in rooms
with an average capacity of 8-10 beds.
The running and activity of the prison

is taken care of by its 110 employees,
of whom roughly half are members of
prison security.
Basic facilities in the prison include
two drug-free zones, a therapy room,
a crisis unit dealing with acute psychological cases and a newly-established
leaving unit, which eases the transition
of prisoners into normal, civilian life.
Despite the unfavourable location of
the prison – an agricultural region with
an unemployment rate of nearly 20%
– there is an upward trend in the employment of prisoners, amongst whom there
is an employment rate of around 50%.
As well as the traditional occupations
in agriculture, forestry and the timber
industry, prisoners
also work in the
building trade or
for waste-removal
companies or, not
least, in the area of
communal services
within the region,
in particular the
maintenance and
alteration of public
open spaces.
The prison organises educational

programs for inmates as well as, in cooperation with educational authorities
in the region, requaliﬁcation courses in
several trades.
There is a wide variety of treatment
programs within the prison. Sport and
tourism are amongst the traditional pastimes, through which prisoners can acquaint themselves with the region, its
historical and natural landmarks.
The demanding nature of their occupation means that it is vital to ensure the
wellbeing of prison employees. As well
as the regular, traditional cultural and
sporting activities, they also have the
opportunity to enjoy themselves on their
own or with their families. Employees
are, on the premises of the prison, provided with a health centre, all-day cafeteria with a choice of foods, and a shop.

Adresa
Vüzeėská služba êR
Vüznice Drahonice
441 01 Podboĥany
Tel.: 415 236 000
Fax.: 415 236 013
E-mail:
veznice@vez.dra.justice.cz
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Věznice HEŘMANICE
Vüznice Heĥmanice
se nachází asi püt kilometrĵ od centra müsta
Ostravy, správního i hospodáĥského
centra Moravskoslezského kraje. Pĵvodnü pracovní tábor byl vybudován v roce
1959 na základü potĥeby pracovníkĵ
pro dĵlní podniky. Souìasnou podobu
dostala vüznice po rozsáhlé pĥestavbü
v sedmdesátých letech. Je proﬁlována
pro výkon trestu odnütí svobody s ostrahou, zĥízeno je zde také oddülení pro
výkon trestu odnütí svobody s dozorem.
Její souìástí je i specializované oddülení
mentálnü retardovaných odsouzených,
oddülení pro výkon soudnü stanovené
protialkoholní léìby a bezdrogová zóna.
Výstupní oddülení pro odsouzené zaĥazené do ostrahy má ve vüznici již dlouholetou tradici, pro odsouzené v dozoru
bylo zĥízeno v roce 2004. Ve vüznici je
umístüno pĥibližnü 800 odsouzených,
pĥiìemž její celková kapacita je stanovena na 660 míst. Odsouzení jsou ubytováni v ložnicích se ìtyĥmi až sedmi lĵžky.
Na jednotlivých ubytovnách se spoleìným sociálním zaĥízením a kulturní
místností je umístüno asi 72 vüzėĵ.
Práceschopní odsouzení jsou zamüstnáváni ve vlastní režii vüznice a ve vlastní výrobní ìinnosti, kde zhotovují výrobky z kovu pro potĥeby Vüzeėské služby
êR. Ve stĥedisku hospodáĥské ìinnosti
vüznice a u dvou soukromých ﬁrem, které zamüstnávají odsouzené v pronajatých
prostorách ve výrobní ìásti areálu, vüzni
rozebírají a tĥídí kovový odpad. Odborné
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vzdülávání odsouzených zahrnuje školení
sváĥeìĵ, ĥidiìĵ vysokozdvižných vozíkĵ,
jeĥábníkĵ a vazaìĵ. K všeobecnüvzdülávacím kurzĵm patĥí rozvoj kompetencí
v oblasti informaìních a komunikaìních technologií, kurzy sociálního minima, konverzace a výuky cizích jazykĵ.
Uplatėování speciálních výchovných
postupĵ je realizováno formou individuální intervence a terapie odsouzených,
sociálnüprávního poradenství, rozpravou
s duchovními. Ke skupinovým formám
zacházení patĥí mj. psychoterapie, skupinové poradenství, sociálnü psychologický program a fyzioterapie. Seberealizaci
odsouzeným umožėuje ìinnost v zájmových sportovních, rukodülných, kulturních a chovatelských kroužcích a úìast
na akcích kulturního i sportovního charakteru. Vüznice spolupracuje s Kraj-

ským vzdülávacím a informaìním centrem Moravskoslezského kraje, jejichž
zástupci distribuují metodické pomĵcky
a hraìky vyrobené vüzni do školských
a sociálních zaĥízení.
Ve vüznici pracuje celkem 304 zamüstnancĵ, z toho je 173 pĥíslušníkĵ ve
služebním pomüru a 131 obìanských
zamüstnancĵ. Po nároìné práci mají
zamüstnanci ĥadu možností aktivního
využití volného ìasu. K dispozici mají
vlastní spoleìenské zaĥízení Na Vüchýtku, tenisový kurt, volejbalové hĥištü,
saunu, posilovnu, bazén a tülocviìnu.
Znaìný zájem je také o zájezdy tuzemské i zahraniìní. Vüznice má uzavĥenou
dohodu o vzájemné spolupráci s polskou vüznicí Jastrzúbie Zdrój a slovenským Ústavem pro výkon trestu odnütí
svobody Dubnica nad Váhom.

HEŘMANICE Prison
Heĥmanice Prison
is located around ﬁve
kilometres from Ostrava
town centre, the administrative and economic centre of the Moravian-Silesian
region. Originally a labour camp, it
was built in 1959 to meet the demand
for mine workers. It achieved its current
form following major reconstruction in
the 1970s. It is proﬁled as a secure unit
for the serving of terms of imprisonment, and also includes a controlled unit.
There is also a specialised unit for mentally retarded inmates, a unit for courtordered treatment for alcoholism and
a drugs-free zone. There has, for many
years, been a leaving unit in place for
prisoners kept under a secure regimen,
whilst the leaving unit for prisoners kept
under a controlled regimen was set up in
2004. Around 800 inmates are accommodated in the prison, which has a total
ofﬁcial capacity of 660. Inmates are accommodated in dormitories containing
four to seven beds. Around 72 prisoners
are accommodated in rooms with common social and cultural facilities.
Prisoners who are ﬁt for work are employed internally by the prison, manufacturing metal items for use by the Czech
Prison Service. Prisoners dismantle and
sort waste metal in the prison’s economic
activity centre and for two private ﬁrms
in rented premises in the manufacturing

area. Professional
qualiﬁcations can be
gained by inmates
in ﬁelds including
welding,
forklift
truck driving, crane
operation and load
binding.
General
education courses
include competency
development courses in information
and communication
technology, social
minimum
courses,
conversation
courses and foreign
language classes.
Special educational
techniques, such as
individual intervention and therapy
for inmates, socio-legal counselling and
discussions with prison chaplains. Group
forms of treatment program include:
psychotherapy, group counselling, a socio-psychological program and physiotherapy. Prisoners are given the chance
to express themselves through participation in sports clubs as well as handicrafts,
cultural and breeders‘ groups and attendance of cultural and sporting events. The
prison co-operates with the Educational
and Information Centre of the Mora-

vian-Silesian Region, which distributes
methodological aids and toys manufactured by prisoners to educational and social organisations in the area.
The prison has a total of 304 employees, of whom 173 are Prison Services members and 131 are civilian employees. Due to the demanding nature
of their work, employees have at their
disposal a range of possibilities to make
active use of their free time, including the ‘Na Vüchýtku’ social facilities,
tennis and volleyball courts, a sauna,
a ﬁtness room, indoor swimming-pool
and a gym. There is also considerable
interest in excursions within the Czech
Republic and abroad. The prison also
has co-operation agreements in place
with the prison in Jastrzúbie Zdrój (Poland) and the Institute for Enforcement
of Imprisonment in Dubnica nad Váhom
(Slovakia).

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Heĥmanice
Orlovská 670/35,
P. O. BOX ì. 2
713 02 Ostrava
Tel.: 595 220 111,
Fax: 595 220 289,
E-mail: info@vez.her.justice.cz
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Věznice HORNÍ SLAVKOV

Vüznice Horní Slavkov leží na okraji katastru müsta Horní Slavkov
v Karlovarském kraji. Byla založena
v roce 1958. Vüzni pĵvodnü pracovali na
stavbách v okolí, pozdüji ve dvou výrobních zónách v bezprostĥední blízkosti objektu, dále ve strojírenských dílnách a na
vnitĥních pracovištích. Vüznice je proﬁlována pro výkon trestu odnütí svobody
dospülých mužĵ, kteĥí spáchali závažnou
trestnou ìinnost, a recidivujících zaĥazených do výkonu trestu s ostrahou s délkou do 15 let. Normová ubytovací kapacita ìiní 702 míst. Ve vüznici jsou zĥízena
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oddülení pro výkon trestu s ostrahou
s kapacitou více než 600 míst a specializované oddülení se zesíleným stavebnü-technickým zabezpeìením s kapacitou
52 lĵžek, dále specializované oddülení
pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování. Prĵmürný poìet lĵžek na
svütnici je 10, nejvíce 14. Jednolĵžkové
svütnice nejsou k dispozici, dvoulĵžkových je 18. Ve vüznici Horní Slavkov je
plánovaný stav zamüstnancĵ 311. Z toho
118 obìanských pracovníkĵ a 193 pĥíslušníkĵ.
Zamüstnávání odsouzených se uskuteìėuje ve ìtyĥech formách. U cizích

podnikatelských subjektĵ, v provozovnü stĥediska hospodáĥské ìinnosti, kde
provádüjí kompletaci držákĵ trubek,
okapových hákĵ, reklamních a propagaìních materiálĵ a podobné jednoduché práce nenároìné na odbornou kvaliﬁkaci, ve vnitĥním provozu vüznice, kde
jsou zaĥazováni na jednotlivá pracovištü
pĥispívající k plynulému chodu vüznice, a ve vzdülávacím kurzu. Celkem je
v pracovním procesu zapojeno zhruba
36 % práceschopných vüzėĵ.
Hlavním principem programĵ zacházení s vüzni je jejich vedení k osobní
a spoleìenské zodpovüdnosti, zejména
nedotknutelnost cizího majetku, podporování sebevüdomí a sebeúcty, rozvoj
pozitivních vlastností osobnosti a zabránüní její degradaci. Zájmová ìinnost je
zamüĥena na seberealizaci a rozvoj zálib, manuálních schopností i fyzických
dovedností. Vzdülávání odsouzených
probíhá v püti základních rovinách:
dlouhodobé a krátkodobé vzdülávání,
kurzy, speciální postupy a metody a extramurální programy.
Ve spolupráci s Fondem kulturních
a sociálních potĥeb jsou ve Vüznici
Horní Slavkov poĥádány pro zamüstnance rĵzné sportovní a kulturní akce,
tuzemské i zahraniìní zájezdy, zajišıovány vstupenky na divadelní pĥedstavení, muzikály a ﬁlmová pĥedstavení, do
plaveckého bazénu apod. K regeneraci
psychických a fyzických sil mohou zamüstnanci využívat saunu.

HORNÍ
SLAVKOV
Prison
Horní Slavkov Prison, which was established in 1958, lies on
the outskirts of the land registry area of
the town of Horní Slavkov in the Karlovy Vary Region. Prisoners were originally put to work on building projects in
the surrounding area, and later on in two
manufacturing zones in the immediate
vicinity of the prison or in engineering
workshops or internal workplaces. It is
proﬁled as a prison for adult men guilty
of serious criminal offences and recidivists sentenced to serve up to 15 years
in a secure unit. Its standardised accommodation capacity is 702. The prison
includes a secure unit with a capacity of
over 600 and a specialised unit with enhanced technical and structural security
with a capacity of 52 beds, as well as
a specialised unit for inmates with mental or behavioural disorders. The average number of beds in a room is 10, with
a maximum of 14. There are 18 twobedded rooms, and no single rooms. The
number of employees in Horní Slavkov
Prison is projected to be 311, 118 of
whom are to be civilian employees and
193 members of the Prison Service.
There are four forms of employment available to inmates: with external

business entities, in the workshop of
the prison’s economic activity centre,
where they assemble pipe holders and
eaves hooks, make up sets of advertising and publicity materials and carry out
other uncomplicated tasks not requiring
any specialised skills, and internally in
the prison, where they are assigned to
individual workplaces and contribute to
the smooth running of the prison, and
on educational courses. In total, around
36% of inmates ﬁt for work are involved
in the work process.
The guiding principle of the prisoner
treatment programs is to lead them to an
awareness of their personal and social
responsibilities, with special regard to

the inviolability of other people’s property, the encouraging of their self-conﬁdence and self-respect, the development of positive personality traits and
to prevent their deterioration. Leisure
activities are aimed towards prisoners’
self-fulﬁlment and the development of
their interests, manual skills and physical dexterity. The education of inmates
proceeds at ﬁve basic levels: long-term
and short-term education, courses, special approaches and methods and extramural programs.
Horní Slavkov Prison co-operates
with the Fund for Cultural and Social
Needs to organise various cultural and
sporting activities for its employees, as
well as excursions within the Czech Republic and abroad, book tickets for the
theatre, musicals and ﬁlm showings,
gain access to the swimming-pool, etc.
Employees also have a sauna at their
disposal for the regeneration of their
mental and physical strength.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Horní Slavkov
Hasiìská 785
357 31 Horní Slavkov
Tel.: 352 660 111
Fax: 352 660 211
E-mail: vshslav@volny.cz
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Vazební věznice
HRADEC KRÁLOVÉ

Vazební vüznice Hradec Králové se nachází
v centru müsta. Budova
vüznice je spoleìná s budovou krajského soudu, s nímž vytváĥí pütiúhelníkový
objekt sousedící s hranicí památkové rezervace historického jádra müsta Hradce
Králové. Objekt vüznice a krajského soudu byl vystavün v roce 1933 a do dnešní
doby slouží k výkonu vazby.
V hradecké vazební vüznici je podstatná ìást výkonu vazby realizována
tzv. pevnou vazbou klasického typu
s uzavĥenými celami. Je zde i oddülení
se zmírnüným režimem, vybavené tele-
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vizorem, provizorní posilovnou a dalšími prostĥedky k výkonu sportovních
aktivit. Obvinüní zde umístüní, zejména
z ĥad mladistvých a mladých dospülých,
snáze pĥekonávají negativní dopady sociální izolace a pocity frustrace. V roce
2005 bylo v objektu vazební vüznice
v rámci investiìních akcí vüzeėské služby vybudováno hĥištü pro širší využití
sportovních aktivit s vüzni.
Souìástí vazební vüznice je areál
Samostatného oddülení výkonu trestu
v katastru obce Pouchov, který se nachází v prĵmyslové zónü müsta Hradce
Králové a byl dostavün v roce 1976 se

zámürem zamüstnávat odsouzené z nižších nápravných skupin, dnes v kategorii
výkonu trestu odnütí svobody s dohledem. Celý objekt vazební vüznice stojí
do souìasné doby tak, jak byl vybudován, novü byl vystavün pouze objekt
pro služební psy a psovody. Vzhledem
k proﬁlaci vazební vüznice pracují odsouzení na jejích vnitĥních pracovištích,
další jsou zamüstnáni u soukromých
subjektĵ na vnüjších pracovištích mimo
vazební vüznici.
V rámci programĵ zacházení si odsouzení mohou vybrat z rĵzných sportovních a vzdülávacích aktivit. Zájmové
ìinnosti odsouzených je vünována znaìná pozornost, stejnü jako náplni jejich
volnoìasových aktivit. Mají možnost
úìasti na besedách se sociálním pracovníkem, popĥípadü dalšími pracovníky
buð z vüzeėské služby, nebo obìanského života.
V poslední dobü je velmi ìasto využívána pomoc sociálních kurátorĵ. Vazební vüznice má velmi dobré kontakty
s rĵznými nevládními organizacemi.
Ve vazební vüznici Hradec Králové
pracuje témüĥ 260 zamüstnancĵ, z toho
skoro 190 jsou pĥíslušníci vüzeėské a justiìní stráže, ostatní jsou obìanští zamüstnanci. Ti všichni usilují o kvalitní sociální službu zhruba pro 160 obvinüných
a 120 odsouzených osob.

HRADEC KRÁLOVÉ
Remand Prison
The Remand Prison
is located in the centre
of Hradec Králové. It is
connected to the regional court, which
together form a ﬁve-cornered structure which lies on the edge of Hradec
Králové’s historic town centre. The
building, which houses both the prison
and the regional court, was erected in
the year 1933, and has been serving as
a custodial institution ever since.
Hradec Králové Remand Prison enforces detention mostly through the socalled classic type of ﬁxed detention,
using closed cells. There is also a unit
with an easier regimen, equipped with
a television, temporary gym and other
sports facilities. The accused, especially
juveniles and young adults, ﬁnd it easier
to overcome the negative side-effects of
social isolation and feelings of frustration here. In 2005, a multi-purpose playing ﬁeld for use by prisoners was constructed on the premises of the prison as
part of the Prison Service’s investment
program.

One part of the remand prison constitutes the grounds of the Autonomous
Prison Unit in the land registry area of
the village of Pouchov, which was built
in 1976 with the intention of employing inmates from categories subject to
an easier correctional regimen. Today it
functions as a supervised unit. It is located within the community of Pouchov,
located in Hradec Králové’s industrial
zone. The building today retains the
form it had when ﬁrst built,
the only addition being the
structure used to accommodate prison service dogs and
their handlers.
Due to the proﬁle of the
remand prison, inmates are
employed internally, while
others are employed by private entities, working at external workplaces outside the
remand prison.
Under the treatment program for prisoners, inmates
have a choice of sporting
and educational activities.
Considerable attention is
given to prisoners’ leisure
interests, as well as the way
they ﬁll their free time. They
have the chance to take part
in discussions with a social
worker or other professionals, either from the prison
service or civilian life. Social curators have been very
frequently called upon re-

cently. The prison maintains excellent
contacts with various non-governmental
organisations.
Hradec Králové Remand Prison has
nearly 260 employees, of whom almost
190 are members of prison and judicial
security, the rest being civilian employees. All of them endeavour to provide
high-quality social care for the approximate 160 accused and 120 convicted
persons accommodated in the prison.

Adresa:
Vazební vüznice Hradec Králové
Hradební 860
P. O. BOX 62
500 01 Hradec Králové 1
Tel.: 49 57 58 111, 49 57 58 204
Fax.: 49 57 58 210
E-mail: info@vez.hrk.justice.cz
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Věznice JIŘICE

Vüznice Jiĥice se nachází ve stejnojmenné
obci v okrese Nymburk
nedaleko müsta Benátky nad Jizerou.
Vznikla rekonstrukcí kasárenských objektĵ v bývalém vojenském prostoru.
Její historie se datuje od roku 1994.
Je proﬁlována jako vüznice s ostrahou
s oddülením pro výkon trestu s dozorem
pro dospülé muže. Její ubytovací kapacita je 590 míst, z toho 120 pro oddülení
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s dozorem. Ve vüznici je zĥízeno stĥedisko eskortní služby. Vüznice má více
než 310 zamüstnancĵ, z toho témüĥ 200
pĥíslušníkĵ vüzeėské a justiìní stráže.
V rámci programĵ zacházení s odsouzenými je velký dĵraz kladen na to,
aby co nejvíce z nich bylo zamüstnáno.
Pracují mimo objekt vüznice v zemüdülské nebo strojírenské výrobü. Uvnitĥ
vüznice pak v kuchyni, skladech, truhláĥské dílnü apod. Odsouzení mají možnost

dobrovolnü pracovat i v neplacených ìinnostech, jako jsou pomocné práce v sadu,
pĥi úklidu venkovních a vnitĥních ploch
vüznice. Jsou pro nü zajištüny i rĵzné
vzdülávací programy, výuka cizích jazykĵ nebo základĵ výpoìetní techniky,
pracovního i trestního práva a forem sociálního zabezpeìení. Po úspüšném ukonìení lze získat certiﬁkát, který slouží jako
doklad o absolvování rekvaliﬁkaìního
kurzu. Odsouzení jsou vedeni k aktivnímu a úìelnému využívání volného ìasu.
Mohou se zúìastnit rĵzných skupinových a individuálních aktivit na základü
nabídky vüznice. Velmi frekventované
jsou sportovní kroužky, ale i další jako
tĥeba zahrádkáĥský, hudební a šachový.
Výrobky z rukodülného kroužku dokáží
potüšit düti z dütských domovĵ, ústavĵ
sociální péìe ìi mateĥských školek. Vüznice spolupracuje s probaìní a mediaìní
službou, církvemi a rĵznými nevládními
organizacemi a je stále v úzkém kontaktu
se sociálními pracovníky.
Pro obnovu psychických i fyzických
sil zamüstnancĵ vzniklo ve vüznici moderní zázemí, v nümž mohou „vypnout
a dobít baterie“. K dispozici mají modernü vybavenou posilovnu, novou tülocviìnu, víĥivou vanu a saunu. V rámci
sociálního programu byly v nedalekých
Milovicích zrekonstruovány dva obytné
domy s kapacitou 96 služebních bytĵ.

JIŘICE
Prison
Jiĥice Prison is located in the village of
the same name in the
Nymburk district, not far from the town
of Benátky nad Jizerou. It came into being as a result of the reconstruction of
army barracks. It dates its history from
the year 1994 and is proﬁled as a secure
prison with a controlled unit for adult
males. It has an accommodation capacity
of 590, of which 120 are in the controlled unit. There is a centre for the prison
escort service within the prison. More
than 310 people are employed by the
prison, of whom almost 200 are members of prison and judicial security.
Prisoner treatment programs place
great emphasis on the employment of
as many prisoners as possible. Outside
of the prison, prisoners work on agricultural and engineering projects. Inside it,
they are employed in the kitchen, storage, joinery workshops, etc. Inmates are
given the chance to work on an unpaid,
volunteer basis, such as fruit-picking
and the cleaning of external and internal areas of the prison. They are also
given the chance to take part in various
educational programs, such as classes in
foreign languages, IT basics, labour and
criminal law and forms of social security. On successful completion of their
course, prisoners may gain a document
certifying that they have passed a requaliﬁcation course. Inmates are encouraged
to use their free time in an active and
purposeful manner. They are offered,

by the prison, the chance to participate
in a variety of group and individual activities. Sports clubs are very popular, as
are, for example, the gardening, music
and chess groups. Items produced by
the handicrafts group entertain children
in childrens’ homes, social care institutions and nursery
schools. The prison
co-operates with the
Probation and Mediation Service, the
churches and various non-governmental organisations, as
well as maintaining
contacts with social
workers.
The renewal of
the physical and
mental
energies
of prison staff has
been taken care of

in the form of modern facilities, where
they can go to ‘switch off and recharge
their batteries’. They have, at their disposal, a modern, fully-equipped ﬁtness
room, a new gymnasium, jacuzzi and
sauna. The social program has provided
for the reconstruction of two residential
houses in nearby Milovice, which have
a capacity of 96 employee service ﬂats.

Adresa:
Vüzeėská služba êeské republiky
Vüznice Jiĥice
Ruská cesta 404
P. O. BOX 8
289 22 Lysá n/Labem
Tel.: 325 558 111, 203
Fax.: 325 558 208
E-mail:
sekretariat@vez.jir.justice.cz
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Věznice
KARVINÁ
Ke stavbü vüznice
došlo v letech 1915 až
1916 v dobü I. svütové
války. Její nejnovüjší historie zaìíná
v dubnu 1997, kdy po ĥadü zmün a oprav
do ní byli eskortováni první vüzni pro
rĵzné kategorie výkonu trestu, který
zajišıuje dodnes. Jsou zde odsouzení
zaĥazení do typu vüznice s dozorem,
odsouzení zaĥazení na oddülení specializovaném pro výkon trestu odsouzených trvale pracovnü nezaĥaditelných ve
vüznici s dozorem, odsouzení zaĥazení
na oddülení specializovaném pro výkon
trestu odsouzených s mentální retardací
ve vüznici se zvýšenou ostrahou, odsouzení zaĥazení na oddülení specializovaném pro výkon trestu odsouzených trvale pracovnü nezaĥaditelných ve vüznici
se zvýšenou ostrahou, jehož souìástí je
úsek pro imobilní odsouzené zaĥazené
do typu vüznice se zvýšenou ostrahou.
Normová ubytovací kapacita Vüznice Karviná je 187 míst. Nejvütší cela
ve vüznici má ìtyĥi lĵžka, ložnice šest,
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avšak pĥevažují dvoumístné cely. Pro
odsouzené zaĥazené do typu vüznice
s dozorem jsou k dispozici dvü ubytovny. Jedna je urìena pro odsouzené
s vhodnou pracovní kvaliﬁkací, kteĥí
jsou pracovnü zaĥazeni na pracovištích
zajišıujících chod vüznice.
Druhá ubytovna je obsazena odsouzenými, kteĥí jsou pracovnü zaĥazeni
u nükolika soukromých ﬁrem. Celkový
poìet zamüstnancĵ
Vüznice Karviná je
156, z toho 99 pĥíslušníkĵ a 57 obìanských zamüstnancĵ.
Programy zacházení s vüzni jsou koncipovány speciálními
pracovníky podle individuálních zvláštností odsouzených
a obsahují v pĥimüĥené míĥe speciﬁcké
vzdülávací, zájmové,
sportovní a speciálnü výchovné aktivity. Patĥí mezi nü
zájmové
kroužky
(napĥ. šachový, kondiìní
kulturistika,
hudební, dramatická
výchova), sportovní hry (ﬂorbal, malá
kopaná), spoleìenské
stolní hry, akvaristika a po schválení vychovatelem i vlastní
aktivity. V nabídce

vzdülávacích programĵ je výuka cizích
jazykĵ ìi základĵ práce na poìítaìi, psaní na stroji apod. Zamüstnanci oddülení výkonu trestu organizují dobrovolné
pracovní aktivity, které se uskuteìėují
zejména pro neziskové organizace, jako
jsou regionální domy dütí a mládeže,
charitativní organizace – Armáda spásy,
Slezská diakonie ìi êervený kĥíž. Tam
pomáhají pĥi údržbü a opravách, stühují
nábytek, pro domy dütí a mládeže pĥipravují stanovou základnu, malují turistické centrum apod.
Do vüznice docházejí zástupci církví a náboženských spoleìností, kteĥí ve
spolupráci s vüzeėským kaplanem zajišıují duchovenskou službu. Vüznice
spolupracuje s ĥadou organizací, které
jsou zapojeny do zajišıování doplėkových aktivit programĵ zacházení ìi
vzdülávání personálu apod. Pro vybrané
studenty regionálních stĥedních, vyšších
odborných a vysokých škol, pĥipravují
zamüstnanci vüznice stáže a exkurze,
poĥádají pĥednášky a besedy pro žáky,
studenty i pedagogy o delikvenci, prevenci kriminality a drog.
Souìástí mimopracovního života zamüstnancĵ vüznice jsou spoleìné návštüvy divadelních a ﬁlmových pĥedstavení,
koncertĵ hudebních skupin a turistické
zájezdy. Reprezentanti vüznice dosahují
tradiìnü dobrých výsledkĵ pĥi regionálních i celorepublikových sportovních
soutüžích ve fotbale ìi hokeji.






KARVINÁ
Prison
The prison was built
in the period 1915-16,
during the First World
War. The most recent chapter in its history began in April 1997 when, following a series of alterations and repairs,
the ﬁrst prisoners (of various categories)
were escorted to it, a function which it
fulﬁls to this day. The prison contains
a controlled unit as well as a specialised
controlled unit for prisoners who are
permanently unﬁt for work, a specialised increased-security unit for mentally
retarded prisoners and a specialised increased-security unit for prisoners who
are permanently unﬁt for work. There is
a specialised increased-security section
in this last unit for immobile prisoners.
The standardised accommodation
capacity of Karviná Prison is 187. The
largest cell contains four beds, the largest
dormitory six; however, most accommodation is in the form of two-bedded cells.
There are two accommodation areas
available within the controlled unit. One
of these is intended for prisoners with the
appropriate work qualiﬁcations, who are
then assigned to workplaces ensuring the
running of the prison. The second accommodation area is occupied by prisoners
who have been assigned work with one
of several private ﬁrms. The total number
of employees in Karviná Prison is 156,
of whom 99 are members of the Prison
Service and 57 are civilian employees.

Treatment programs are conceived
by specialists according to the particular individual traits of prisoners and are
appropriately tailored to contain speciﬁc
educational, leisure, sporting and special
educational activities. Amongst these
are leisure groups (such as, for example,
the chess, body-building, music, and
drama groups), sports clubs (ﬂoorball,
futsal) and others, such as board games,
an aquarian club, and, if approved by the
tutor, inmates can also engage in individual activities. Educational programs on
offer include foreign language classes,
basic IT knowledge, typing classes etc.
Staff in the imprisonment unit organise
voluntary working schemes, which especially beneﬁt non-proﬁt organisations
such as regional youth centres and charitable organisations, such as the Salvation Army, the Silesian deaconate or the
Red Cross, where they help with main-

tenance and repairs, furniture removal,
prepare tent camps for youth centres,
decorate the tourist centre, etc. The
prison is also visited by the representatives of various churches and religious
organisations, who, in co-operation with
the prison chaplain, see to the spiritual
wellbeing of inmates. The prison co-operates with a number of organisations
linked with complementary activities
in prisoner treatment programs or staff
educational programs etc. Prison staff
prepare educational visits and excursions for selected students from regional
secondary schools, vocational colleges
and universities, as well as giving lectures and talks on delinquency, crime
and drugs prevention for school pupils,
students and teachers.
When not at work, prison staff may
take part in group visits to the theatre
and cinema, concerts of musical bands
and tourist excursions. Players representing the prison have traditionally
achieved good results in regional and
national sports competitions, in football
or ice hockey.

Adresa
Vüzeėská služba êR
Vüznice Karviná
Fryštátská 178
P. O. BOX 42
733 01 Karviná 1
Tel.: +420 596 316 992
Fax: +420 596 316 991
E-mail:
podatelna@vez.kna.justice.cz
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Věznice KUŘIM

Vüznice je dislokována v katastru müsta
Kuĥim na okraji prĵmyslové zóny, deset kilometrĵ severnü
od Brna na jižní Moravü. Její poìátky
spadají do let 1956–1957, kdy byla poboìkou Vazební vüznice Brno. Souìasná podoba areálu je z roku 1981. Je
urìena pro výkon trestu odnütí svobody
odsouzených mužĵ starších 18 let, kteĥí
byli soudem zaĥazeni k výkonu trestu do
vüznice s ostrahou. Jsou zde i oddülení
pro výkon trestu mladých dospülých
(s dozorem), specializované oddülení
pro výkon trestu trvale pracovnü nezaĥaditelných odsouzených (s ostrahou)
a specializované oddülení pro výkon
trestu sexuálních delikventĵ (s ostrahou). V záĥí 2005 bylo ve vüznici umís-
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tüno 568 vüznüných osob, z toho 379 ve
vüznici s ostrahou. Vüzni jsou ubytováni na spoleìných ložnicích s prĵmürnou
kapacitou 10 lĵžek, jsou zde však i pokoje pro 4 nebo 18 odsouzených.
Zabezpeìení správného chodu vüznice a dodržování zákonných norem
zajišıuje 261 zamüstnancĵ, z nichž je
146 pĥíslušníkĵ ve služebním pomüru
a 115 obìanských pracovníkĵ. Vüznice vytváĥí podmínky pro zamüstnávání
odsouzených ve stĥedisku hospodáĥské
ìinnosti, ve svém vlastním provozu
a u soukromých ﬁrem. Dlouhodobü se
zamüstnanost vüzėĵ pohybuje kolem 40
%. K získání a udržení pracovních návykĵ je nabízena i možnost brigádní práce
bez nároku na odmünu, pĥi pomocných
pracích pro potĥeby vüznice a v rukodülných dílnách. Odsouzení mají možnost zdokonalovat
se formou samostudia v cizích jazycích i v mateĥském
jazyku. Speciální
výchovné aktivity
probíhají individuální i skupinovou
formou a zajišıují je specialisté
z oddülení výkonu
trestu. Jde o sociálnüpsychologický
výcvik,
arteterapii, psychoterapii,

terapeutické aktivity v rámci poradny
drogové prevence. Vüznice spolupracuje s nevládní neziskovou organizací
Podané ruce, jejíž pracovníci poskytují
služby v oblasti drogových závislostí.
Souìástí práce s vüzni jsou i aktivity pro
volný ìas, napĥíklad sportovní, hudební,
výtvarný, modeláĥský kroužek. Ve vüzeėské knihovnü je k dispozici více než
5000 titulĵ.
Zdejší specializované oddülení pro
sexuální delikventy je jediné v ìeských
vüznicích. Vzniklo v roce 1997 a po
léìebné stránce úzce spolupracuje s externími lékaĥi. Jsou zde umístüni odsouzení, kterým soud uložil po vykonání
trestu odnütí svobody ústavní sexuologickou léìbu. Recidivita tüchto osob je
pouze 2,9 %.
Další specializací vüznice je oddülení pro trvale pracovnü nezaĥaditelné
odsouzené, kde jsou umístüny osoby
s plným nebo ìásteìným invalidním
dĵchodem a starobní dĵchodci. Proto je
vüznice vybavena bezbariérovými pĥístupy do vütšiny prostorĵ.
Pro prohloubení odbornosti jsou zamüstnanci vüznice vysíláni do specializaìních kurzĵ, uskuteìėují se pracovní
návštüvy (Nümecko, Slovensko, Polsko). Ve volném ìase se mohou vünovat
sportu, úìastnit se kulturních akcí, poznávacích a turistických zájezdĵ v êR
i evropských zemích. Vüznice má vlastní rekreaìní stĥedisko Radimüĥ (Východoìeský kraj).

KUŘIM Prison

The prison is situated on the edge of the industrial zone in the land
registry area of the town of Kuĥim, ten
kilometres north of Brno, in the South
Moravia region. Its origins go back to
the years 1956-57, when it functioned
as a branch of Brno Remand Prison. It
attained its current form in 1981, and is
intended for men over 18 years of age
who have been sentenced to terms of
imprisonment in a secure unit. There is
also a controlled unit for young adults,
a specialised secure unit for inmates
who are permanently unﬁt for work and
a specialised secure unit for sex offenders. As of September 2005, 568 inmates
were accommodated in the prison, of
whom 379 were housed in the secure
unit. Prisoners are accommodated in
dormitories containing an average of 10
beds, however there are also dormitories
accommodating 4 or 18 inmates.

The smooth running of the prison and
its adherence to legal norms is ensured
by the 261 prison staff, of whom 146 are
members of the Prison Service and 115
are civilian employees. The prison maintains a centre for economic activity to
help prisoners ﬁnd work, both internally
and with private ﬁrms. The employment
rate around prisoners has, for some years
now, been around 40%. The gaining and
maintaining of work habits is also encouraged through the offer of unpaid part-time
work, in auxiliary work for the needs of
the prison and in handicraft workshops.
Inmates are given the opportunity to improve their skills through self-study both
in foreign languages and in their mother
tongue. Special educational activities are
arranged for individuals and groups and
are administered by specialists from the
imprisonment unit. These include sociopsychological training, art therapy, psychotherapy and therapeutic activities under the auspices of the advisory
bureau for drugs prevention.
The prison co-operates with the
non-governmental, non-proﬁt
‘Podané ruce’ (‘Outreach’) organisation, whose employees
provide services to drug addicts. Work with prisoners also
includes leisure activities, such
as sports, music, art and modelling clubs and groups. More
than 5000 volumes are also
available in the prison library.
Kuĥim’s specialised sex offenders’ unit is the only one in

the Czech prison network. It was set up
in 1997, and, in the provision of medical
treatment, closely co-operates with external doctors. Prisoners accommodated
here have been ordered to undergo institutional sexological treatment following
the completion of their terms of imprisonment. The recidivism rate amongst
inmates of this unit is only 2.9%. The
prison further specialises in the housing
of prisoners who are permanently unﬁt
for work; inmates accommodated here
include those on partial or full invalidity
pension and old-age pensioners, meaning
that there is wheelchair access to most
parts of the unit.
In order to deepen their professional
knowledge, employees are sent on specialisation courses and undertake working
visits to Germany, Slovakia and Poland.
They can devote their free time to sport,
take part in cultural events and touristic
and hiking excursions in the Czech Republic and to other EU countries. The
prison also has its own recreation centre
in Radimüĥ (East Bohemia Region).

Adresa
Vüzeėská služba êR
Vüznice Kuĥim
Blanenská 1191
P. O. Box 21
664 34 Kuĥim
Tel.: +420 541 555 111
Fax: +420 541 555 130
E-mail: info@vez.kur.justice.cz
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Věznice KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Celý areál Vüznice
Kynšperk nad Ohĥí se
nachází v katastrálním
území obce Libavské Údolí a Zlatá.
Pĥi cestü autem vüznici najdete na pĵli
cesty mezi müsty Sokolov a Cheb.
Její historie se datuje od 30. ìervence
1995, kdy byl areál bývalého vojenského útvaru bezúplatnü pĥeveden do
užívání Vüzeėské službü êeské republiky. Na poìátku své existence patĥila
k Vüznici Ostrov nad Ohĥí, ale ještü
v prĵbühu druhého pololetí roku 1995
byla zaìlenüna do Vüznice Horní Slavkov. Naĥízením ministra spravedlnosti
êR z roku 1999 byla k 1. lednu 2000
zĥízena jako samostatný vüzeėský subjekt. Je proﬁlována jako vüznice pro
muže odsouzené k výkonu trestu odnütí
svobody do kategorie dozor. Po vybudování prvního strážního stanovištü,
zprovoznüní budovy správy vüznice,
zdravotnického stĥediska, kuchyėského
bloku a jedné z ubytoven bylo v lednu
1996 do vüznice pĥemístüno z jiných
vüznic prvních 20 odsouzených. Jejich
poìty se postupnü navyšovaly, v roce
2001 zde bylo umístüno v prĵmüru 576
odsouzených.
V prĵbühu roku 1997 byla ìásteìnü zrekonstruována jedna z budov na
pracovištü odsouzených s kapacitou 80
pracovních míst. Zamüstnanost odsouzených byla zvyšována souìasnü s do-
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konìováním stavebních úprav dalších
pracovních prostor. Odsouzení jsou
zaĥazováni do práce ve vüzeėských režijních provozech a v provozovnách
stĥediska hospodáĥské ìinnosti na pracovištü ﬁrem, které se zabývají výrobou drobných betonových prefabrikátĵ,
kompletací rĵzných reklamních tiskovin
a zpracováním starého textilu. Mohou též
bezplatnü vykonávat pomocné a údržbové práce ve prospüch vüznice nebo se
úìastnit brigádnických prací v nedalekém domovü dĵchodcĵ, mateĥské školce
apod. V únoru 2004 byla ukonìena výstavba oplocení tzv. výrobní zóny, která

umožnila zamüstnat další
odsouzené.
Prĵmürná zamüstnanost
se dlouhodobü pohybuje
mezi 60–70 %. Ve vüznici
je umístüno v prĵmüru 420
odsouzených.
Pro jejich vzdülávání
vüznice velkou mürou
využívá své vlastní zdroje.
Napĥíklad na výuce cizích
jazykĵ se podílejí i odsouzení se znalostí pĥíslušného
jazyka. Ĥada odsouzených
získala osvüdìení o absolvování kurzu v oboru
ìíšník, základy výpoìetní
techniky, k obsluze motorové sekaìky, kĥovinoĥezu
aj. Odsouzení mají k dispozici rĵzné možnosti využití
volného ìasu a je jim poskytována duchovní péìe.
Vüznice má pĥidüleno 202 tabulkových míst, z toho 113 je vyìlenüno pro
zamüstnance ve služebním pomüru,
vìetnü pĥíslušníkĵ místní jednotky
justiìní stráže.
Zbývající tabulková místa tvoĥí civilní zamüstnanci. Ti ve svém volném
ìase mohou využívat celé škály nabídek nejrĵznüjších kulturních akcí za
pĥispüní Fondu kulturních a sociálních
potĥeb a odborové organizace. V ĥíjnu
roku 2002 navázala vüznice spolupráci
s vüzeėským zaĥízením v bavorském
Hofu a Bayreuthu.

KYNŠPERK NAD OHŘÍ Prison

Kynšperk nad Ohĥí
Prison is located in
the land registry area
of the villages of Libavské Údolí and
Zlatá, lying about halfway between the
towns of Sokolov and Cheb. Its history
dates from the 30th July 1995, when the
grounds of a former military barracks
were transferred free of charge to the
Prison Service of the Czech Republic. It
originally belonged to Ostrov nad Ohĥí
Prison, but was then incorporated into
Horní Slavkov Prison in the second half
of 1995. Based on a Decree of the Czech
Minister of Justice, the prison became an
autonomous penal institution on the 1st
January 2000. It is proﬁled as a controlled unit for males serving a term of imprisonment falling under the controlled
prison category. Following the building
of the ﬁrst guardhouse and the opening
of the prison administration building,

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Kynšperk nad Ohĥí
Zlatá 52
357 51 Kynšperk nad Ohĥí
Tel.: 352 306 111, 352 306 202
Fax: 352 306 598, 352 306 205
E-mail: veznice.kynsperk
@vez.kyn.justice.cz

health centre, catering block and one of
the accommodation units, the ﬁrst 20
inmates were transferred to the prison
from other prisons in January 1996.
Their numbers gradually increased, with
an average of 576 prisoners occupying
the prison in 2001.
During the year 1997, one of the buildings was partially reconstructed to serve
as a workshop for prisoners, with a capacity of 80 working positions. Employment
amongst prisoners was increased along
with the structural adaptation of further
working areas. Prisoners are assigned
work in internal overhead operations and
in the prison’s economic activity centre,
where they work for ﬁrms manufacturing
small concrete prefab items, making up
sets of advertising materials and processing salvage textiles. They can also do unpaid work to help maintain the prison or
voluntary work in a nearby old people’s
home, nursery school, etc. February 2004
saw the completion of the perimeter fencing of the so-called manufacturing zone,
which made possible the further employment of inmates. The average employment rate amongst prisoners has hovered
around the 60-70% mark for several
years now.
The prison accommodates an average of 420 inmates, for whose education
the prison, to a large extent, draws on its
own resources. For example, the teach-

ing of foreign languages is
also contributed to by prisoners with knowledge of the appropriate languages. Many inmates have gained certiﬁcates
in waitering, basic computer
skills, or in the operating of
motor mowers, tree trimming
machines, etc. Prisoners also
have at their disposal various
leisure activities, and are provided with religious care.
202 employees are assigned to the prison, of whom
113 are Prison Service members, including members of
the local judicial security
unit. The remaining personnel are civilian employees.
There are a whole range of
cultural activities on offer
for these staff, contributed to
by the Cultural and Social Fund and by
the trade union organisation. In October
2002, the prison established cooperation
with the penal institutions in Hof and
Bayreuth, Bavaria.

29

Věznice a vazební věznice v ČR

Vazební věznice LIBEREC

Budova
vazební
vüznice v Liberci, postavená v toskánském
slohu, píše svoji historii od roku 1877,
vznikla v období nebývalého urbanistického i sociálního rozkvütu müsta, které
se nachází na severu êech v pĥekrásném
kraji Jizerských hor. Svému úìelu slouží nepĥetržitü od 60. let 20. století. Po
roce 2003 prošla nároìnou rekonstrukcí
a od ìervence 2004 má ubytovací kapacitu rozšíĥenou na 377 míst, z toho 169
pro výkon vazby a 208 pro výkon trestu
odnütí svobody. Z nich je 103 na oddílech vüznice s ostrahou a 32 s dozorem.
Témüĥ 60 lĵžek je urìeno pro nástupní
a pĥijímací oddülení a ve vüznici nechybí ani ìtrnáctilĵžkové výstupní oddülení. Vütšina cel je ìtyĥlĵžková, nejvütší
mají kapacitu 6 míst. Bühem roku se zde
nachází ve výkonu vazby nebo trestu na
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400 vüzėĵ. Rekonstrukcí prošel i bezpeìnostní systém této vazební vüznice.
Více než devadesát kamer, elektronické
zámky, signalizace rozbíjeného okenního skla nebo vnüjší plášıová ochrana
budovy, to vše ústí na operaìní stĥedisko
nejmodernüjšího typu, jehož obsluha má
nepĥetržitý pĥehled o düní v celém objektu i jeho bezprostĥední blízkosti.
Reproﬁlace vüznice znamenala významnou zmünu i v práci s vüznünými
osobami. Bylo tĥeba doplnit tým zamüstnancĵ oddülení výkonu vazby a trestu
a rovnüž vybudovat odpovídající zázemí. Odsouzení i obvinüní mohou nyní
využívat dvü tülocviìny, víceúìelový
vycházkový dvĵr, centrální posilovnu,
uìebnu práce s PC, dĥevomodeláĥskou
dílnu a dílnu výtvarných kroužkĵ s hrnìíĥským kruhem a pecí pro vypalování
keramiky. V jednom dni se tak témüĥ

dvaceti volnoìasových aktivit mĵže
úìastnit na 150 vüzėĵ.
Zamüstnanost odsouzených kmenovü zaĥazených ve Vazební vüznici
Liberec se pohybuje kolem 60 %. Významnou složkou dynamické bezpeìnosti vüznice je i smysluplné naplnüní
výkonu vazby nebo trestu volného ìasu
vüzėĵ, jimž jsou vedle tradiìnü nejoblíbenüjších sportovních aktivit nabízeny
i vzdülávací, rukodülné, relaxaìní a terapeutické kroužky.
Nechybí kvalitnü vybavená knihovna a videotéka. Od roku 2003 mohou
vüznüní využívat i kapli spojenou s klubovými prostorami.
Zamüstnanci vünují velkou péìi podpoĥe získávání a udržení základních sociálních návykĵ a pozitivní mezilidské
komunikace. V nabídce je sociální výcvik a kroužky sebeobslužných aktivit.
Nezbytné místo v socializaìním procesu
mají také pravidelné akce mimo vüznici, které dávají odsouzeným možnost
neztratit reálnou pĥedstavu o životü na
svobodü, což mĵže být jedním z rozhodujících resocializaìních faktorĵ po propuštüní. V rámci výkonu vazby je nejvíce ìasu a úsilí smürováno k mladistvým
a takzvaným mladým dospülým vüzėĵm
do 26 let vüku.
Vüznice spolupracuje s nestátními
a neziskovými organizacemi, zejména
s regionálními církevními sbory, ale
i Armádou spásy, charitativní iniciativou Nadüje a libereckou odboìkou protidrogového K-centra.
Ve Vazební vüznici Liberec pracuje více než 200 zamüstnancĵ, z toho
pĥes polovinu tvoĥí pĥíslušníci vüzeėské
a justiìní stráže. Její vedení klade velký dĵraz na vzdülávání zamüstnancĵ,
z nichž celá ĥada studuje na vysokých
školách.
Všichni obìanští pracovníci i pĥíslušníci mohou využívat Fondu kulturních a sociálních potĥeb, z nühož jsou
hrazeny vstupenky na sportovní a kulturní podniky, zájezdy nebo pĥíspüvky
na dovolené ìi bezúroìné pĵjìky.
Péìí personálního referátu udržuje
vüznice kontakt také se svými bývalými zamüstnanci jak formou pravidelných roìních pĥedvánoìních setkání,
tak osobními návštüvami u pĥíležitosti
životních výroìí.

LIBEREC Remand Prison
The history of the
building which houses
Liberec Remand Prison,
which was built in the Tuscan style,
goes back to the year 1877, a period that
saw the extraordinary urban and social
ﬂourishing of the town, which lies at the
foot of the beautiful Jizerské Mountains
in North Bohemia. It has been serving
its current purpose since the 1960s. It
underwent a demanding reconstruction
after 2003 and, since July 2004, has had
an accommodation capacity of 377, of
which 169 places are for persons on remand and 208 for prisoners. Of these,
103 are housed in secure units within the
prison and 32 in controlled units. The arrival and receiving unit takes up almost
60 places, and the prison also has a 14bed dormitory in its leaving unit. Most
cells contain four beds, with the largest
containing six. In the course of a year,
up to 400 prisoners or detainees are
accommodated here. The remand prison’s security system also went through
reconstruction. More than ninety cameras, electronic locks, broken-window
alarms, and the prison’s external protec-

tion cladding are all overseen from the
prison’s state-of-the-art operations centre, whose staff can monitor events both
in the prison and its immediate vicinity,
twenty-four hours a day.
The re-proﬁling of the prison also
signalled a major change in the treatment of inmates. It became necessary
to expand the team responsible for the

Custody and Imprisonment Unit while,
at the same time, upgrading their facilities. Prisoners and detainees now have, at
their disposal, two gymnasiums, a multipurpose exercise yard, a central ﬁtness
room, an IT classroom, a woodworking
studio and a studio for art groups, including a ceramic wheal and a kiln; so,
in the course of one day, almost twenty
leisure activities can take place with the
participation of up to 150 prisoners.
The employment rate of prisoners
resident in Liberec Remand Prison is
around 60%. A crucial part of ensuring
dynamic security within the prison is
also the purposeful ﬁlling of the spare
time of inmates and detainees who are
offered, apart from the usual, most popular sports activities, the chance to take
part in educational, handicrafts, relaxation and therapy groups. Nor does the
prison lack a well-stocked library or
video library. Prisoners have also, since
2003, had access to a chapel and recreation areas.
Employees also take great care to
support the gaining and maintaining of
basic social habits and positive interpersonal communication.
Prisoners are offered the chance to
take part in social training and self-sufﬁciency groups. Crucial to this socialisation process are also regular events
outside the prison, helping prisoners to
stay in touch with the outside world,
which can be one of the decisive factors
in their re-socialisation into society following their release. Amongst convicted
criminals, most time and effort is di-

rected towards juvenile and young adult
prisoners, up to the age of 26 years.
The prison co-operates with nongovernmental and non-proﬁt organisations, particularly with regional church
groups, but also with the Salvation
Army, the ‘Nadüje’ (‘Hope’) charity
initiative and the Liberec branch of the
anti-drug ‘K-centrum’.
More than 200 staff work in Liberec
Remand Prison, of whom more than half
are members of prison and judicial security. Management lays great emphasis
on the education of employees, of whom
many take courses at college and university. All civilian employees and members of the Prison Service have access
to the Cultural and Social Fund, which
pays for tickets to sporting and cultural events, excursions or contributes to
holiday expenses or interest-free loans.
Through the Personnel Ofﬁce, the prison also maintains contact with its former
employees, both in the form of regular
pre-Christmas reunions and personal
visits for birthdays and anniversaries.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Liberec
P. O. BOX 400, Pelhĥimovská 3
460 62 Liberec
Tel.: 482 426 111
Fax: 482 426 245
E-mail:
sekretariat@vez.lbc.justice.cz

31

Věznice a vazební věznice v ČR

Vazební věznice LITOMĚŘICE
Vazební
vüznice
v Litomüĥicích byla postavena v letech 1907 až
1908 jako krajský ústav pro výkon vazby a tomuto úìelu slouží bez pĥerušení
dodnes. V souìasné dobü je urìena pro
výkon vyšetĥovací vazby obvinüných
mužĵ a žen vìetnü mladistvých pro
okresní soudy, zejména v severoìeském
regionu. Zároveė je zde zabezpeìován
pĥíjem odsouzených do výkonu trestu.
Souìástí vazební vüznice je vedle pĥijímacího oddülení rovnüž samostatné
oddülení výkonu trestu pro odsouzené
muže zaĥazené do typu vüznice s dozorem. Celková ubytovací kapacita vazební vüznice je 333 míst. Z tohoto poìtu
je vyìlenüno pro výkon vyšetĥovací
vazby obvinüných 244 míst a pro výkon
trestu odnütí svobody odsouzených 89
míst. Vüzni jsou ubytováni na spoleìných svütnicích s prĵmürnou kapacitou
3 lĵžek, nejvütší z nich mají püt lĵžek.
Jednolĵžkových svütnic je püt, dvoulĵžkových pak 95.
O umístüné vüznüné osoby peìuje
celkem 224 zamüstnancĵ. Z toho je 163
pĥíslušníkĵ a 61 obìanských pracovníkĵ
VS êR. Vazební vüznice také zabezpeìuje ìinnost justiìní stráže u okresního
soudu a státního zastupitelství se sídlem
v Litomüĥicích.
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Vüzni jsou zamüstnáni ve vnitĥním
provozu vazební vüznice. Pracují ve
vüzeėské kuchyni i v kuchyni pro zamüstnance, dílnü, autodílnü, vykonávají
rĵzné práce vìetnü úklidových a pomocných. Pro jednotlivé skupiny vüznüných
osob jsou uplatėovány v rámci vnitĥní
diferenciace alternativní programy, rozdülené pro muže, ženy, obvinüné, od-

souzené, mladistvé, mladé vüznü do 26
let apod. V rámci vzdülávacích aktivit
mohou navštüvovat kurz sebeobslužných aktivit a kurz zvládání konﬂiktních
situací. Probíhá zde i program pĥípravy
odsouzených na propuštüní. Speciálnüvýchovné postupy zahrnují sociálnüprávní poradenství, relaxaìní cviìení,
pracovní terapii, arteterapii a odbornou
psychologickou a psychoterapeutickou
péìi. Nabídka zájmových aktivit obsahuje napĥíklad akvaristický, ìtenáĥský,
hudební a výtvarný kroužek, zájemci
o sport se mohou vünovat míìovým
hrám, stolnímu tenisu, šachĵm, navštüvovat místnosti ke kondiìnímu cviìení,
hrát ﬂorbal.
Potĥeba jejich seberealizace je tak
uspokojována sociálnü akceptovatelnou
formou a nikoliv rozvojem antisociálních pĥedstav, programĵ a plánĵ. Podobné možnosti mají i obvinüní.
Ve vazební vüznici je uplatėován
Program celoživotního vzdülávání, jehož souìástí je jak úìast v kurzech organizovaných Institutem vzdülávání
Vüzeėské služby êeské republiky, tak
i zdokonalovací školení pro zamüstnance pĥímo ve vüznici, vìetnü pravidelných provürek fyzické kondice, znalostí
sebeobrany apod. Podporována je rovnüž zájmová, kulturní, a sportovní ìinnost zamüstnancĵ.

LITOMĚŘICE Remand Prison
Litomüĥice Remand
Prison was built in the
years 1907-8 as a regional house of detention, a purpose
which it serves to this day. It currently
functions as a detention centre for accused men and women, including juveniles, for district courts, particularly in
the North Bohemia region. The prison
also receives convicted criminals. Apart
from the receiving unit, there is also
a separate unit for convicted males sentenced to a controlled prison. The total
accommodation capacity of the prison is
333, 244 of the places being allotted to
remand prisoners and 89 being allotted
to convicts. Inmates are accommodated
in dormitories containing an average
of 3 beds each, the largest containing
5 beds. There are ﬁve single rooms and
95 two-bedded ones.
Inmates are in the care of the prison’s
224 employees, of whom 163 are members and 61 are civilian employees of
the Czech Prison Service. The remand
prison is also responsible for the activity
of judicial security at the district court
and the Ofﬁce of the State Attorney in
Litomüĥice.

Inmates are employed in the prison’s
internal operations, working in both
the prisoners’ and the staff kitchen, the
prison workshop and garage, and carry
out various jobs including cleaning and
casual work. Through ‘internal differentiation’, alternative programs are also
used for individual
groups of inmates:
male, female, remand
prisoners,
convicts, juveniles,
young adults up to
the age of 26, etc.
Educational activities include a selfsufﬁciency course
and conﬂict-management courses.
Programs are also
run to prepare inmates for life after
their release. Special
educational
methods
include
socio-legal counselling, relaxation
exercises,
work
therapy, art therapy and specialist
psychological and
psychotherapeutic
care. Leisure activities on offer include

aquarian, reading, music and art groups,
while sports enthusiasts have a choice
of ball games, table tennis, chess, ﬁtness
rooms and ﬂoorball. Thus their need for
self-expression is met in a socially acceptable way and not through anti-social
thoughts, schemes and planning. Similar opportunities are also given to the
accused.
The prison also applies the Lifelong-Learning Program, which includes
participation in courses organised by
the Educational Institute of the Prison
Service of the Czech Republic, as well
as employee self-improvement classes
run within the prison itself, including
regular checks on physical ﬁtness, selfdefence skills etc. Support is also given
for the leisure, cultural and sporting activities pursued by employees.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Litomüĥice
Veitova 1
P. O. BOX 79
412 81 Litomüĥice
Tel.: 416 720 111
Fax: 416 720 211
E-mail:
veznice@vez.ltm.justice.cz
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Věznice MÍROV

Historie vüznice sahá
až do poloviny 12. století, kdy byl na strmém vrchu poblíž Mohelnice vybudován dobĥe
opevnüný hrad Mírov, jenž se stal souìástí obranné soustavy chránící majetek
olomouckého biskupa. Podnüt k jeho
výstavbü dal olomoucký biskup Bruno
ze Schauenburku a první zpráva o hradu je doložena k roku 1256. Od konce
14. století sloužil jako spolehlivé vüzení
pro provinivší se biskupské služebníky.
Souìasná mírovská vüznice je proﬁlována jako vüznice se zvýšenou ostrahou.
Má oddülení s dozorem, s ostrahou, oddülení se zvýšenou ostrahou, oddülení
pro výkon doživotních trestĵ a oddülení
specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou
chování. Ubytovací kapacita vüznice je
339 míst, pĥiìemž vüzni jsou ubytováni
na spoleìných svütnicích, nejvütší má
18 lĵžek. Celkem je zde 32 dvoulĵžkových svütnic a osm jednolĵžkových.
Bühem roku se zde nachází v prĵmüru
okolo 350 vüzėĵ.
Zamüstnanost vüzėĵ se dlouhodobü
pohybuje kolem 53 %. S ohledem na
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jejich složení je pro vüznici atraktivní
nabídka takového pracovního uplatnüní, které lze realizovat v areálu vüznice.
Odsouzení pracují ve dĥevovýrobü, zejména pĥi výrobü nábytku, jehož kvalita
je plnü srovnatelná s nabídkou na trhu.
Nábytek vyrobený v dílnách vüznice
lze nalézt v ĥadü úĥadĵ státní správy,
v úĥadu veĥejného ochránce práv v Brnü ìi v Justiìním paláci v Liberci. Další
uplatnüní mohou odsouzení nalézt na
pracovišti kovovýroby, kde je zamüstnáno nejvütší procento vüzėĵ, dále na
pracovištích apretace, papírové výroby
a výroby žaluzií.
Vzhledem k dlouhodobým trestĵm
odsouzených je vedením vüznice, specialisty i vychovateli kladen velký dĵraz
na jejich mimopracovní aktivity a využívání volného ìasu. Kromü, dá se ĥíci,
obvyklého vyžití pĥi sportu mohou své
zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných
oblastech, jsou zde napĥíklad hudební
skupiny, kroužek výtvarného umüní,
akvaristický a další, odsouzeným je
k dispozici i knihovna s odbornou i beletristickou literaturou. Úspüch mají
i dĥevüné hraìky, vyrobené z odpadové-

ho materiálu v rámci pracovní terapie.
Nükteré z nich byly vyrobeny pĥímo
na pĥání speciálních center peìujících
o düti s více vadami, kde slouží jako didaktické pomĵcky. V rámci programĵ
zacházení spolupracuje vüznice se zástupci církví a ĥadou dalších nevládních
organizací a sdružení, které se spolupodílejí na výchovném procesu.
Ve Vüznici Mírov pracuje pĥes 300
zamüstnancĵ, z toho více než 200 tvoĥí
pĥíslušníci vüzeėské a justiìní stráže,
ostatní jsou obìanští zamüstnanci. Pro
jejich sportovní vyžití je k dispozici tülocviìna s posilovnou, tenisové kurty,
k rekreaci slouží i vlastní mini rekreaìní
zaĥízení na Bušínovü. Nezapomíná se
ani na rodinné pĥíslušníky. Za pĥispüní
Fondu kulturních a sociálních potĥeb
jsou poĥádány vedle tuzemských zájezdĵ i zájezdy do evropských zemí stejnü
jako návštüvy divadelních a muzikálových pĥedstavení nebo letní dütské
tábory. Tradiìními se již stala setkání
s dĵchodci.
Úspüšnü byla navázána i spolupráce
s kolegy ze slovenské, polské a nümecké vüznice.

MÍROV Prison
The history of the
prison stretches back to
the middle of the 12th
century, when the well-fortiﬁed Mírov
Castle was built on a steep hill near the
town of Mohelnice, which became part
of the fortiﬁcations defending the property of the bishop of Olomouc. The castle was built on the initiative of Bruno of
Schauenburg, bishop of Olomouc, and
the ﬁrst record of the castle dates from
1256. From the end of the 14th century,
it served as a secure prison for culpable
servants of the bishops. The modern-day
prison in Mírov is proﬁled as a high-security institution, incorporating a controlled unit, a secure unit, a high-security
unit, a unit for those serving life imprisonment and a specialised custodial unit
for convicted prisoners with mental and
behavioural disorders. The prison has an
accommodation capacity of 339. Inmates
are housed in dormitories, the largest of
which contains 18 beds. In total, there
are 32 two-bedded and 8 single rooms.
Around 350 prisoners are accommodated here in the course of a year.
Prisoners’ employment rate has, for
several years now, been around 53%.
In view of the make-up of the inmate
population, there is an attractive range
of work on offer that can be carried out
within the premises of the prison. Prisoners are employed in carpentry, especially the manufacture of furniture of
a quality comparable to that available
on the market. Furniture manufactured
in prison workshops can be found in the
administration ofﬁces of many state authorities, such as the ombudsman’s ofﬁce in Brno or the Palace of Justice in

Liberec. Prisoners
can also ﬁnd employment in the
metalworking shop,
which occupies the
highest percentage
of inmates, as well
as surface ﬁnishing
work, making of
paper and the production of Venetian
blinds.
In view of the
length of sentences
being served, prison
management, specialists and tutors
lay great emphasis
on the activities
they pursue outside
of work and the way
they spend their
free time. Apart
from, so to speak,
the usual self-fulﬁlment offered by
sport, inmates also
have the opportunity to apply their interests and abilities
in other spheres, be they music groups
or art, aquarian and other clubs. Inmates
also have access to a library containing
both specialist publications and ﬁction.
Wooden toys, manufactured from waste
material during work therapy classes,
have also proved successful, some being produced at the request of special
care centres for children with multiple
handicaps, where they serve as didactic
aids. Treatment programs for prisoners
also encompass co-operation with the
representatives of
various churches
and many other
non-governmental
organisations and
associations who
jointly contribute
to the education process.
Mírov Prison
has over 300 employees, of whom
more than 200 are
members of prison
and judicial secu-

rity, the rest being civilian employees.
Their sporting needs are taken care of
with a gym and ﬁtness room and tennis courts. For recreational purposes
there is also a small recreational facility
in Bušínov. Staff with families are also
cared for. The Cultural and Social Fund
contributes to excursions both at home
and other European countries, as well
as visits to the theatre and musicals or
summer camps for children. Meetings
with pensioners have also become traditional. Co-operation with fellow-professionals from prisons in Slovakia, Poland
and Germany has also been successfully
established.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Mírov
P. O. BOX 1
789 53 Mírov
Tel.: 583 488 111
Fax: 583 429 134
E.mail: info@vez.mir.justice.cz
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Věznice NOVÉ SEDLO
Vüznice se nachází v Ústeckém kraji na
okraji obce Nové Sedlo. Pĵvodnü byla zĥízena jako poboìka
pracovního tábora Vykmanov na Jáchymovsku v roce 1958, ale v dalších
letech prošla ĥadou rekonstrukcí a organizaìních zmün. Od 1. ledna 2005
je proﬁlována jako vüznice s dozorem
a oddülením specializovaným pro výkon
trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování zpĵsobenou užíváním
psychotropních látek. Její celková ubytovací kapacita je 421 míst. Vüzni jsou
ubytováni ve dvou až devítilĵžkových
svütnicích. Odsouzení, kteĥí jsou ve výkonu trestu odnütí svobody v oddülení
s dozorem, jsou umístüni na ubytovnách
ve tĥech diferenciaìních skupinách. Ty
jsou rozlišeny podle povahy trestného
ìinu, plnüní programu zacházení, pravidelného pracovního zaĥazení a chování
odsouzených. Prĵmürná délka výkonu
trestu odsouzených mužĵ je dva roky.
Možnost trvalého pracovního zaĥazení odsouzených je ovlivnüna geograﬁckou polohou vüznice, která leží
v zemüdülské oblasti a kraji s nejnižší
zamüstnaností v êeské republice. K pracím v tomto sektoru lze využít odsouzené
pouze sezonnü na nestĥežených pracovištích. U ﬁrem pĵsobících v areálu vüznice
se vüzni uplatėují pĥi balení drogistického zboží a ve dĥevovýrobü. V souìasné
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dobü ìiní zamüstnanost odsouzených
32 %. V rámci programĵ zacházení se
odsouzení podílejí na estetizaci prostor
vüznice a drobných údržbáĥských a úklidových pracích na ubytovnách s cílem
utváĥet u nich autoregulaìní mechanizmy a rozvíjet jejich pracovní návyky
a tvoĥivost. V souìinnosti se Stĥedním
odborným uìilištüm a stĥední odbornou
školou v Žatci vüznice zabezpeìuje teoretický záuìní kurz v oboru ìíšník pro
nekvaliﬁkované odsouzené, kteĥí proje-

ví zájem o další vzdülávání. Další kurzy probíhají pod vedením zamüstnancĵ
vüznice dle aktuální nabídky. Ta zahrnuje kurz ìeského jazyka, cizích jazykĵ,
spoleìenského chování, obìanské nauky, psaní na stroji, stavebního minima,
dopravní výchovy a právního minima.
Speciálnüvýchovné postupy jsou zajišıovány formou individuální i skupinovou a vedou je odborní pracovníci
oddülení výkonu trestu. V nabídce jsou
psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie, pastoraìní ìinnosti, zdravý životní
styl, protidrogová osvüta a podobnü.
V oblasti sportovního vyžití nabízí vüznice odsouzeným kondiìní cviìení, sálovou kopanou, nohejbal a další míìové
hry. Populární jsou pravidelné sportovní
olympiády. Pro kulturní vyžití je možné
využívat vüzeėskou knihovnu nebo televizní vysílání.
Mezi oblíbené zájmové ìinnosti patĥí kroužek vývoje svütového hokeje, rukodülných prací, ìtenáĥský kroužek, redakìní kroužek, rybáĥský kroužek ìi
hudební kroužek. S vüznicí spolupracují
zástupci církví, náboženských spoleìností, êeského ìerveného kĥíže a dalších
nevládních organizací.
Ve vüznici pracuje témüĥ 200 zamüstnancĵ, jimž jsou s pĥispüním Fondu
kulturních a sociálních potĥeb nabízeny
rĵzné možnosti sportovních, kulturních
a poznávacích aktivit.

NOVÉ SEDLO Prison
The prison is located
in the Ústí nad Labem
region, on the outskirts
of the village of Nové Sedlo. It was
originally established as a branch of the
Vykmanov labour camp in the Jáchymov
area in 1958, but went through a series
of reconstructions and organisational
changes in the years afterwards. Since
the 1st January 2005, it has been proﬁled
as a controlled prison with a specialised unit for prisoners with personality
and behavioural disorders which have
been caused by the use of psychotropic
substances. Its total accommodation capacity is 421. Prisoners are housed in
two-to nine-bed dormitories. Inmates
of the control unit are classiﬁed within
their accommodation units into three
groups, being differentiated according
to the nature of their offence, fulﬁlment
of treatment programs, regular work assignments and behaviour. The average
term being served by male prisoners is
two years.

Permanent employment opportunities
for prisoners are inﬂuenced by the geographical position of the prison, which
lies in an agricultural area in the region
with the lowest employment rate in the
Czech Republic. Prisoners can there-

fore only be assigned to seasonal work
at unguarded workplaces. Firms active
within the premises of the prison employ
inmates in the packaging of detergents
and similar goods and in carpentry. The
employment rate amongst prisoners is
currently 32%. Through prisoner treatment programs, inmates contribute to
improving the aesthetical appearance of
the prison and
carry out minor
maintenance
and
cleaning
tasks
within
prison dormitories, with the
aim of fostering
self-regulating
mechanisms in
the
prisoners
and developing
their work habits and creativity. Inmates who
show interest in
further education can take
part in a theoretical waitering
course for unqualiﬁed prisoners organised by
the prison in cooperation with
the Secondary-Level Vocational Centre
and the Secondary Vocational School in
Žatec. Depending on the current offer,
further courses are also organised by
prison staff, including courses in Czech
and foreign languages, social behaviour,

civics, typing, basics of building, Highway Code and basics of law. Special
educational methods are provided for individuals and groups and are led by prison specialists. Amongst those offered
are psychotherapy, musical therapy,
art therapy, pastoral activities, healthy
living, anti-drug education, etc. The
prison offers inmates sporting activities in the form of ﬁtness training, futsal, netball and other ball games. The
regular olympiads are also popular. In
the sphere of cultural interests, prisoners may also use the prison library or
watch television. Popular leisure activities include the world ice hockey history
club, handicrafts, the reading group, the
editorial group, the ﬁshing group and
the music group. The prison co-operates
with representatives of various churches, religious organisations, the Czech
Red Cross and other non-governmental
organisations.
The prison has almost 200 employees. The Cultural and Social Fund contributes to offer them various opportunities to take part in sporting, cultural and
learning activities.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Nové Sedlo
P. O. BOX 64
438 01 Žatec
Tel.: 420 415 779 111
Fax.: 420 415 779 211
E-mail:
veznicenovesedlo@centrum.cz
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Věznice
ODOLOV

Vüznice v Odolovü patĥí k nejmladším
v êeské republice. Nachází se v Podkrkonoší nedaleko Trutnova v areálu bývalého dolu. Je urìena
pro výkon trestu odnütí svobody odsouzených mužĵ starších 19 let zaĥazených
soudem k výkonu trestu do vüznice s dozorem. Ten je realizován ve tĥech diferenciaìních skupinách. První odsouzení
sem nastoupili do výkonu trestu v roce
1993. Souìasná normová ubytovací kapacita vüznice je pĥes 250 míst pĥi 4 m2
ubytovací plochy na jednoho vüznü. Ti
jsou ubytováni na spoleìných svütnicích
s prĵmürnou kapacitou 4,5 lĵžka, nejvütší má 8 lĵžek.
Zamüstnanost ve vüznici ìiní až
64 % z celkového poìtu práceschopných vüzėĵ. Poptávka po práci je však
vyšší, ale nelze ji plnü uspokojit vzhle-
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dem ke zdravotnímu stavu mnohých
vüzėĵ i k charakteru jejich trestné ìinnosti. Pĥevážná ìást odsouzených je
v rámci volného pohybu zamüstnána
na vnüjších pracovištích, kde se pohybují bez pĥímého dozoru. Ve spolupráci
s podnikatelskými subjekty se daĥí sezonní práci nahrazovat celoroìní, a to
v uzavĥených provozech, kde odsouzení
pracují jako pomocní dülníci ve výrobü.
Vüznice nemá vlastní hospodáĥské stĥedisko, uvnitĥ objektu odsouzení pracují
na pile, ve dĥevovýrobü a gumovýrobü.
êást vüzėĵ je zamüstnávána ve vnitĥní
režii vüznice. Poìítá se i se zavedením
vzdülávacích kurzĵ. Pomürnü velká ìást
odsouzených je zapojena ve speciálnüvýchovných aktivitách, jako je pracovní terapie, rĵzné druhy relaxací, individuální psychoterapie, sociálnü právní
poradenství a sociálnü právní minimum,

semináĥ o protidrogové problematice
a prevenci, pohovory s duchovním. Na
pĥípravü k propuštüní vüzėĵ pravidelnü
spolupracují sociální pracovnice se sociálními koordinátory, rozvíjí se také spolupráce s probaìní a mediaìní službou.
V rámci volnoìasových aktivit mohou
vüzni využívat celou škálu zájmových
sportovních, vzdülávacích a rukodülných kroužkĵ. Odolovská vüznice je na
veĥejnosti proslulá pĥedevším výrobou
dĥevüných hraìek, v poslední dobü ale
také výrobou kvalitních hudebních nástrojĵ, z nichž jsou nejznámüjší hlavnü
xylofony. êlenové dĥevomodeláĥského
kroužku pravidelnü obdarovávají dĥevünými hraìkami ìi speciálními dĥevünými
pomĵckami pro postižené düti mateĥské
a základní školy, sociální ústavy i nemocnice v okolí. Vütšina mateĥských
a základních škol v regionu má na svých
zahradách pro düti rĵzné prolézaìky, domeìky, autíìka, vláìky a další potĥebná
vybavení, ve kterých mohou düti rozvíjet své pohybové dovednosti a pĥíjemnü
se pobavit pĥi hrách. Protože pĥevážnou
ìást odsouzených tvoĥí mladší vüzni, je
v jejich volnoìasových aktivitách vünováno hodnü prostoru sportu. Do vüznice
docházejí zástupci církví.
V odolovské vüznici pracuje více než
120 zamüstnancĵ, kterým se ve volném
ìase nabízí bohaté sportovní, kulturní
a další aktivity, vìetnü družebních kontaktĵ s partnerskou vüznicí v polském
Klodzku.

ODOLOV
Prison

Odolov Prison is
one of the newest in the
Czech Republic. It is
located at the foot of the Giant Mountains, not far from the town of Trutnov,
on the grounds of a former mine, and is
a controlled unit for males over the age
of 19 who have been sentenced to a term
of imprisonment in a controlled prison.
Imprisonment is enforced in three differentiated groups. The ﬁrst inmates
began their sentences here in 1993. The
current standardised accommodation
capacity of the prison is 250, with each
inmate having 4m2 of living space. Prisoners are accommodated in dormitories
containing an average of 4.5 beds, with
the largest containing 8 beds.
The employment rate amongst those
prisoners capable of work is 64%. In
view of the state of health and nature of
the offences of most prisoners, the demand for work is, however, higher than
can be fully satisﬁed. The overwhelming
majority of prisoners who are on the free
movement regimen are employed at ex-

ternal workplaces where they can freely
move about without direct supervision.
In cooperation with business entities, it is
possible to provide work all year round
instead of seasonal jobs – inmates work
in closed areas, where they do casual
manufacturing work. The prison does
not have its own economic centre, and
on the premises prisoners work in a sawmill, carpentry shop and the manufacture
of rubber products. Some inmates are
employed internally by the prison, and
provision of educational courses is also
expected. A relatively large number of
prisoners are engaged in special educational activities such as work therapy,
various forms of relaxation, individual
psychotherapy, socio-legal counselling
and socio-legal basics, seminars on drug
addiction and prevention and consulta-

tion with chaplains. Social workers regularly co-operate with social co-ordinators
in the preparation of prisoners for release;
co-operation with the Probation and Mediation Service is also being developed.
There is a whole range of leisure activities on offer to inmates, including sports,
educational and handicrafts groups. Odolov Prison is, above all, well-known
amongst the public for the production
of wooden toys, but also, recently, for
the production of high-quality musical instruments, its xylophones being
amongst the most famous. Members of
the woodworking group regularly donate
wooden toys and special wooden aids
to handicapped children from nursery
and primary schools, social institutions
and hospitals in the surrounding area
– various mazes, wendy-houses, toy cars
and trains and other useful items can be
found in the gardens of most nursery and
primary schools in the region, helping
children develop their motor skills and
to enjoy themselves. As most inmates are
young, much of their free time is devoted
to sport. The prison receives visits from
church representatives.
Odolov Prison has more than 120
employees, who can in their spare time
take part in a rich variety of sporting,
cultural and other activities, including
twinship contact with Odolov’s partner
prison in Klodzko, Poland.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Odolov
P. O. BOX 10
542 34 Malé Svatoėovice
Tel.: +420 499 867 111
Fax.: +420 499 867 290
E-mail:
nvodakova@vez.odo.justice.cz
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Vazební věznice OLOMOUC

Müsto Olomouc leží
na stĥedním toku ĥeky
Moravy. V roce 1886
byla v centru müsta zahájena výstavba
justiìního paláce, tvoĥená komplexem
novorenesanìních budov, která byla
dokonìena v roce 1902. Od tohoto roku
v nüm byla a dosud se nachází i vüznice urìená pĥedevším pro výkon vazby
mužĵ, žen a mladistvých z vybraných
moravských okresĵ. Zároveė jsou v ní
zĥízena tĥi oddülení pro výkon trestu odnütí svobody mužĵ s dozorem, v jednom
z nich je umístüna bezdrogová zóna. Její
ubytovací kapacita je 266 míst, z toho
146 pro výkon vazby a 120 pro výkon
trestu odnütí svobody. Obvinüní jsou
ubytováni na 56 celách pĥevážnü po
dvou, maximálnü po tĥech, dvü cely jsou
urìeny pro jednoho vüznü. Odsouzení
jsou umístüni na 28 ložnicích s kapacitou od 2 do12 lĵžek. Prĵmürný poìetní
stav vüznüných osob je 125 obvinüných
a 120 odsouzených.
V olomoucké vazební vüznici je
novü realizována koncepce zacházení
s obvinünými. Aktivity programu zacházení jsou proto rozdüleny na preventivnüvýchovné, zájmové, vzdülávací
a sportovní programy, které vedou od-
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borní zamüstnanci. V centru pozornosti
zamüstnancĵ vazební vüznice jsou hlavnü mladiství obvinüní. Speciﬁckým prvkem ovlivėujícím zpĵsob výkonu trestu
odnütí svobody je skuteìnost, že odsouzení jsou buð pracovnü zaĥazeni, nebo
jsou na pracovní zaĥazení pĥipravováni.
O práci odsouzených je zájem ze strany
soukromých podnikatelských subjektĵ, dále jsou zamüstnáváni ve vnitĥním
provozu vüznice. Z celkového poìtu
všech odsouzených umístüných k výkonu trestu do Vazební vüznice Olomouc
je pracovnü zaĥazeno 96 %. Aktivity
programu zacházení s odsouzenými se
realizují v jejich mimopracovní dobü.
V rámci speciálnüvýchovných aktivit
je odsouzeným nabízeno pedagogické,
psychologické a sociálnüprávní poradenství, dále sociálnüpsychologický
výcvik, komplex speciálnüvýchovných
postupĵ s názvem psychagogika, socioterapie, psychohygiena, arteterapeutická
technika, pohybová terapie, pracovní
terapie a duchovenské aktivity. Vzdülávání odsouzených je realizováno prostĥednictvím všeobecnü i speciálnü zamüĥených vzdülávacích cyklĵ, nechybí
zde ani pĥírodovüdnü orientované nauìné video, protidrogová osvüta a preven-

ce HIV/AIDS. Jako souìásti programu
zacházení mají odsouzení možnost získat vzdülání na vysoké škole. V rámci
integrace odsouzených na büžném trhu
práce a pomoci osobám navracejícím
se z výkonu trestu získat a udržet si zamüstnání je realizován projekt pod názvem „Stĥednüdobý kurz a doprovod
osob konìících výkon trestu smüĥující k úspüšnému vstupu na trh práce“.
Úspüšní absolventi kurzu získají certiﬁkát, který by jim mül zvýšit šanci na
získání kvalitnüjšího druhu zamüstnání,
než doposud vykonávali. Oblast sociální
práce je velmi široká. Operativnü se rozvíjí spolupráce s pĥíslušnými oddüleními a referáty Magistrátu müsta Olomouce, s úĥady práce, s probaìní a mediaìní
službou, êeským helsinským výborem,
Poradnou pro otázky obìanství, Nadací
Podané ruce, êeským ìerveným kĥížem
a Charitou Olomouc.
Vazební vüznice Olomouc má celkem 259 zamüstnancĵ, z tohoto poìtu je
203 pĥíslušníkĵ vüzeėské a justiìní stráže a 56 obìanských zamüstnancĵ. Nejvíce zastoupenou vükovou skupinu tvoĥí
hladina od 31 do 35 let vüku. Ve vazební
vüznici je zamüstnáno celkem 34 vysokoškolsky vzdülaných osob.

OLOMOUC Remand Prison
The city of Olomouc
lies on the middle course
of the river Morava. 1886
saw the beginning of the construction of
the Palace of Justice, a complex of neoRenaissance buildings, in the town centre,
a process which was completed in 1902.
Since then, it has also served as a prison,
primarily intended as a house of detention for men, women and juveniles from
selected districts in Moravia. At the same
time, it houses three controlled units for
men serving custodial sentences, one of
which includes a drugs-free zone. Its total
accommodation capacity is 266, of which
146 are in the remand section and 120 in
the imprisonment section. The accused
are accommodated in 56 cells, the majority of which have two (maximum: three)
beds. There are two single cells. Convicts
are accommodated in 28 dormitories with
a capacity of two to twelve beds each. On
average, the prison contains 125 remand
and 120 convicted inmates.
Olomouc Remand Prison applies
a modern concept of the treatment of the
accused. The treatment program, which
is led by specialists, is divided into preventative/formative, leisure, educational
and sporting activities. Attention is focused on juvenile detainees. A particular
element inﬂuencing the manner in which
sentences are served is the fact of whether
the prisoner has been assigned to work or
is being prepared for a work assignment.
Inmates may be employed by interested
private business entities, or internally
within the prison. 96% of those serving
terms of imprisonment in Olomouc Re-

mand Prison are in work. In their free
time, they can take part in activities on
the prisoners’ treatment program. Special
formative activities include pedagogical, psychological and socio-legal counselling, socio-psychological training,
a complex of special formative procedures called psychogogics, sociotherapy,
psychohygiene, art therapy techniques,
gestural therapy, work therapy and religious activities. The education of inmates
is realised through general and specialised educational cycles, encompassing an
educational natural science oriented video, anti-drugs education and HIV/AIDS
prevention. As part of the treatment
program, prisoners are given the chance
to study at college
or university. The
project “A mediumterm course and
guidance of persons
completing
their
sentences, aimed at
a successful entry in
the labour market”
is being implemented to assist with the
prisoners´ integration in the labour
market and to help
persons
released
from prison to get
and keep a job. Stu-

dents who successfully pass the course
receive a certiﬁcate, which ought to increase their chances of ﬁnding a better job
than that to which they have previously
been accustomed. Social work is a very
wide ﬁeld. Co-operation is being ﬂexibly
developed between the appropriate units
and departments of Olomouc City Hall,
job centres, the Probation and Mediation
Service, the Czech Helsinki Committee, the Advisory Board for Citizenship
Issues, the ‘Podané ruce’ (‘Outreach’)
Foundation, the Czech Red Cross and the
‘Charita Olomouc’ organisation.
Olomouc Remand prison has a total
of 259 employees, of whom 203 are
members of prison and judicial security and 56 are civilian employees. The
most numerous age group is that of 31 to
35 years. In total 34 remand prison employees have university-level education.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Olomouc
Švermova 2
P. O. BOX 84
771 57 Olomouc
Tel.: +420 585 525 111
Fax.: +420 585 525 211
E.mail: vvolomouc@volny.cz
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Věznice OPAVA

Opavská vüznice se
nachází v Moravskoslezském regionu. Je
situována do dvou budov se samostatnou historií. První, na Olomoucké ulici,
vznikla jako souìást justiìního paláce
a byla uvedena do provozu v roce 1888,
druhý objekt na Krnovské ulici, rovnüž
z pĥedminulého století, patĥil pĵvodnü
armádü. V souìasné dobü vykonávají
v opavské vüznici trest odnütí svobody
mladiství odsouzení muži, dospülí muži
v kategoriích s dohledem a s dozorem
a odsouzené ženy všech kategorií. Celková kapacita vüznice je 450 míst, 247
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pro odsouzené ženy
a 203 pro muže. Od
roku 1999 je v provozu
specializované oddülení pro
léìbu odsouzených
žen závislých na
drogách, alkoholu a patologickém
hráìství s kapacitou 26 míst. Oddülení bylo v ìervnu
2004
rozšíĥeno
o výkon ochranného léìení protialkoholního a patologického hráìství
pro
odsouzené
muže s kapacitou
30 míst. Koncem
ledna 2005 byla
v objektu Krnovská
zĥízena bezdrogová
zóna s kapacitou 29
míst pro odsouzené
muže s dohledem
a dozorem. Ve vüznici je také školské
vzdülávací stĥedisko s dlouholetou tradicí, kde si mohou mladiství buð doplnit
základní vzdülání,
nebo se vyuìit
v oboru elektrotechnická výroba.
Odsouzení muži
i ženy mohou také
získat kvaliﬁkaci
napĥ. v kurzech
zámeìnické práce,
výpoìetní
technika, provoz
spoleìného stra-

ce trvale mezi nejlepší. Mimo vnitĥního
provozu, kde je zamüstnáno 60 odsouzených, vüzni pracují také na venkovních,
pĥevážnü nestĥežených pracovištích.
Zajímavá spolupráce vznikla s Ústavem
sociální péìe Marianum, kde odsouzené
ženy pomáhají tüžce mentálnü postiženým osobám.
Programy zacházení s mladistvými
a mladými odsouzenými do 26 let vüku
obsahují dostateìnü široké spektrum ìinností k naplėování úìelu výkonu trestu
odnütí svobody. Jde hlavnü a sportovní
hry. Mladiství a mladí odsouzení, kteĥí
nejsou zaĥazeni do stálé práce ani vzdülávání, absolvují ve svých výchovných
kolektivech tzv. výchovnüvzdülávací
programy, na jejichž vedení se podílejí vychovatelé a specialisté. Dospülí
odsouzení nacházejí uplatnüní nejvíce
v dĥevomodeláĥské dílnü. Jejich výrobky zdobí mateĥské školky, školy a ústavy. Programy zacházení pro odsouzené
ženy všech kategorií jsou zpracovány
tak, aby vyhovovaly a odpovídaly úrovni
jejich vzdülání, sociálním schopnostem,
pracovním návykĵm, dovednostem a životním zkušenostem. Zapojit se mohou
jak do výchovnüvzdülávacího programu

vování, praktická
rodinná
škola.
projde
Roìnü
ŠVS prĵmürnü na
110 mladistvých
i dospülých mužĵ.
Prĵmürnou celoroìní zamüstnaností odsouzených
mezi 60–70 % patĥí opavská vüzni-

a speciálnüvýchovných postupĵ, tak
i do kolektivních ìinností. Oblíbenou
ìinností na specializovaném oddülení je
práce v keramické dílnü, jejíž výsledky
jsou vidüt napĥíklad na výzdobü spoleìných prostor vüznice.
Celkový poìet zamüstnancĵ Vüznice
Opava je 301, z toho 188 ve služebním
a 113 v pracovním pomüru. Ve svém
volném ìase se vünují nejrĵznüjším aktivitám, zejména sportu.

OPAVA
Prison

Opava Prison is
located in the Moravian-Silesian
region,
and is housed in two buildings, each
with its own history. The ﬁrst one, on
Olomoucká street, originated as part of
the Palace of Justice and was put into
operation in 1888. The second building,
on Krnovská Street, also a 19th-century
construction, originally belonged to the
army. It currently houses juvenile and
adult males serving terms of imprisonment in a supervised and a controlled
unit, and female prisoners of all categories. Its total capacity is 450, 247
places being occupied by females and
203 by males. There has, since 1999,
been a specialised unit (capacity: 26) in
operation for the treatment of female prisoners with drug and alcohol addiction,
and compulsive gambling, problems.
The unit was expanded in June 2004 to
provide preventative treatment for male
prisoners with alcohol and gambling
problems (capacity: 30). A drugs-free
zone with a capacity of 29, accommo-

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Opava
Krnovská 68
P. O. BOX 115
746 49 Opava
Tel.: + 420 553 707 111
Fax.: + 420 553 707 211
E-mail: info@vez.opa.justice.cz

dating male prisoners in a supervised
and a controlled regimen, was set up in
the premises on Krnovská Street at the
end of January 2005. The prison also incorporates a school centre, with a history
going back many years, where juveniles
can supplement their basic education or
receive training in electrical engineering.
Convicted men and women can also gain
qualiﬁcations as, for example, ﬁtters, or
in computing, catering or domestic science school. An average of up to 110 juvenile and adult males yearly
complete courses at the education centre. The average,
year-round employment rate
amongst inmates of 60-70%
means that Opava continues
to be one of the best prisons
in the country. Apart from
internal operations, where 60
inmates are employed, prisoners also work externally,
mostly at unguarded workplaces. An interesting cooperation project has developed
between the prison and the
Marianum Social Care Institute, where female prisoners help patients with severe
mental handicaps.
Treatment programs for
juveniles and young adults
up to the age of 26 incorporate a wide spectrum of activities, mainly sporting, to
help them fulﬁl the purpose
of their imprisonment. Ju-

venile and young-adult prisoners who
are not part of ongoing work or education programs are put into instructional
groups, where they undergo so-called
instructional/educational programs led
by tutors and specialists. Adult inmates
are mostly employed in the woodworking studio, their products decorating primary schools, schools and institutions.
Treatment programs for female inmates
of all categories are organised in order
to correspond with their education level,
social aptitudes, work habits and skills
and their life experience. They can also
join the instructional/educational program and special formative procedures,
and also collective activities. One of the
favourite activities in the specialised
unit is work in the pottery shop, whose
end-products can be seen, for example,
decorating the prison’s common areas.
Opava Prison has a total of 301 employees, of whom 188 are members of
the Prison Service and 113 are civilian
employees. In their free time they can
devote themselves to various activities,
especially sport.

43

Věznice a vazební věznice v ČR

Věznice ORÁČOV

Vüznice Oráìov se
nachází v západoìeském
kraji nedaleko bývalého
královského müsta Rakovník. Je proﬁlována jako vüznice s ostrahou a oddülení
s dozorem a je urìena pro výkon trestu
odnütí svobody odsouzených mužĵ. Pro
mladé prvovüznüné odsouzené v režimu s ostrahou je k dispozici i specializované oddülení bezdrogové zóny,
kde výchovnou ìinnost zajišıuje stálý
tým vychovatelĵ a specialistĵ. Normová ubytovací kapacita vüznice je 459

míst. Roìní poìetní stavy odsouzených
pĥekraìují poìet 530 osob, z nichž vütšina je ve výkonu trestu odnütí svobody v k kategorii ostraha. Zamüstnáno je
zde témüĥ 200 zamüstnancĵ, z toho více
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než polovinu tvoĥí pĥíslušníci vüzeėské
a justiìní stráže.
Vüznice vytváĥí podmínky pro zamüstnávání odsouzených jednak v rámci
vnitĥního provozu, jednak smluvnü u jiných subjektĵ. êást odsouzených pracuje pĥi zajišıování služeb nezbytných pro
chod vüznice. Relativnü stálá pracovištü
uvnitĥ vüznice jsou na dvou pracovištích
pĥi výrobü polotovarĵ a kompletace propagaìních materiálĵ. Mimo objekt vüznice jsou odsouzení zamüstnáni u ﬁrem,
které provozují stavební a pozemní práce, údržbu a opravu
komunikací a v zemüdülství. Míra zamüstnanosti odsouzených
zde dosahuje témüĥ
40 %. Pracovní aktivity jsou zamüĥeny
pĥedevším na vytváĥení a upevėování
pracovních návykĵ
a na zdokonalování se v manuálních
zruìnostech. V rámci pracovní terapie
vüzni vyrábüjí pĥedevším hraìky a drobné
pĥedmüty, které jsou pĥedávány dütem
pĥi rĵzných pĥíležitostech mimo vüznici.
Vzdülávací aktivity jsou zamüĥeny zejména na získávání a rozšiĥování znalostí
z rĵzných oblastí a vüdních oborĵ, napĥ.

historie, pĥírodovüdy, biologie, zemüpisu, informatiky, a dále na rozšiĥování
všeobecného spoleìenského pĥehledu,
napĥ. dopravní kroužek, svütové zajímavosti, informaìní technologie, akvaristika, základy sociálního práva nebo kurzy
cizích jazykĵ. Od poìátku roku 2004 je
ve Vüznici Oráìov realizován dlouhodobý projekt Odsouzení z oráìovské vüznice poznávají rakovnický region. Speciálnüvýchovné postupy se týkají pĥedevším
pracovní terapie, sportovní terapie a arteterapie. Ve spolupráci s Úĥadem práce
v Rakovníku je pro odsouzené organizován rekvaliﬁkaìní kurz v oboru obsluha
vysokozdvižného vozíku. Ve svém osobním volnu mohou odsouzení využívat vüzeėské knihovny, televizní vysílání a ﬁlmy z centrálního videa. Kromü jiného se
již ĥadu let daĥí vydávat vlastní ìasopis
„Oráìovský hlas“. Vüznice spolupracuje
se zástupci církve a rĵznými nevládními
organizacemi.
Pro zamüstnance je ve vüznici uplatėován Program celoživotního vzdülávání. Ve spolupráci s Fondem kulturních
a sociálních potĥeb jsou poĥádány zájezdy, zajišıují se permanentky do ﬁtcenter
a bazénĵ. Velký zájem je o muzikálová
a divadelní pĥedstavení. O dobré jméno vüznice na sportovním poli usilují
mužstva kopané, ledního hokeje a dobĥe
obsazené jsou také turnaje v nohejbalu,
volejbalu a sálové kopané.

ORÁČOV Prison
Oráìov Prison is located in the West Bohemia region, not far from
the former royal town of Rakovník. It
is proﬁled as a prison for males serving
a term of imprisonment, with controlled
and secure units. A specialised unit containing a drugs-free zone is available in
the secure unit for young-adult inmates,
who are in prison for the ﬁrst time, where
formative activities are overseen by
a permanent team of tutors and specialists. The prison has a standard capacity
of 459. The annual number of inmates
exceeds 530, most of whom are in the secure category. The prison has almost 200
employees, of whom more than half are
members of prison and judicial security.
The prison creates employment opportunities for inmates on the one hand
internally, and on the other through contracts with other entities. Some prisoners
do work necessary for the running of the
prison. There are two sources of relatively
steady work available within the prison,
making semi-ﬁnished products and making up sets of publicity material. Prisoners are employed externally by ﬁrms in
building and civil engineering work, as
well as road repair and maintenance, and
in agricultural work. The employment
level amongst inmates is almost 40%.
Working activities are intended primarily
to create and consolidate work habits and
improve manual dexterity. Work therapy

primarily involves the production of toys and trinkets,
which are passed on to
children at various events
outside the prison. Educational activities are primarily aimed at gaining and
expanding one’s knowledge in a variety of ﬁelds,
e.g. history, natural science, biology, geography,
computing, as well as the
expansion of one’s general
horizons, e.g., the transport
group, world landmarks,
information
technology,
aquarianism, basics of social law or foreign language
courses. Since the beginning of 2004, the prison has
been running the long-term
“Inmates of Oráìov Prison
Discover the Rakovník
Region” project. Special
formative activities primarily include work therapy,
sports therapy and art therapy. The prison organises, in co-operation
with Rakovník job centre, a requaliﬁcation course for prisoners in the servicing
of forklift trucks. In their free time, prisoners may use the prison library, television and videos from the video centre.
Amongst other things, they have also,
for some time now, been producing their

own magazine, “Oráìovský hlas” (“The
Voice of Oráìov”). The prison co-operates with church representatives and representatives of various non-governmental
organisations.
The prison applies the “LifelongLearning Program” to its employees,
co-operating with the Cultural and Social Fund to organise excursions and arrange season tickets for ﬁtness centres
and swimming pools. Trips to the theatre and musicals are very popular. The
good name of the prison on the sports
ﬁeld is represented by its men’s football
and ice hockey teams, and tournaments
in netball, volleyball and futsal are also
well-attended.

Adresa:
Vüzeėská služba êeské republiky
Vüznice Oráìov
P. O. BOX 3
270 32 Oráìov
Tel.: 313 594 291
Fax.:313 593 113
E-mail:
oracov@vez.ora.justice.cz
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Vazební věznice OSTRAVA
Vazební
vüznice
Ostrava se nachází v samém centru severomoravské metropole. Pochází z let 1926–
1929, kdy byl v Moravské Ostravü
postaven justiìní palác krajského soudu
i s vüzeėským objektem. Postupnü byly
do tohoto areálu zakomponovány i starší budovy postavené v minulých stoletích, aby vytvoĥily její dnešní podobu.
Vazební vüznice zajišıuje výkon vazby
pro muže i ženy, zabezpeìuje dálkové
eskorty a realizuje vyhošıování cizích
státních pĥíslušníkĵ na pĥilehlých hraniìních pĥechodech. Nacházejí se v ní
i odsouzení zaĥazení do vüznice s dozorem (výjimeìnü s ostrahou), které nelze
z kapacitních dĵvodĵ umístit do pĥíslušné vüznice pro výkon trestu nebo jsou
zamüstnáni v rámci vnitĥního provozu
vazební vüznice. V posledních letech
je v ní roìnü umístüno témüĥ 530 osob,
z toho okolo 300 ve výkonu vazby a více než 200 ve výkonu trestu odnütí svobody. Ve Vazební vüznici Ostrava je zamüstnáno témüĥ 390 pracovníkĵ, z toho
295 jsou pĥíslušníci vüzeėské a justiìní
stráže. Ubytovací kapacita vazební vüznice je 589 míst, z toho pro výkon vazby
je vyìlenüno 460 míst a pro výkon trestu
odnütí svobody 129 míst.

Každý odsouzený a obvinüný umístüný do ostravské vazební vüznice si
pod vedením specialistĵ zvolí program
zacházení, jehož plnüní je dĵležitým
faktorem naplėování úìelu výkonu trestu nebo výkonu vazby. Jeho souìástí
jsou i speciální aktivity. Vüzni mají
k dispozici knihovnu a mají možnost

46

vybrat si práci v nükterém ze zájmových
kroužkĵ. V polovinü roku 2005 zde byl
zahájen provoz specializovaného oddülení se zesíleným stavebnü-technickým
zabezpeìením. Souìástí specializovaných oddülení jsou i víceúìelové místnosti pro sportovní a kulturní aktivity
odsouzených. Vazební vüznice Ostrava
zamüstnává odsouzené v rámci svého
vnitĥního provozu.
Pracují na püti pracovištích, kde zajišıují chod vnitĥního
provozu
vazební
vüznice. Oddülení výkonu vazby
a trestu organizuje
ve spolupráci s oddülením logistiky
kurzy a školení pro
vybrané odsouzené, kteĥí zajišıují
chod jednotlivých
vnitĥních pracovišı.
Další formy odborných a jazykových
kurzĵ jsou uskuteìėovány, pokud pĥíslušný poìet odsouzených o nü projeví
zájem. Ve vazební vüznici lze absolvovat i rekvaliﬁkaìní kurz oboru pánský
kadeĥník. Certiﬁkát mohou odsouzení
muži uplatnit v civilním životü po propuštüní na svobodu.

Vazební vüznice Ostrava ve spolupráci s Fondem kulturních a sociálních
potĥeb zabezpeìuje pro své zamüstnance a jejich rodinné pĥíslušníky rekreaìní
pobyty v zotavovnách VS êR, tuzemské a zahraniìní poznávací zájezdy, turistické výlety, spoluorganizuje dütské
rekreace, pĥispívá na poĥádání a návštüvy kulturních a sportovních akcí, organizuje sportovní aktivity zamüstnancĵ
vìetnü jejich úìasti i na mimorezortních
soutüžích a turnajích.

OSTRAVA
Remand
Prison
Ostrava
Remand
Prison is located in the
very centre of the North
Moravian metropolis, and traces its origins back to the years 1926-1929, to the
construction of the Palace of Justice of
the regional court in Moravská Ostrava,
in which was included a prison. This
gradually incorporated older buildings,
from previous centuries, until it attained
its current form. Men and women are
kept in custody in the Remand Prison,
which also secures long-distance escorts
and deports foreign citizens at nearby
border crossings. There are also prisoners sentenced to controlled (and, exceptionally, to secure) prison, who cannot,
for reasons of capacity, be placed in
the appropriate prison category or are
employed in the internal operations of
the remand prison. Almost 530 persons
have been kept in the prison annually in
recent years, of whom around 300 are on
remand and more than 200 are serving
terms of imprisonment. Almost 390 persons are employed in Ostrava Remand
prison, of whom 295 are members of
prison and judicial security. The prison
has an accommodation capacity of 589,
460 places being intended for remand

prisoners and 129 for prisoners serving
terms of imprisonment.
Every convicted and accused person
in Ostrava Remand Prison selects, under
specialist guidance, a program of treatment whose fulﬁlment is an important
factor in achieving the purpose of his imprisonment or detention in custody. This
encompasses special activities. A library
is available for prisoners’ use and they
can also choose from the several hobby
groups. In the middle of 2005, a special
unit with enhanced technical and structural security was put into operation.
Specialised units include multi-purpose
rooms to be used by inmates for sports
and cultural activities. Prisoners are em-

ployed internally by Ostrava Remand
Prison, working in ﬁve areas, ensuring
the smooth running of the institution. The
custodial and imprisonment unit co-operates with the logistics unit to organise
training courses for selected prisoners,
who have been put in charge of individual workplaces within the prison. Other
types of specialised and language courses
are only offered if interest is shown by
an appropriate number of prisoners. A requaliﬁcation course in men’s hairdressing
is also offered. The certiﬁcate received
by inmates may be used in civilian life,
following their release.
Ostrava Remand Prison co-operates with the Cultural and Social Fund
to arrange stays in holiday resorts of
the Czech Prison Service for employees and their families, excursions within
the Czech Republic and abroad, tourist
excursions, jointly organises events for
children, contributes to the running of
and participation in sporting and cultural events and organises sporting events
for employees, including their participation in external competitions and
tournaments.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Ostrava
Havlíìkovo nábĥeží 34a
701 28 Ostrava
Tel.: 595 139 111
Fax.: 596 127 259
E-mail: info@vez.ova.justice.cz
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Věznice
OSTROV
Vüznice Ostrov se
nachází na úpatí Krušných hor mezi lázeėskými müsty Karlovy Vary a Jáchymov.
Je proﬁlována pro výkon trestu odnütí
svobody pro dospülé muže zaĥazené
soudem do vüznice typu s dozorem.
V souìasné dobü je rozdülena do tĥí samostatných objektĵ. První slouží pĥevážnü pro oddülení výkonu trestu, ve
druhém jsou vnitĥní pracovištü, nástupní
a výstupní oddülení a zvláštní oddülení
pro výkon vazby. Ve tĥetím objektu je
umístüno specializované oddülení pro
odsouzené s poruchou osobnosti a chování zpĵsobenou dlouhodobým užíváním psychotropních látek a bezdrogová
zóna. Ubytovací kapacita vüznice je 832
osob, z toho 83 pro výkon vazby a 749
pro výkon trestu.
Zpravidla bývá ve vüznici umístüno
okolo 100 obvinüných a až 800 odsouzených osob. Pracuje v ní 442 zamüstnancĵ, z toho pĥes 270 pĥíslušníkĵ vüzeėské
a justiìní stráže a na 170 obìanských
zamüstnancĵ.
Odsouzení jsou zamüstnáváni ve
vnitĥních provozech vüznice, ve stĥedisku hospodáĥské ìinnosti, kde zajišıují
ménü kvaliﬁkované pracovní ìinnosti na
základü smluv s civilními ﬁrmami, a ve
vüzeėské truhlárnü, která vyrábí pĥevážnü kanceláĥský nábytek pro potĥeby
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vüzeėské služby. Míra zamüstnanosti
odsouzených dosahuje až 30 %.
Vzdülávání odsouzených spoìívá
hlavnü ve výuce cizích jazykĵ, pro odsouzené cizince je organizován kurz ìeského jazyka. Pĥevážnü pro prvotrestané
odsouzené jsou specialisty oddülení výkonu trestu vedeny speciálnüvýchovné
ìinnosti jako je arteterapie, pĥíprava pro
rodinný život, psychosociální poradenství, relaxaìní cviìení, sebepoznávací
a seberegulaìní techniky, sociálnüprávní poradenství nebo zdravý životní styl.
V oblasti zájmové ìinnosti si odsouzení
mohou do svého programu zacházení
zvolit nükterý z 18 kroužkĵ. Nejvütší
zájem je o kroužky se sportovním za-

müĥením, dále o šachový a pĥírodopisný
kroužek a o klub ﬁlmového diváka. Odsouzení, kteĥí jsou zapojeni do kroužku
rukodülných prací, se podílejí na šití
panenek pro charitativní organizaci.
V rámci projektu „Šance 2“ probíhají
ve vüznici rekvaliﬁkaìní kurzy v oboru
malíĥské a natüraìské práce a obsluha
osobního poìítaìe. Na specializované
oddülení pro odsouzené s poruchami
osobnosti zpĵsobenými dlouhodobým
užíváním psychotropních látek jsou
zaĥazovány pĥevážnü osoby s rĵznými
zdravotními a psychickými problémy
vyvolanými drogami, jakož i odsouzení, u kterých se zatím zdravotní potíže
neprojevují, ale s drogou již do styku
pĥišli. Pĥes problémy s pracovním zaĥazením se daĥí zapojovat odsouzené do
rĵzných aktivit v rámci tzv. pracovní terapie, které jsou zamüĥeny na dobrovolné pomocné práce ve prospüch vüznice.
Ve zvláštním oddülení pro výkon vazby
probíhají pro obvinüné osoby obdobné
ìinnosti jako u odsouzených. Pozornost
specialistĵ je vünována zejména práci
s mladistvými a mladými obvinünými.
Vüznice vünuje pozornost i mimopracovnímu životu zamüstnancĵ. Za
podpory Fondu kulturních a sociálních
potĥeb jsou jim poskytovány pĵjìky na
koupi bytu ìi zaĥízení domácnosti, nakupují se vstupenky na sportovní a kulturní akce a jsou poĥádány tuzemské
i zahraniìní zájezdy.
Široké možnosti mají i zájemci
o sport, jakož i zvyšování kvaliﬁkace
formou studijních programĵ.

OSTROV Prison
Ostrov Prison is located in the foothills of
the Krušné Hory Mountains, between the spa towns of Karlovy
Vary and Jáchymov. It is proﬁled as
a unit for male prisoners sentenced to
a controlled prison. Currently, it is divided into three autonomous sections.
The ﬁrst of these serves primarily as
a unit for the serving of terms of imprisonment, in the second are internal
workplaces, entering and leaving units
and a special remand unit. In the third
section is located a specialised unit for
prisoners with personality and behavioural disorders caused by the long-term
use of psychotropic substances, and
a drugs-free zone. The accommodation
capacity of the prison is 832, of which
83 places are in remand and 749 for
those serving terms of imprisonment.
As a rule, around 100 accused and up
to 800 convicted persons are housed in
the prison. The prison has 442 employees, of whom over 270 are members of
prison and judicial security and 170 are
civilian employees.
Inmates work in the centre for economic activity within the prison, where
they carry out less-skilled working activities on a contract basis for civilian
ﬁrms, and in the prison’s joiners’ workshop, where they primarily produce ofﬁce furniture for the use of the Prison
Service. There is an employment rate of
up to 30% amongst prisoners.
The education of prisoners mainly
consists of the teaching of foreign lan-

guages, a Czechlanguage
course
being organised for
foreign
inmates.
Imprisonment unit
specialists organise
special educational
activities, especially for those serving
ﬁrst term of imprisonment. These
include art therapy,
preparation
for
family life, psychosocial counselling,
relaxation exercises, self-knowledge
and
self-control
techniques,
socio-legal counselling and leading
a healthy lifestyle.
Leisure activities
are also available
to inmates as part
of their treatment
program, having a choice of 18 clubs
and groups. Greatest interest is shown in
sports-oriented groups and in the chess,
nature and ﬁlm art clubs. Inmates in the
handicrafts group make dolls for a charitable organisation. The prison runs requaliﬁcation courses in painting and
decorating and PC skills as part of the
“Šance 2” (“Second Chance”) project.
Inmates in the specialised unit for prisoners with personality disorders caused by
the long-term use of psychotropic substances mainly
suffer from various health and
mental
problems caused by
drugs, as well as
inmates with no
apparent health
problems, but
who
already
have
used
drugs. Despite
work
assignment problems,
the prison manages to engage
inmates, as part
of work therapy,

in various activities, oriented towards
casual volunteer work for the beneﬁt of
the prison. The special remand unit runs
similar activities for the accused to those
run for convicted prisoners, with special
attention being given by specialists to
work with juvenile and young-adult
detainees.
The prison also devotes attention to
the life of its employees outside of work.
The Cultural and Social Fund supports
the provision of loans for the purchase
of a ﬂat or the furnishing of a household.
Tickets are also purchased for sporting
and cultural events, and excursions are
arranged at home and abroad. They also
have a wide range of opportunities to
take part in sport, as well as the chance
to improve their qualiﬁcations through
study programs.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Ostrov
P. O. BOX 100
363 50 Ostrov
Tel.:353240511
Fax.:353240650
E-mail:vezono@volny.cz
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Věznice PARDUBICE

Vüznice v Pardubicích byla postavena ve
východoìeském regionu
v letech 1889–1891. Pojetí stavby bylo
na svou dobu velice moderní, takže její
model byl vystaven na Zemské jubilejní
výstavü v Praze v roce 1891. V souìasné
dobü je typem vüznice s ostrahou a jsou
v ní umístüna oddülení pro ìtyĥi kategorie odsouzených mužĵ: pro výkon trestu
trvale pracovnü nezaĥaditelných odsouzených ve vüznici s dozorem, pro výkon
trestu trvale pracovnü nezaĥaditelných
odsouzených ve vüznici s ostrahou, pro
standardní výkon trestu ve vüznici s dozorem a pro standardní výkon trestu ve
vüznici s ostrahou. Celková ubytovací
kapacita vüznice je 612 míst. Zamüstnáno je v ní pĥes 300 zamüstnancĵ.
Zamüstnávání vüzėĵ je koncipováno ve tĥech hlavních smürech, pĥiìemž
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základem jsou místa ve vlastní režii,
sloužící k obsluze vüznice. Odsouzení
dále pracují ve vlastním výrobním provozu vüznice, který se zamüĥuje na šití
výstrojních souìástek pro vüznüné osoby v celé êeské republice. Tĥetí oblast
zahrnuje zamüstnávání u soukromých
ﬁrem. Vzdülávání odsouzených je zajišıováno prostĥednictvím školského vzdülávacího stĥediska, kde je možné získat
kvaliﬁkaci v následujících oborech:
výroba konfekce, spoleìné stravování,
výpoìetní technika, malíĥské a natüraìské práce, anglický jazyk a v kurzu základní školy. Podle typu vzdülávacího
programu pak absolventi obdrží výuìní
list nebo osvüdìení. Zájmové a speciálnüvýchovné aktivity, které jsou ĥízené
pĥedevším pracovníky oddülení výkonu
trestu, mají za cíl rozvoj osobnosti odsouzených. Mezi nejatraktivnüjší vol-

noìasové aktivity tradiìnü patĥí rĵzné
sportovní kroužky. Zájem je také o terapeutické skupiny, které si kladou za cíl
pomoci odsouzenému v získání reálnüjšího náhledu na sebe samého. Výraznü
se zvyšuje poìet extramurálních aktivit,
které jsou mimo jiné využívány jako
velmi efektivní prvek pozitivní motivace odsouzených. Duchovní služba je
zajišıována kaplanem vüznice a dobrovolnými pracovníky jednotlivých církví
a náboženských spoleìností.
Vüznice Pardubice spravuje pro své
zamüstnance rekreaìní zaĥízení Seì
a Krasnice, kde je vhodné prostĥedí pro
vodní sporty, turistiku a další sportovní
vyžití. S využitím prostĥedkĵ z Fondu
kulturních a sociálních potĥeb jsou pravidelnü poĥádány zájezdy do divadel, na
sportovní utkání nebo také poznávací
zájezdy.

PARDUBICE Prison

Pardubice
Prison,
located in the East Bohemia region, was built
between the years 1889-91. Conceived
as a, for its time, state-of-the-art facility, a model of the prison was displayed
at the National Jubilee exhibition in
Prague in 1891. It currently serves as
a secure prison, housing units for four
categories of convicted male prisoners:
a controlled unit for convicts serving
a term of imprisonment who are permanently unﬁt for work, a secure unit for
convicts serving a term of imprisonment
who are permanently unﬁt for work,
a standard controlled unit for inmates
serving a term of imprisonment and
a standard secure unit for inmates serving a term of imprisonment. The total
accommodation capacity is 612, and the
prison has over 300 employees.
The employment of prisoners is directed into three main areas, based on internal overhead operations employment
and serving the prison. Inmates also

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Pardubice
P. O. BOX 18
530 44 Pardubice
Tel.: 466 083 111
Fax.: 466 083 209
E-mail:
kuklova@vez.pce.justice.cz

work in the prison’s own manufacturing
facilities, which focus on the production of clothing for imprisoned persons
across the whole of the Czech Republic.
The third area of employment includes
employment by private companies. The
education of inmates is ensured through
the prison’s education and training centre, where qualiﬁcations can be gained
in the following subjects: garments
manufacture, group catering, information technology, painting and decorating, English language and elementary
school courses. Those who pass their
courses then receive, based on the type
of education program, a certiﬁcate of apprenticeship or a certiﬁcate. Leisure and
special formative activities, which are
organised primarily by employees of the
imprisonment
unit, are aimed
towards
the
development
of
inmates’
personalities.
Sports
clubs
traditionally
count amongst
the most attractive leisure activities. There is
also some interest in the therapeutic groups,
whose aim is
to help inmates
gain
a more

realistic insight of themselves. The
number of extramural activities is rising considerably, these being, amongst
other things, a very effective element
in the positive motivation of inmates.
Religious services are ensured by the
prison chaplain and volunteer workers
from individual churches and religious
organisations.
Pardubice Prison administers for its
employees recreation facilities in Seì
and Krasnice, which provide a suitable
environment for water sports, hiking and
other sporting enjoyment. Excursions
are regularly arranged, using means provided by the Cultural and Social Fund,
to the theatre, sports events or tourist
outings.
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Věznice
PLZEŇ
Z archivních pramenĵ je zĥejmé, že müstská
rada v Plzni již v roce
1870 vyjednávala se zástupci tehdejšího
ministerstva spravedlnosti o prodeji pozemku ke stavbü nové vüznice. Její stavba pak byla zahájena o ìtyĥi roky podüji,
tedy v roce 1874 a kolaudace probühla
v roce 1878. Od konce 19. století sem
byli umisıováni politiìtí vüzni. Dnes je
proﬁlována jako vüznice s ostrahou a se
zvýšenou ostrahou, v poboìce Heĥmanova Huı jsou umístüni odsouzení zaĥazení
do vüznice s dohledem. Vüznice Plzeė
zabezpeìuje výkon trestu odnütí svobody
odsouzených mužĵ a výkon vazby mužĵ,
žen a mladistvých. Výkon vazby je zde
rozdülen do dvou skupin, a to výkon vazby ve standardním režimu a výkon vazby
ve zmírnüném režimu. Je zde i specializované oddülení pro drogovü závislé,
které se ìlení na pĥijímací oddülení pro
odsouzené drogovü závislé s terapeutickým programem zacházení, dále na oddülení pro odsouzené, kteĥí mají stanoven
bezdrogový režim, a na oddülení pro drogovü závislé s intenzivním terapeutickým
programem zacházení. Souìástí specializovaného oddülení je také krizové centrum a objekt Heĥmanova Huı.
Ubytovací kapacita plzeėské vüznice je 1196 míst, z toho 217 pro výkon
vazby, 782 pro výkon trestu a 197 míst
je vyìlenüno pro specializované oddülení. V objektu Heĥmanova Huı je sedm
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svütnic pro 3–5 odsouzených. V souìasné dobü je v plzeėské vüznici ve výkonu
trestu na 1060 osob a ve výkonu vazby
na 150 osob. Chod vüznice zabezpeìuje celkem 438 zamüstnancĵ, z toho
pĥes 310 pĥíslušníkĵ vüzeėské a justiìní
stráže, na 176 obìanských zamüstnancĵ
a 11 obìanských zamüstnancĵ pomocných služeb.
Ve vüznici je zamüstnáno pĥibližnü
400 odsouzených, kteĥí jsou zaĥazováni
do práce ve vnitĥním provozu vüznice
nebo u cizích podnikatelských subjektĵ.
Tyto ﬁrmy mají svá pracovištü v areálu
plzeėské vüznice. Prĵmürná zamüstnanost ìiní 45–50 %. Od roku 1983 je zĥízeno školské vzdülávací stĥedisko, které provádí výuku jak odsouzených, tak
i obvinüných v rĵzných vzdülávacích
programech, jako je napĥ. rekvaliﬁkaìní kurz natüraì-lakýrník, dülník v elektrotechnice a kurz výpoìetní techniky.

Stüžejní prací je výuka uìebního oboru,
jehož absolventi obdrží civilní výuìní
list. Zabezpeìena je zde i výuka v tĥíletém uìebním oboru zámeìník, který
umožėuje nástavbové studium. Speciálnüvýchovné postupy jsou vytvoĥeny
pro drogovü závislé. Program práce je
s obvinünými ve vüku 15–26 let zamüĥen na speciálnüvýchovné, vzdülávací,
zájmové a kulturní aktivity. Velká ìást
odsouzených a obvinüných je zapojena
ve speciálnüvýchovných aktivitách.
Pro naìerpání nových sil využívají
zamüstnanci vüznice rekreaìní stĥediska Vüzeėské služby êeské republiky.
Z fondu kulturních a sociální potĥeb se
jim pĥispívá na tuzemské i zahraniìní
zájezdy a zajišıuje nákup permanentních vstupenek do divadla, na sportovní utkání i vlastní sportovní vyžití. Pro
düti zamüstnancĵ je organizována letní
i zimní rekreace.

PLZEŇ Prison
Archive
sources
show that Plzeė town
council was, as early
as 1870, engaged in negotiations with
the then Ministry of Justice for the sale
of land with the intention of building
a new prison. Construction commenced
four yeas later, in 1874, and the ofﬁcial
building occupancy approval inspection
was carried out in 1878. Political prisoners were placed here from the end of
the 19th century. Today, it is proﬁled as
a prison with secure and increased-security units, with a supervised unit in the
prison’s Heĥmanova Huı branch. Plzeė
Prison enforces the serving of terms of
imprisonment by convicted men and
men, women and juveniles on remand.
The remand section is divided here into
two groups – a standard and a relaxed
regimen. There is also a specialist unit
for drug addicts, divided into an in-unit
for drug addicts including a therapeutic
treatment program, a unit for inmates
who have been assigned to a drugs-free
regimen and a unit for drug addicts including an intensive therapeutic treatment program. The specialised unit also
includes a crisis centre and the premises
at Heĥmanova Huı.
Plzeė Prison has an accommodation
capacity of 1196, of which 217 places
are for remand inmates, 782 for inmates
serving terms of imprisonment and
197 places in the specialised unit. The
Heĥmanova Huı premises have seven
dormitories for 3-5 inmates. Up to 1060
persons are currently serving terms of

imprisonment
in
Plzeė Prison, with
up to 150 on remand. The running
of the prison is ensured by a total of
438 employees, of
whom over 310 are
members of prison
and judicial security, up to 176 are
civilian
employees, with 11 civilian members of the
auxiliary services.
The prison employs almost 400
inmates, who are
assigned work internally within the
prison or with external business entities. These ﬁrms
have their own
workplaces within
the premises of Plzeė Prison. The average
employment rate is 45-50%. Since 1983,
there has been an education and training
centre in place for the schooling of both
convicted and accused prisoners. Various
education programs are run, e.g. requaliﬁcation courses in painting and decorating,
electrical engineering and an information
technology course. Crucial work is teaching in a training course, whose graduates
hold a civilian certiﬁcate of apprenticeship. There is also a three-year apprenticeship as a ﬁtter, which enables further

study. Special educational procedures are
put in place for drug addicts. The work
program for accused prisoners in the
15–26 age group is focused on special
formative, educational, leisure and cultural activities. A large number of convicted and accused prisoners are involved
in special formative activities.
Employees of the prison use the recreation facilities of the Czech Prison
Service to renew their energies. The
Cultural and Social Fund contributes
to excursions at home and abroad and
secures season tickets for the theatre,
sporting events and personal sporting
enjoyment. Summer and winter recreational activities are arranged for the children of employees.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Plzeė
Klatovská 202
P. O. BOX 335
306 35 Plzeė
Tel.: +420 377 660 111
Fax: +420 377 660 331
E-mail:
sekretariat@vez.plz.justice.cz
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Vazební věznice
PRAHA-PANKRÁC
V prostoru mezi Pankrácí a Nuslemi zapoìaly v ìervenci roku 1885
stavební práce na výstavbü nové vüznice, neboı stávající vüzeėská zaĥízení
v Praze již svou kapacitou nestaìila. Do
té doby byla využívána Svatováclavská
trestnice, která stávala na bĥehu Vltavy
u starobylého kostela Sv. Václava, navíc
nevyhovovala ani z hygienických dĵvodĵ. Dílo bylo ukonìeno v srpnu roku
1889 a v téže dobü sem byli za své hĥíchy umístüni první trestanci.
V souìasnosti zajišıuje výkon vazby obvinüných mužĵ a ìásteìnü výkon
trestu odnütí svobody u mužĵ ve vüznici
typu s dohledem, dozorem a ostrahou.
Zaĥízení je dimenzováno pro 858 vüznüných osob. Z toho je pro výkon vazby urìeno 468 míst a pro výkon trestu odnütí
svobody 390 míst. Vüzni jsou ubytováni
na spoleìných svütnicích s prĵmürnou
kapacitou tĥí lĵžek, nejvütší je desetilĵžková. V objektu je rovnüž dislokována
nemocnice Vüzeėské služby êeské republiky s kapacitou 111 lĵžek pro pacienty z ĥad vüzėĵ a Památník Pankrác
s expozicí historie vüzeėské služby.
Služební ìinnost pĥi vazební vüznici zajišıuje 568 zamüstnancĵ, z tohoto poìtu
je 313 pĥíslušníkĵ a 255 obìanských
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pracovníkĵ. Vedle vüzeėské
stráže a správní služby je zde
i justiìní stráž v poìtu témüĥ
130 pĥíslušníkĵ, která zajišıuje poĥádek a bezpeìnost v budovách soudĵ a státních zastupitelství v Praze.
V oddülení výkonu vazby
je v rámci zajištüní volnoìasových aktivit vünována pozornost pĥedevším mladistvým
a mladým obvinüným a také
obvinüným z volné vazby.
U nich je kladen dĵraz na spoleìenské, kulturní a vzdülávací
aktivity, sportovní ìinnost, zájmové kroužky a skupinovou
terapii. Vüzėĵm je umožnüno
sledovat televizní programy
a docházejí za nimi pracovníci probaìní a mediaìní služby a zástupci rĵzných církví.
Rozsah nabídky jednotlivých aktivit
v oddülení výkonu trestu odnütí svobody vychází ze zájmĵ, dovedností, schopností a potĥeb odsouzených a jejich cíle
jsou zamüĥeny na výchovné pĵsobení
a na možné zvýšení šancí uplatnüní odsouzených v civilním životü a na trhu
práce. Mezi hlavní vzdülávací aktivity
patĥí výuka cizích jazykĵ, základy admi-

nistrativy nebo ovládání poìítaìĵ. K tomuto úìelu bylo zĥízeno šest místností
vybavených dle jednotlivých zamüĥení
(hudební, výtvarný, studijní, antistresový, psychoterapeutický kroužek a modlitebna). Vüzni vydávají svĵj obìasník
„Pankrác Times“. V roce 2004 bylo
dokonìeno výstupní oddülení, které zajišıuje plynulý pĥechod odsouzených do
obìanského života. Odsouzení pracují
v rámci 23 vnitĥních pracovišı. Vykonávají práce nutné k zajištüní chodu
vüznice, dále jsou zamüstnáváni napĥ.
v kovoobrábücí dílnü, místní truhlárnü,
prádelnü, tiskárnü i v dílnách pro opravu motorových vozidel. Nükteĥí pracují
rovnüž na pracovištích mimo vüznici.
Ve Vazební vüznici Praha-Pankrác se
zamüstnanost odsouzených pohybuje
okolo 85–90 %.
V rámci naplėování celoživotního vzdülávání zamüstnancĵ Vüzeėské
služby êeské republiky jsou pĥíslušníci
zváni do rĵzných typĵ kurzĵ a školení.
Ĥada zamüstnancĵ si doplėuje kvaliﬁkaìní pĥedpoklady k výkonu funkce. Od
roku 1999 se nükteĥí pĥíslušníci vünují
sportu a služební kynologii.
Zamüstnanci vazební vüznice mohou využívat vlastní rekreaìní stĥedisko
v Bernarticích.

PRAHA-PANKRÁC
Remand Prison
Due to the inadequate capacity, and
hygienic conditions, of
existing Prague penal institutions, the
construction of a new prison was initiated in July 1885 on a site lying between
the districts of Pankrác a Nusle. Up until
then, the St. Wenceslas Prison, which
used to stand on the banks of the Vltava,
by the ancient church of St. Wenceslas,
had been used. Building work was completed in August 1889, when the ﬁrst
culprits were placed in the institution.
The prison currently serves as
a house of detention for accused males,
and partly as a prison for males sentenced to a supervised, controlled or secure prison. The institution is designed
for 858 inmates, of whom 468 are on
remand and 390 are serving terms of
imprisonment. Prisoners are accommodated in dormitories with an average capacity of three beds, the largest containing ten beds. The prison premises also
contain a Czech Prison Service hospital,

serving the inmates, with a capacity of
111, as well as the Pankrác Memorial,
containing an exhibition on the Prison
Service. The running of the prison is
ensured by its 568 employees, of whom
313 are members of the Prison Service
and 225 are civilian employees. As well
as prison security and administrative
service, there are also almost 130 members of judicial security, whose job it is
to ensure order and safety in court buildings and the ofﬁces of the State Attorney
in Prague.
Leisure activities organised in the remand unit are
primarily oriented towards
juvenile and young-adult
accused, and also accused
prisoners from open custody. Emphasis is placed on
social, cultural and educational activities, sports, leisure clubs and group therapy. Prisoners can watch
television and receive visits
from members of the Probation and Mediation Service
and representatives of various churches. The range
of individual activities on
offer in the imprisonment
unit is based on the interests, skills, abilities and
needs of individual prisoners, their aim being to have
a formative effect on inmates and the possible raising of their chances of ﬁnding work in civilian life and
on the labour market. The
main educational activities

include the teaching of foreign languages, basic administration and computer
skills. To this end, six rooms have been
ﬁtted out according to their individual
purpose (music, art, study, anti-stress,
psychotherapeutic and a prayer-room).
Inmates publish their own occasional
magazine, the “Pankrác Times”. 2004
saw the completion of the leaving unit,
which ensures the smooth transition of
inmates to civilian life. Prisoners work
in 23 internal workplaces, doing work
necessary to the running of the prison, in
a metal-working studio, in a carpenters’
workshop, laundry, printers’ and in vehicle-repair workshops. Some prisoners
also work on external sites. The employment level amongst inmates at PraguePankrác ﬂuctuates between 85-90%.
Members of the Prison Service of
the Czech Republic are invited, as part
of the Lifelong-Learning Program for
Prison Service employees, to take part
in various types of courses and training,
many employees supplementing their
basic job requirements. Some employees
have, since 1999, devoted themselves to
sport and professional cynology. Employees of the remand prison have at
their disposal their own recreation centre in Bernartice.

Adresa:
Vazební Vüznice Praha–Pankrác
Soudní ì. 988/1
P. O. BOX 5
140 57 Praha 4
Tel.: 261 031 111
Fax: 241 405 340
E-mail: vvpankrac@volny.cz
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Vazební věznice PRAHA–RUZYNĚ

Poìátek historie místa, na kterém stojí souìasná vazební vüznice,
sahá do poìátku 19. století, kdy byl na
tomto místü postaven cukrovar. Jeho
provoz trval až do roku 1921. Do dnešních dnĵ z nüho zĵstala jen vodárenská
vüž, která se stala dominantou vazební
vüznice. Na místo již zrušeného cukrovaru byla z Hradìan pĥemístüna v roce
1935 zemská donucovací pracovna, která byla veĥejným ústavem. Hlavní náplní
pobytu „kárancĵ“ a trestancĵ byla práce
na statku a v dílnách. Po II. svütové válce bylo v donucovací pracovnü zĥízeno
oddülení, které sloužilo jako internaìní
tábor. V roce 1949 pĥevzala Zemskou
donucovací pracovnu Státní bezpeìnost
a v padesátých letech ji pĥebudovala na
vüznici pĥevážnü vazební, kde probíhaly
výslechy a vyšetĥování politických vüzėĵ. Müla svĵj velmi pĥísný režim, který
trval až do let šedesátých.
Vazební vüznice Praha-Ruzynü je
jednou z nejvütších a souìasnü jednou
z nejstarších vüznic v êeské republice.
Nachází se v blízkosti ruzyėského letištü a je urìena pĥedevším k výkonu vazby obvinüných mužĵ, žen i mladistvých
osob z Prahy a Stĥedoìeského kraje. Její
kapacita pro výkon vazby je 607 osob.
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Souìástí vazební vüznice je oddülení
pro výkon trestu mužĵ s dozorem o kapacitü 219 osob. Speciﬁkem je oddülení
pro výkon trestu žen v nedalekých Ĥepích, kde probíhá výkon trestu s dozorem
a s dohledem až u 56 odsouzených žen.
Celkový chod vazební vüznice zajišıuje
513 zamüstnancĵ VS êR. Všem osobám
vüznüným ve vazební vüznici
Praha-Pankrác je zajištüna zdravotnická, psychologická, sociální,
právní a duchovenská péìe.
Oddülení výkonu trestu se
vyznaìuje vysokou zamüstnaností odsouzených mužĵ. êást
zajišıuje vnitĥní provoz vazební vüznice a ìást mužĵ splėující podmínky volného pohybu
mimo vüznici pracuje v rámci
externí spolupráce ve státních
i nestátních ﬁrmách. V rámci
programĵ zacházení mají vüzni
možnost využívat volnoìasové
aktivity, jako je napĥíklad práce
na PC, zahrádkáĥský kroužek,
studium cizích jazykĵ, sociálnüprávní a psychologické poradenství apod. V rámci vzdülávání
odsouzených je podporováno
jejich dálkové studium na stĥedních i na vysokých školách.

Oddülení výkonu trestu v Ĥepích je umístüno
v Domovü sv. Karla Boromejského. Vzniklo na popud kongregace ĥádových
sester sv. Karla Boromejského, které navázaly na
tradici z 19. století, kdy
zde byla trestnice pro káranky. Na jednom místü
tedy sídlí klášter, lĵžková
ìást pro dlouhodobü nemocné pacienty a výkon
trestu žen. Odsouzené ženy
mají širokou pracovní nabídku uvnitĥ i vnü vüznice,
od úklidu po péìi o pacienty v lĵžkové ìásti kláštera.
Tu mohou zajišıovat odsouzené, které absolvovaly tzv. Sanitáĥský kurz sv.
Zdislavy, který je ojedinülý
v celé Evropü.
Vazební vüznice celoroìnü využívá nabídku
vzdülávacích kurzĵ pro zamüstnance
organizovaných Vüzeėskou službou
êeské republiky. Souìasnü podporuje
jejich zájem o zvýšení vzdülání studiem na stĥedních a vysokých školách,
takzvanými dohodami o studiu. Nabízí
jim rovnüž široké možnosti sportovního
a kulturního vyžití.

PRAHA–RUZYNĚ Remand Prison

The history of the
place where the presentday remand prison is
situated goes back to the beginning of the
19th century, when a sugar factory was
built on the site. This functioned until
the year 1921. All that remains of it today is the water tower, which has become
a dominant of the prison. The national
house of correction, a public institution,
was moved from Hradìany to the site of
the defunct sugar factory in 1935. The
main activity carried out by “culprits” and
convicts was work on farms and in workshops. Following the Second World War,
a unit was set up in the house of correction to serve as an internment camp. The
State Security Service took control of the
house of correction in 1949, turning it in
the 1950s into primarily a remand prison,
where interrogations and investigations
were carried out on political prisoners.
A very strict regimen was put in place,
which lasted until the 1960s.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Praha–Ruzynü
Staré námüstí 3
P. O. BOX 614/07
161 02 Praha 6-Ruzynü
Tel.: 220 510 000, 220 510 267
Fax.: 220 184 211, 220 184 471
E-mail:
lsamankova@vez.ruz.justice.cz

Praha–Ruzynü Remand Prison is
one of the largest and at the same time
one of the oldest prisons in the Czech
Republic. It is located in the vicinity
of Ruzynü airport and is primarily intended for the custody of accused males,
females and juveniles from Prague and
the Central Bohemia region. Its remand
capacity is 607. The remand prison incorporates a controlled unit for males
serving a term of imprisonment, which
has a capacity of 219. A speciﬁc feature
is the unit for females serving a term
of imprisonment in nearby
Ĥepy, where there are supervised and controlled
units for up to 56 female inmates. The overall running
of the remand prison is in
the hands of 513 employees
of the Czech Prison Service. All persons imprisoned
in Prague-Pankrác Remand
Prison are assured health,
psychological, social, legal
and religious care.
The unit for inmates
serving a custodial sentence
is notable for the high employment rate amongst male
prisoners. Some are employed internally by the prison and some, who fulﬁl the criteria for
free movement outside the prison, work
via arrangements for external co-operation for state-owned and private ﬁrms.
Treatment programs allow inmates to

take part in leisure activities such as, for
example PC work, gardening, the study
of foreign languages, socio-legal and
psychological counselling etc. Support
given to the education of inmates allows
them to take correspondence courses at
secondary schools and higher education
institutions.
The prison unit in Ĥepy is situated in
St. Karel Boromejský Home. It was created on the initiative of a congregation
of nuns of St. Karel Boromejský, carrying on a tradition from the 19th century,
when there was a jail for female prisoners situated here. On this spot there is
now a nunnery, accommodation section
for chronically-ill patients and the imprisonment of females. There is a wide
range of work available to female inmates inside and outside of the prison,
from cleaning to patient care in the accommodation section of the nunnery.
Inmates who work here have completed
the so-called “St. Zdislava Hospital
Worker’s Course”, the only one of its
kind in the whole of Europe.
All year round, the remand prison
utilises the range of educational courses
for employees organised by the Czech
Prison Service. At the same time, it supports their interest in raising their level
of education through study at secondary

schools and colleges and universities
through so-called study agreements. It
also offers a wide range of opportunities
for sporting and cultural enjoyment.
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Věznice
PŘÍBRAM
Vüznice se nachází
v jižní ìásti stĥedoìeského kraje a je urìena pro
výkon trestu odnütí svobody s ostrahou.
Její souìástí je i oddülení s dozorem
a dohledem, specializované oddülení
pro odsouzené s poruchou osobnosti
zpĵsobenou užíváním psychotropních
látek a pro výkon trestu odsouzených
mužĵ ve vüznici typu ostraha. Prĵmürnü je ve vüznici umístüno na 780 vüzėĵ,
i když její normová ubytovací kapacita
je 746 odsouzených. Ve vüznici pracuje
témüĥ 170 pĥíslušníkĵ vüzeėské a justiìní stráže a více než 110 obìanských
zamüstnancĵ. Historie vüznice se datuje od roku 1953, kdy na jejím dnešním
místü byl založen vüzeėský pracovní
tábor. Jeho ubytovací kapacita ìinila
až 1500 osob a vütšina odsouzených
pracovala na hlubinné tüžbü v nedalekých uranových dolech. Ubytovny odsouzených jsou panelového a zdüného
typu. V tüchto budovách jsou oddülení
odlišné kapacity s vlastním sociálním
zaĥízením a kulturní místností. Pro výkon trestu v dozoru a dohledu slouží oddülené ubytovny. Systém ubytování je
tzv. otevĥeného typu, odsouzení nejsou
na ložnicích uzamykáni. Jedna budova
má ubytování celového typu. Ta slouží
pro výkon kázeėských trestĵ a ubytování odsouzených s adaptaìními problémy
na velký kolektiv.
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Odsouzení
jsou
zamüstnáváni
v soukromé dĥevozpracující ﬁrmü, ale
i v rámci vlastního stĥediska hospodáĥské ìinnosti, které nabízí uplatnüní
pĥedevším v papírenské výrobü a pĥi
kompletaci plastových komponentĵ.
Pracovní uplatnüní odsouzení naleznou
též v rámci vnitĥního provozu vüznice,
který nabízí škálu pracovních možností v kuchyni, prádelnü, pĥi údržbü, ve
výstrojním skladu, kotelnü, autodílnü
apod. Zamüstnanost odsouzených se
dlouhodobü pohybuje okolo 40 %.
V rámci vzdülávacích aktivit se odsouzení zamüĥují na výuku cizích jazykĵ
a na rozšiĥování znalostí v oblasti pĥírodních a spoleìenských vüd. Vüznice
umožėuje odsouzeným absolvovat rekvaliﬁkaìní kurz „Jednoduché obsluhy
pro zaĥízení restauraìního typu“. Od
roku 2005 mají
odsouzení možnost
rekvaliﬁkace v oboru základní obsluhy
poìítaìové techniky. Mezi základní
prostĥedky zacházení s odsouzenými
patĥí zvládání zátüžových
situací,
psychoterapie, psychosociální výcvik,
kurz komunikace,
muzikoterapie, arteterapie, relaxace,
fyzioterapie a pohybová terapie. Opo-

menout nelze ani poradenskou ìinnost
vyvíjenou v rámci poradny drogové prevence a sociálnüprávního poradenství.
Odsouzení cizinci se zapojují do
speciálního programu zacházení, který
se skládá ze závazné a volitelné ìásti.
Závazná ìást obsahuje pracovní, vzdülávací a speciálnüvýchovné aktivity. Tyto
jsou pĥedevším zamüĥeny na pĥekonávání bariér v procesu bezproblémové
adaptace na podmínky ìeského vüzeėského prostĥedí.
Ve volitelné ìásti je možný výbür z celovüzeėské nabídky. Osoby ve
vüku od 18 do 30 let jsou zapojovány
do speciálního programu zacházení pro
danou vükovou kategorii realizovanou
na oddüleních mladých dospülých. Poradenská ìinnost byla více obohacena
o systematickou a kontinuální práci
s drogovü závislými a prevenci proti
drogám. K tomuto úìelu byly vybaveny
speciální místnosti pro skupinové a individuální psychoterapeutické pĵsobení,
fyzioterapii, ergoterapii, relaxaci a komunikaci.
Od roku 2002 funguje v typu vüznice s ostrahou specializované oddülení
pro odsouzené s poruchou chování v dĵsledku užívání omamných a psychotropních látek.
Vüznice nabízí svým zamüstnancĵm
celou ĥadu kulturních a sportovních akcí.
Valná vütšina z nich je alespoė ìásteìnü
hrazena z pĥíslušných fondĵ.






PŘÍBRAM
Prison
The prison is located
in the southern part of the
Central Bohemia region
and is a secure prison. It includes supervised and controlled units, a specialised
unit for prisoners with personality disorders caused by the use of psychotropic
substances, and a unit for men sentenced
to imprisonment in a secure prison. An
average of up to 780 inmates occupy the
prison, although its standardised accommodation capacity is 746. Almost 170
members of prison and judicial security
work in the prison, as well as more than
110 civilian employees. Its history dates
from the year 1953, when a penal labour
camp was established on the current site
of the prison. It had an accommodation
capacity of up to 1500, with most inmates
working on deep mining in the nearby
uranium mines. Prisoner accommodation
blocks are of the pre-fab panel and wall
structure type. These buildings contain
units of varying capacity with their own
bathrooms and cultural rooms. There are
separate dormitories for inmates sentenced to imprisonment in controlled and
supervised prisons. The accommodation system is of the so-called open type,
i.e., prisoners are not locked up in their
rooms. One building contains cell-type
accommodation, which serves as a disciplinary section and as accommodation
for inmates who have trouble adapting to
the greater collective.

Inmates are employed by a private
woodworking company, but also within
the prison’s own economic activity centre, which offers employment primarily
in paper-making and the ﬁnishing of
plastic components. Inmates can also
work internally for the prison, which
offers a range of opportunities in the
kitchen, laundry, maintenance, clothing
storage, boiler-room, garage, etc. The
long-term employment rate amongst inmates is around 40%.
Educational activities are oriented towards the teaching of foreign languages
and the broadening of knowledge in the
ﬁelds of the natural and social sciences.
Prisoners are given, by the prison, the
opportunity to take the “Basic Restaurant
Service” re-qualiﬁcation course. Since
2005, inmates have had the opportunity
to re-qualify in basic computer skills.
Essential means of prisoners treatment
include: managing stressful situations,
psychotherapy, psycho-social training,
a communication course, music therapy,
art therapy, relaxation, physiotherapy
and gestural therapy. Nor can we omit
the counselling work carried out through
the drugs prevention and the socio-legal
counselling centre.
Foreign inmates are assigned to
a special treatment program consisting
of a compulsory and an optional component. The compulsory component includes working, educational and special
formative activities, which are primarily
aimed at the overcoming of barriers in
the process of their smooth adaptation

to the conditions of a Czech prison environment. The optional component
enables them to choose from the prison-wide selection of activities. Persons
between the ages of 18-30 are assigned
to a special treatment program for that
age group, realised in young-adult units.
Counselling activity has been enriched
through systematic and ongoing work
with drug addicts and drug prevention.
To this end, rooms have been specially
equipped for individual and group psychotherapeutic approaches, physiotherapy, ergotherapy, relaxation and communication. Since the year 2002, there
has been a specialised secure prison unit
for prisoners with a personality disorder
resulting from the use of narcotic and
psychotropic substances.
The prison offers its employees
a whole range of cultural and sporting
events, the vast majority of which are at
least partly covered by the appropriate
funds.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Pĥíbram
P.O. BOX 1
261 15 Pĥíbram
Tel.: + 420 318 626 647,
+ 420 318 626 691
Fax.: +420 318 622 512
E-mail:
04podatelna@vez.pbr.justice.cz
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Věznice RÝNOVICE

Vüznice Rýnovice se
nachází v Jizerských horách, mezi müsty Liberec
a Jablonec nad Nisou. Byla vystavüna
v roce 1968 v tüsném sousedství automobilky LIAZ a dnes je typem vüznice
s ostrahou. V jejím rámci je zĥízeno také
oddülení s dozorem. Ubytovací kapacita
vüznice je 485 míst, poìet odsouzených
se však pohybuje kolem 580. Poìet zamüstnancĵ ve vüznici je 265, z toho je
158 pĥíslušníkĵ.
Od roku 2001 pracuje ve vüznici specializované oddülení ústavní léìby protitoxikomanické, kde se provádí soudem
naĥízená ochranná léìba. Pro odsouzené, kteĥí ve vüzení strávili znaìnou ìást
svého života, slouží výstupní oddülení,
kde se muži pod odborným vedením pĥipravují k návratu do spoleìnosti. Vzhle-
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dem k nutnosti zabezpeìit ochranu jak
vüznüných osob, tak zamüstnancĵ, bylo
poìátkem roku 2005 zĥízeno v objektu
vüznice oddülení se zvýšeným stavebnü-technickým zabezpeìením s kapacitou
deset odsouzených. V novü zĥízených
prostorách pracuje od bĥezna téhož roku
také oddülení pro odsouzené s poruchami duševními a poruchami chování.
Hlavní prioritou vüznice je zamüstnávání a vzdülávání odsouzených. Zamüstnanost vüzėĵ se dlouhodobü pohybuje
kolem 60 %. Pracují ve vnitĥních provozech, které zabezpeìují chod vüznice
a ve stĥedisku hospodáĥské ìinnosti. Zde
se vünují zejména jednoduchým montážním pracím, maìkání a broušení skla,
navlékání korálkĵ a práci v prádelnü.
Vzdülávání odsouzených je realizováno
prostĥednictvím Školského vzdülávacího

stĥediska. Nosným programem je výuka
ve dvouletém uìebním oboru obrábüní kovĵ a tĥíletém oboru obrábüì kovĵ
se zamüĥením na univerzální obrábüní.
Kromü tüchto oborĵ lze využívat kurzy
pro doplnüní základního všeobecného
vzdülání. Výukou každoroìnü projde asi
100 odsouzených. V rýnovické vüznici je
kladen dĵraz na mimopracovní aktivity
a využívání volného ìasu odsouzených.
Kromü tradiìních sportovních a zájmových kroužkĵ zde probíhají kurzy jazykĵ,
základĵ práce na PC, vaĥení a keramiky.
Vüznici navštüvují zástupci církví, Armády spásy i jiných nevládních organizací.
K upevnüní vztahĵ mezi zamüstnanci je organizována ĥada sportovních,
kulturních i zábavných akcí. Tradiìními
se již staly Mikulášské besídky, oslavy
dne dütí a sportovní akce.

RÝNOVICE Prison
Rýnovice
Prison is located
in the Jizerské
Mountains, between the towns of
Liberec and Jablonec nad Nisou. It
was erected in 1968, in the close
vicinity of the LIAZ automotive
plant and today serves as a secure
prison. It also includes a controlled
unit. The accommodation capacity is 485, but the number of convicted persons placed in the prison
is around 580. The prison has
265 employees, of whom 158 are
members of the Prison Service.
Since 2001, there has been
a specialised unit in place for institutional anti-addiction treatment,
where court-ordered protective
treatment is carried out. Inmates
who have spent a large part of their lives
in prison are served by the leaving unit,
where men are given professional guidance in preparation for their return to society. In view of the need to ensure the
safety of prisoners, as well as staff, there
has been a unit with enhanced technical
and structural security, with a capacity
of ten, in place on the grounds of the
prison since the beginning of 2005. The
newly-built premises have also included, since March of the same year, a unit
for prisoners with personality and behavioural disorders.

The main priority of the prison is the
employment and education of inmates.
The long-term employment rate of prisoners is around 60%. They work in internal workplaces, ensuring the running
of the prison, and in the centre for economic activity. Here they are engaged
mostly in simple assembly work, glasscutting and pressing, bead-stringing and
laundry work. The education of inmates
is realised through the Training and Education Centre, which focuses on a twoyear apprenticeship course in metalworking and a three-year metal-working

apprenticeship oriented towards universal machining. Apart from these, it is
also possible to take courses in order to
supplement one’s basic general education. Around 100 inmates take courses
every year. Rýnovice Prison lays emphasis on activities pursued by inmates
outside of work, and the way they use
their free time. As well as the traditional
sports and leisure groups, there are also
language courses, basic PC skills, cooking and pottery. The prison receives visits from representatives of the various
churches, the Salvation Army and other
non-governmental organisations.
A series of sporting, cultural and leisure activities are organised to strengthen relationships between employees.
The ‘St. Nicholas Parties’, childrens’
day celebrations and sporting events
have already become a tradition.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Rýnovice
P. O. BOX 14
466 21 Jablonec nad Nisou 1
Tel.: +420 483 338 111
Fax.: +420 483 338 211
E-mail:
Vsobeslavska@vez.ryn.justice.cz
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Věznice STRÁŽ POD RALSKEM

Vüznice Stráž pod
Ralskem se nachází v Libereckém kraji a byla
zĥízena v roce 1973. Dnešní ubytovny odsouzených pĵvodnü sloužily k ubytování
pracovníkĵ uranových dolĵ. Objekty od
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té doby prošly ĥadou rekonstrukcí a zmün.
Nynüjší vüznice je proﬁlována jako vüznice s ostrahou pro odsouzené muže. Je
zde zĥízeno i oddülení s dozorem a oddülení se zesíleným stavebnü-technickým
zabezpeìením pro odsouzené zaĥazené
do vüznice s dozorem. Ubytovací kapacita vüznice je 783
míst. Vüzni jsou ubytováni ve spoleìných
ložnicích, prĵmürný
poìet lĵžek na ložnici
je šest. Na oddülení se
zesíleným stavebnü-technickým zabezpeìením jsou vüzni ubytováni na celách po
dvou. Souìástí areálu
vüznice je i stĥelnice,
která slouží pro potĥeby služební a profesní
pĥípravy pĥíslušníkĵ
vüzeėské služby, ale
také pro frekventanty
nástupních kurzĵ Institutu vzdülávání.

Celková zamüstnanost odsouzených
ve Vüznici Stráž pod Ralskem se pohybuje okolo 55 %. Vüzni jsou zamüstnáni na deseti nestĥežených pracovištích
mimo vüznici ve stavebnictví, zemüdülství, skláĥství a kovovýrobü. Dále pracují uvnitĥ vüznice ve výrobní hale, jejíž
prostory vüznice pronajímá soukromé
podnikatelské ﬁrmü.
Další pracovní místa jsou zajišıována ve vlastní režii. Ve vüznici funguje
püt desítek vzdülávacích, speciálnüvýchovných a zájmových aktivit. K nejnavštüvovanüjším patĥí kroužek vüĥících,
výtvarný kroužek, rybáĥský kroužek.
Zájem je také o sportovní aktivity.
Ve vüznici je zamüstnáno více než
300 zamüstnancĵ, z toho 197 ve služebním pomüru vìetnü osmi pĥíslušníkĵ
justiìní stráže a pĥes 100 zamüstnancĵ
v pracovním pomüru. Pro nü poĥádá
vüznice nejrĵznüjší kulturní akce, zejména návštüvy divadel. Na pracovní
i sportovní úrovni se udržují kontakty
se zahraniìními vüznicemi z Polska,
Nümecka a ze Slovenska, které slouží
k výmünü zkušeností.

STRÁŽ POD RALSKEM Prison

Stráž pod Ralskem
Prison is located in the
Liberec region and was
established in 1973. The current accommodation units for inmates originally served as hostels for uranium mine
workers, since when they have undergone a series of reconstructions and al-

terations. The prison is currently proﬁled
as a secure prison for convicted males,
and now also incorporates a controlled
unit and a unit with enhanced technical and structural security for inmates
in a controlled regimen. The prison has
an accommodation capacity of 783.
Prisoners are accommodated in dormitories, which each contains an average
of six beds. In the enhanced technical
and structural security unit, they are accommodated in two-bedded cells. There
is also a shooting range on the premises
of the prison, which serves the working needs and professional training of
members of the Prison Service, but also
for students on induction courses at the
Educational Institute.
The total employment rate amongst
inmates at Stráž pod Ralskem Prison is
around 55%. Prisoners are employed at
ten unguarded workplaces outside the
prison, working in the building trade,
agriculture, glass-making and metalwork. Work also goes on inside the prison, in a manufacturing hall, which the
prison rents out to a private ﬁrm. The

prison maintains other workplaces internally. The prison also supports ﬁfty educational, special formative and leisure
activities. The most popular include the
religious group, art group and the ﬁshing
club, and there is also some interest in
sports activities.
The prison has more than 300 employees, of whom 197 are members of
the Prison Service, including 8 members
of judicial security, and more than 100
civilian employees. The prison organises a wide variety of cultural activities
for them, especially visits to the theatre.
Working and sporting contacts are also
maintained with prisons in Poland, Germany and Slovakia.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Stráž pod Ralskem
P. O. BOX 10
471 27 Stráž pod Ralskem
Tel.: +420 487 851 321
Fax: +420 487 851 302
E-mail: info@vez.spr.justice.cz
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Věznice SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Vüznice se nachází
v malebném kraji êeskomoravské vysoìiny
v severozápadní ìásti müsta Svütlá nad
Sázavou. Areál budov pĵvodnü sloužil
jako škola v pĥírodü. Poìátkem roku
2000 byl celý komplex pĥeveden do
užívání Vüzeėské službü êR. Zámürem
bylo vybudovat moderní vüzeėské zaĥízení pro odsouzené ženy. Ještü v roce
2000 prošlo nükolik budov ìásteìnou
rekonstrukcí a 6. 11. 2000 zde byly ubytovány první ženy vykonávající trest
v kategorii dozor. Postupnü sem byly
umísıovány i ženy z kategorie ostraha.
Celková rekonstrukce byla ukonìena
v první polovinü roku 2004 a navýšila
ubytovací kapacitu vüznice z pĵvodních
200 na 520 míst. K dispozici je nyní
134 ložnic, nejvütší mají püt lĵžek. Jed-
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nolĵžkové ložnice jsou pouze na specializovaném oddülení pro výkon trestu
matek s nezletilými dütmi. V záĥí 2005
se prĵmürný poìet odsouzených žen pohyboval kolem 412.
Vüznice Svütlá nad Sázavou je zaĥazena do kategorie vüznic s ostrahou.
Jsou zde zĥízena oddülení s ostrahou,
s dozorem a oddülení zajišıující výkon
trestu speciﬁckým skupinám odsouzených, které vyžadují specializovaný
pĥístup, napĥ. oddülení pro mladistvé
ženy, oddülení pro matky nezletilých
dütí odsouzené do kategorií s dohledem,
dozorem, ostrahou, oddülení pro trvale
pracovnü nezaĥaditelné ženy umístüné
do kategorií s dozorem a ostrahou a oddülení pro výkon trestu odsouzených žen
s poruchou duševní a poruchou chování
v kategoriích s dozorem a ostrahou. Od
poloviny roku 2004 je ve vüznici
umístüno také zvláštní oddülení
pro výkon vazby matek s dütmi do
jednoho roku.
Odsouzené ženy jsou zamüstnávány na pracovištích vnitĥní režie, napĥ. v kuchyni, ve skladu, pĥi
údržbáĥských a uklízecích pracích.
Další ženy pracují u dvou soukromých subjektĵ, z nichž jeden má
pracovištü pĥímo v areálu vüznice.
Zamüstnanost odsouzených žen
se odvíjí od množství zakázek

tüchto soukromých ﬁrem. V souìasné
dobü je z 297 pracovnü zaĥaditelných
odsouzených zamüstnáno 200 žen. Další
odsouzené navštüvují vzdülávací nebo
terapeutické programy. Celková míra
zamüstnanosti nyní pĥesáhla 70 %. Od
školního roku 2001/2002 pracuje ve
vüznici školské vzdülávací stĥedisko,
které nabízí odsouzeným ženám vzdülávání jak ve všeobecnü vzdülávacích,
tak praktických kurzech. Velký zájem je
pĥedevším o poìítaìové a jazykové kurzy. Ve spolupráci s jednou z místních
stĥedních škol nabízíme doplnüní maturitního studia pro vyuìené. Zámürem do
budoucna je zajišıovat vlastní profesní
pĥípravu vybraných uìebních oborĵ
pro odsouzené ukonìenou závüreìnou
zkouškou. Dĵležité místo v programu
zacházení mají aktivity, kdy mohou
odsouzené ženy uplatnit své pĥirozené
schopnosti a dovednosti. Jde napĥíklad
o püvecký kroužek a aerobik, o ruìní
práce a zahradnictví.
Poĥádaná veĥejná vystoupení v okolí
a praktické uplatnüní výrobkĵ v podobü obleìkĵ a hraìek pro düti z dütských
domovĵ poskytují odsouzeným cennou
pozitivní zpütnou vazbu. V rámci speciálnüvýchovných aktivit vedených psychology a speciálními pedagogy probíhá
také skupinová práce s osobami drogovü
závislými.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Prison
The prison is located
in the picturesque countryside of the CzechMoravian Highlands, in the northwestern
part of the town of Svütlá nad Sázavou.
The site of the prison buildings originally served as an open-air school. The
whole complex was given over to the
Prison Service of the Czech Republic
at the beginning of 2000. The aim was
to build a modern penal facility for convicted females. Already in 2000, several
buildings underwent partial reconstruction and, on the 6th November 2000, the
ﬁrst females sentenced to imprisonment
in a controlled prison were housed here.
Women sentenced to a secure prison
were also gradually placed here. The
whole reconstruction process was completed in the ﬁrst half of 2004, increasing the prison’s original accommodation
capacity from 200 to 520. There are now
134 dormitories available, the biggest of
which have ﬁve beds. Single bedrooms
are only available in the specialised unit
for the imprisonment of women with
young children. The average number of
female inmates in September 2005 was
around 412.
Svütlá nad Sázavou Prison is categorised as a secure prison, and incorporates a secure unit, a controlled unit

and a unit for the
imprisonment of
speciﬁc types of
inmate, requiring a specialised
approach, e.g.,
a juvenile unit,
supervised, controlled and secure
units for mothers with young
children, controlled and secure
units for women
permanently unﬁt for work and
controlled
and
secure units for
the imprisonment
of women suffering from personality and behavioural disorders.
Since the middle
of 2004, there
has also been
a special remand
unit in place for
mothers of children aged up to one year old.
Female inmates are employed in the
prison’s internal overhead operations,
e.g., in the prison kitchen, in storage and
in cleaning and maintenance work. Others work for two private entities, one of
whose workplaces lies directly within the
prison premises. The employment level
of inmates depends on the number of orders placed by these private companies.
Of the 297 inmates ﬁt for work, 200 are
currently employed. Other inmates attend educational or therapeutic programs.
There is a total current employment level
of over 70%. There has been a training
and education centre in operation in the
prison since the school year 2001-02, offering inmates schooling in the form of
general educational, as well as practical,
courses. There is great interest in, above
all, computer and language courses. The
prison co-operates with a local secondary
school to offer supplementary schoolleaving certiﬁcate courses for inmates
with apprentice certiﬁcates. The future
aim is to provide the prison’s own professional training for inmates in selected

subjects, completed by a ﬁnal exam. Activities allowing inmates to utilise their
own skills and capabilities have an important place in the treatment program.
There is, for example, a choral group,
an aerobics group, handicrafts group and
a gardening group. Inmates get positive
feedback from their efforts through organised public appearances and the practical use of their products, in the form of
toys and clothes for children in childrens’
homes. Group therapy work with drug
addicts is carried out within the special
formative activities program, led by psychologists and special pedagogues.

Adresa:
Vüzeėská služba êeské republiky
Vüznice Svütlá nad Sázavou
Rozkoš 990
582 91 Svütlá nad Sázavou
Tel.: 569 471 511
Fax: 569 471 581
E-mail:
vs.svetla@worldonline.cz

65

Věznice a vazební věznice v ČR

Vazební věznice TEPLICE

Vazební
vüznice
Teplice, která se nachází
v podhĵĥí Krušných hor,
zahájila provoz 1. ledna 2001. S její budovou sousedí budova Okresního soudu
v Teplicích. Ubytovací kapacita této vazební vüznice je 121 míst, pĥiìemž poìetní stavy vüznüných osob ji dlouhodobü mírnü pĥekraìují. V posledních letech
se prĵmürnü pohybují kolem 100 obvinüných a 28 odsouzených roìnü. Chod
vazební vüznice a ìtyĥ jednotek justiìní
stráže zabezpeìuje 157 zamüstnancĵ,

z toho je 119 ve služebním pomüru a 38
v pracovním pomüru.
Všem obvinüným jsou nabízeny
výchovné aktivity vedené specialisty
vüznice, pĥedevším vzdülávací, preventivnüvýchovné, zájmové a sportovní. Do vüznice dále docházejí zástupci
duchovenských organizací. Odsouzení
jsou pracovnü zaĥazeni na pracovištü,
která zajišıují büžný provoz vazební
vüznice. Pracovnü nezaĥazení odsouzení
jsou umístüni ve vazební vüznici pouze
prĵbüžnü.

Organizaìní strukturu vazební vüznice tvoĥí oddülení vüzeėské a justiìní
stráže, které zajišıuje nepĥetržitý výkon
služby pĥi zajišıování výkonu vazby
nebo výkon trestu, provádí eskorty vüznüných osob a zajišıuje poĥádek a bezpeìnost v budovách soudĵ a státních zastupitelství, dále oddülení výkonu vazby
a trestu, které realizuje plnüní práv a povinností obvinüných, všem obvinüným
nabízí program zacházení a spolu s oddülením vüzeėské a justiìní stráže zajišıuje pĥíjem do výkonu trestu odsouzených
dodaných orgány Policie êR a správní
útvary. Obvinüní jsou v prĵbühu výkonu vazby zamüstnáváni pouze výjimeìnü, pokud splėují požadovaná kriteria
a projeví zájem o práci, jsou zamüstnáni
jako pomocníci dozorce pĥi technických
ìinnostech v oddülení. Vazební vüznice
v Teplicích má pĥibližnü 16–20 míst pro
odsouzené, kteĥí jsou pracovnü zaĥazováni na pracovištü, která zajišıují büžný
provoz vazební vüznice.

Pro zamüstnance vazební vüznice jsou poĥádány akce, které lze rozdülit pĥevážnü do oblasti sportovního
a kulturního vyžití, a rekreace, jež jsou
z ìásti ﬁnancovány z Fondu kulturních
a sociálních potĥeb. Kulturní aktivity
jsou tvoĥeny zejména návštüvou kina ìi
divadelních pĥedstavení, v oblasti sportu
jsou aktivity smürovány na pasivní i aktivní úìast pĥi sportovní ìinnosti.
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TEPLICE Remand Prison
Teplice
Remand
Prison, located in the
foothills of the Krušné
Hory Mountains, was brought into operation on the 1st January 2001. The prison building lies adjacent to that of the
District Court in Teplice. The accommodation capacity of the remand prison
is 121, although the number of inmates
has slightly exceeded this over the past
few years. Recently, the average yearly
numbers have been 100 accused and 28
convicted inmates. The running of the
prison and the four units of judicial security is in the care of 157 employees,
of whom 119 are members of the Prison
Service and 38 are civilian employees.
All remand prisoners are given
a choice of formative (mainly educational, preventative, leisure and sporting) activities, led by the prison’s specialists. The prison also receives visits
from the representatives of religious
organisations. Convicted prisoners are
assigned to workplaces where they help
in the day-to-day running of the prison.
Convicted prisoners who are unﬁt for
work are only placed in the remand prison on a transitory basis.
The organisational structure of the
remand prison is composed of departments of prison and judicial security,
who ensure the continuous enforcement
of custody or imprisonment, provide es-

cort for imprisoned
persons and ensure
order and safety
within court buildings or ofﬁces of
the State Attorney,
as well as the unit
for custody and imprisonment, which
ensures the exercises of rights and
duties of accused
persons, offers all
detainees a treatment
program,
and, together with
the department of
prison and judicial
security, oversees
the acceptance for
imprisonment of
convicts
handed
over to them by
bodies of the Czech
Police and administrative departments.
Accused persons
are employed only exceptionally during
their period in remand; as long as they
fulﬁl the requisite criteria and show interest in work, they are employed as assistants to wardens for technical activities in the unit. Teplice Remand Prison
has around 16-20 places available for

prisoners assigned to a workplace assisting in the day-to-day running of the
institution.
In caring for its employees, the
prison organises events which can be
divided mainly into sporting, cultural
and recreational groups. These are partially ﬁnanced by the Cultural and Social Fund. Cultural activities especially
consist of visits to the cinema or theatre,
sports events are oriented towards active or passive participation in sporting
activities.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vazební vüznice Teplice
Daliborova stezka 2233
P. O. BOX 53
415 01 Teplice
Tel.: 417 593 111
Fax.: 417 593 199
E-mail:
15podatelna@vez.tep.justice.cz
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Věznice VALDICE

Vüznice je situována v královéhradeckém
kraji v objektu dĥívüjšího kartuziánského kláštera. Nachází se
asi ìtyĥi kilometry od müsta Jiìína, které v roce 1627 založil Albrecht Václav
Eusebius z Valdštejna. V roce 1856 bylo
rozhodnuto, že z kláštera se stane vüzení.
Dnes je objekt využíván jako vüznice se
zvýšenou ostrahou. Jsou sem umísıováni odsouzení muži s delšími tresty, recidivisté a jinak nebezpeìní odsouzení,
vìetnü odsouzených k doživotnímu trestu. Ubytovací kapacita je stanovena na
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1064 míst, celkové poìty vüzėĵ se však
pohybují okolo 1300 osob. Jsou ubytováni s ohledem na rozdülení do jednotlivých typĵ proﬁlace výkonu trestu v püti
oddüleních. Je zde nástupní a výstupní
oddülení, kam jsou odsouzení zaĥazováni
po nástupu do výkonu trestu, respektive
pĥed propuštüním, dále krizové oddülení
a specializované oddülení pro odsouzené
s poruchou osobnosti. Souìástí vüznice
je i lĵžková ìást ošetĥovny, kde je odsouzeným poskytována zdravotní péìe na
úrovni müstských nemocnic. Ve vüznici
pracuje pĥes 270 pĥíslušníkĵ vüzeėské
a justiìní stráže a více
než 190 obìanských
zamüstnancĵ.
Aktivity odsouzených jsou rozdüleny do püti oblastí:
pracovní, vzdülávací,
speciálnüvýchovné,
zájmové, vnüjší vztahy. Oblast zájmového
zamüĥení se odehrává
v kroužcích: výtvarném, modeláĥském,
zahradnickém, hudebním,
modeláĥském
a ĥezbáĥském. Oblast

vzdülávací probíhá zejména v rámci
školského vzdülávacího stĥediska, kde si
odsouzení mohou doplnit základní vzdülání nebo získat výuìní list ve dvouletém,
popĥ. tĥíletém uìebním oboru obrábüní
kovĵ. Organizovány jsou rĵzné zájmové kroužky, napĥíklad kroužek cizích
jazykĵ, výchovy k obìanství, sociálnüprávního poradenství, drogové problematiky, dále vüdomostní soutüže, besedy
k vybraným tématĵm apod. Mimo výše
uvedených aktivit mají odsouzení možnost navštüvovat ústavní knihovnu, v ìase stanoveném týdenním plánem mohou
také sledovat televizní poĥady a ﬁlmy na
videokazetách. Odsouzení jsou zamüstnáváni jednak ve vnitĥních provozech
vüznice (kuchynü, prádelna, zámeìnická
dílna, truhlárna atd.) a dále u nükolika
podnikatelských subjektĵ. Z celkového
poìtu je zamüstnáváno cca 800 odsouzených. Nejdelší tradici v zamüstnávání
vüzėĵ mají skláĥské podniky.
Zamüstnanci vüznice za podpory
Fondu kulturních a sociálních potĥeb
využívají zejména možnosti kulturního
a sportovního vyžití. Na velmi dobré
úrovni jsou též družební sportovní kontakty s vüznicí ve slovenském Leopoldovü a polské Wrocđavi.

VALDICE Prison
The prison is located
in the Hradec Králové
region, on the premises
of a former Cartusian monastery, situated
about four kilometres from the town of
Jiìín, which was founded in 1627 by Albrecht Václav Eusebius von Wallenstein.
It was decided in 1856 that the monastery
would become a prison. It is currently
used as an increased-security prison,
housing inmates serving longer sentences,
recidivists and otherwise dangerous persons, including convicts serving terms of

life imprisonment. The ofﬁcially set accommodation capacity is 1064, although
the total number of inmates is around
1300. They are housed in ﬁve units according to the individual proﬁles of their
sentences. There are entering and leaving
units, to which prisoners are respectively
assigned after beginning their terms of
imprisonment and before their release, as
well as a crisis unit and a specialised unit

for prisoners with a personality disorder. The prison also includes a surgery
with beds, where prisoners
are provided with medical
care on a par with that in
municipal hospitals. Over
270 members of prison and
judicial security, and more
than 190 civilian employees, work in the prison.
Activities for inmates
are divided into ﬁve areas: working, educational,
special formative, leisure
and external relations. The
leisure section is oriented
towards art, modelwork,
gardening, music, and
wood-carving groups. Educational activities are especially carried out within
the training and education
centre, where inmates can
supplement their basic
education or gain a certiﬁcate of apprenticeship in a two- or threeyear metalwork training course. Various
leisure groups are organised, including
foreign language groups, citizenship
training, socio-legal counselling, drug
problems, as well as general knowledge
competitions, talks on selected themes,
etc. Apart from the above-mentioned activities, prisoners have the opportunity to

visit the prison library and watch television programs and ﬁlm videos at a time
set in the weekly rota. Inmates are employed, on the one hand, in workplaces
within the prison (kitchen, laundry, ﬁtters’ and carpenter’s workshop, etc.) and,
on the other, by private business entities.
A total number of prisoners employed
is around 800. Glass-making companies have the longest tradition of prison
employment.
Employees of the prison have, with
the support of the Cultural and Social
Fund, opportunities for sporting and
cultural enjoyment. Excellent twinship
sporting contacts are also maintained
with the prisons in Leopoldov (Slovakia) and Wroclaw (Poland).

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Valdice
Námüstí Míru 55
507 11 Valdice
Tel.: 493 507 111
Fax.: 493 507 206
E-mail:
sekret@vez.val.justice.cz
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Věznice VINAŘICE

Vüznice Vinaĥice se
nachází na katastrálním
pozemku stejnojmenné
obce v blízkosti müsta Kladna ve smüru
na Slaný. V letech 1945–1947 sloužila
jako tábor váleìných zajatcĵ a od roku
1949 až do roku 1955 byla využívána
jako tábor nucených prací. Od této doby
funguje jako samostatná vüznice, v níž
byli v minulosti vüzni zamüstnáváni
pĥedevším pĥi tüžbü uhlí a v tüžkém prĵmyslu. Nyní je proﬁlována jako vüznice
pro dospülé muže odsouzené do výkonu
trestu odnütí svobody v ostraze. Její normová ubytovací kapacita je 885 odsouzených, kteĥí jsou umístüni celkem ve
22 oddílech na 160 ložnicích. V prĵmüru jsou ubytováni po šesti odsouzených.
Po útlumu tüžby uhlí a tüžkého prĵmyslu v regionu byla vüznice nucena hledat nové možnosti pracovního uplatnüní
vüzėĵ. V souìasnosti jich ìást pracuje
v drĵbežáĥských závodech na nestĥeženém pracovišti a ìást je zamüstnána ve
vnitĥních provozech vüznice. V rámci
programĵ zacházení funguje ve vüznici celá ĥada zájmových, vzdülávacích
a sportovních aktivit pro odsouzené.
Cílem tüchto aktivit je úìelné strávení
pobytu vüzėĵ za mĥížemi. Slouží také
k rozvoji jejich manuálních a sociálních
dovedností, formování jejich postojĵ ke
spoleìnosti a možnému lepšímu uplatnüní po výkonu trestu. K dispozici mají
i vüzeėskou knihovnu. S odsouzenými
probíhají speciálnüvýchovné aktivity,
které zahrnují individuální a skupinové
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pedagogické a psychologické pĵsobení
vedené specialisty z ĥad zamüstnancĵ výkonu trestu. Ve vüznici je i nükolik oddülení se speciálními zpĵsoby zacházení,
jako je oddülení bezdrogové zóny, oddülení pro mentálnü retardované, oddülení
se zvýšeným dohledem, výstupní oddülení a krizové oddülení, kde probíhají
speciálnüvýchovné ìinnosti ve zvýšené
intenzitü. Duchovní ìinnost ve vüznici
je zajišıována cestou vüzeėského kaplana a dalších zástupcĵ církví a nevládních
organizací.
Ve vüznici Vinaĥice pracuje témüĥ
220 pĥíslušníkĵ vüzeėské služby a dalších devüt pĥíslušníkĵ justiìní stráže je
zaĥazeno u Okresního soudu Kladno. Je
v ní zamüstnáno také pĥes 140 obìanských zamüstnancĵ na pozicích odbor-

nü výchovných pracovníkĵ nebo zajišıujících administrativní a logistickou
ìinnost. Z prostĥedkĵ Fondu kulturních
a sociálních potĥeb vüznice pro nü pravidelnü organizuje zájezdy na divadelní
pĥedstavení a poznávací zájezdy u nás
i v zahraniìí. Pomocí poukázek je zamüstnancĵm nabízena možnost kulturního a hlavnü sportovního vyžití ve müstech Kladno a Slaný. Pĥímo ve vüznici je
posilovna pro zamüstnance, funguje zde
fotbalový klub.
Do mateĥských školek v okolí jsou
dodávány hraìky vyrobené v zájmových aktivitách odsouzených a v rámci
projektĵ prevence kriminality se uskuteìėují diskuse a odborné pĥednášky
se žáky stĥedních a základních škol ìi
ukázky výcviku služebních psĵ.

VINAŘICE

Prison

Vinaĥice Prison is
located in the land registry area of the village of
the same name, which lies in the vicinity of the town of Kladno, going towards
Slaný. It served as a prisoner-of-war
camp in the years 1945-47, and from
1949-55 as a forced-labour camp. Since
then, it has functioned as an autonomous
institution, in which inmates were employed primarily in coal-mining and
heavy industry. It is currently proﬁled as
a secure prison for adult males serving
a term of imprisonment. Its standardised
accommodation capacity is 885 inmates,
who are housed in 160 dormitories in
a total of 22 sections. There is an average of six beds in each dormitory.
Following the scaling down of coalmining and heavy industry in the region,
the prison was forced to seeks new employment opportunities for inmates. Some
currently work at unguarded workplaces
on poultry farms, and some are employed
internally by the prison. A whole range
of leisure, educational and sporting activ-

ities are available to prisoners as part of
the treatment program. The aim of these
activities is for prisoners to spend their
time behind bars in an active and purposeful way. They also serve to develop
their social and manual skills, the forming of their attitudes to society and possibly improve their employment prospects
following completion of their sentence.
There is also a prison library available.
Special formative activities are also run
with prisoners, which include individual
and group pedagogical and psychological work led by specialists from the imprisonment unit. There are also several
units with special methods of treatment,
such as the drugs-free zone, the unit for
mentally retarded inmates, the increased-

supervision unit and the leaving and the
crisis unit, where special formative activities take place, but with greater intensity.
Religious activity within the prison is in
the care of the prison chaplain and other
representatives of various churches and
non-governmental organisations.
Almost 220 members of the Prison
Service work in Vinaĥice Prison, with
a further nine members of judicial security being assigned to the District Court
in Kladno. There are also over 140 civilian employees working in specialist
pedagogical positions or ensuring the
functioning of administration and logistics. The prison regularly organises, using money from the Social and Cultural
Fund, trips to the theatre and tourist excursions both within the Czech Republic and abroad. A voucher system gives
employees the opportunity for cultural
and, above all, sporting enjoyment in the
towns of Kladno and Slaný. Within the
prison itself, there is a ﬁtness gym for
employees, and there is also a football
club. Nursery schools in the surrounding area are supplied with toys produced
in prisoners’ leisure groups. As part of
criminality prevention projects, discussions and specialist lectures, as well
as police dog training demonstrations,
take place with pupils of primary and
secondary schools.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Vinaĥice
Hlavní 245
273 07 VINAĤICE
Tel.: +420 312 291 511
Fax: +420 312 291 513
E – mail: veznice.vinarice
@vez.vin.justice.cz
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Věznice VŠEHRDY

Vüznice
Všehrdy
se nachází v Ústeckém
kraji, asi šest kilometrĵ od Chomutova smürem na Prahu.
Její výstavba zaìala v roce 1958, kdy
sloužila pro výkon trestu odsouzených
žen. V souìasné dobü je proﬁlována
jako vüznice pro mladistvé odsouzené,
trest odnütí svobody zde však vykonávají i odsouzení dospülí muži v oddülení s dozorem a dohledem. Kapacita
vüznice je 584 míst a odsouzení jsou
ubytováni na spoleìných ložnicích po
4 a 5 mužích. Na jedné z ubytoven je
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zĥízeno specializované bezdrogové oddülení, kde na základü dobrovolnü uzavĥené smlouvy vykonávají trest odnütí
svobody drogovü závislí vüzni. V prĵmüru bývá ve vüznici umístüno okolo
470 odsouzených bühem jednoho roku,
z toho pĥibližnü 60 mladistvých, pĥes
100 odsouzených v dohledu a více než
400 odsouzených v dozoru.
Míra zamüstnanosti odsouzených
se dlouhodobü pohybuje okolo 50 %,
pĥiìemž vüzni jsou zamüstnáváni u soukromých objektĵ v areálu i mimo areál
vüznice, v rámci její vnitĥní režie a formou vzdülávání. Souìástí této
vüznice je i školské vzdülávací
stĥedisko, které
se roce 2005
pĥestühovalo do
zrekonstruovaných
prostor.
Jeho otevĥením
vznikl ve Vüznici Všehrdy ucelený výukový
komplex s kapacitou 150 žákĵ
denního studia.
Kvaliﬁkace získané v tomto

vzdülávacím stĥedisku jsou kompatibilní
s civilním sektorem. Výuka je zajišıována ve 26 studijních oborech, z toho
je 12 akreditovaných oborĵ s celostátní
platností, šest dvouletých kurzĵ v oborech zedník, zahradník, kuchaĥ, zámeìník, elektrikáĥ, truhláĥ a ìtyĥi rekvaliﬁkaìní kurzy zedník, zámeìník, zahradník,
truhláĥ. Pĥihlásit se odsouzení mohou i do
kurzu informaìních technologií a kurzu kováĥského. K dispozici jim je ještü
14 neakreditovaných uìebních oborĵ. Ve
školním roce 2004/2005 bylo vyuìeno
30 žákĵ, z nichž 13 prospülo s vyznamenáním. Do záuìních kurzĵ bylo zaĥazeno
pĥes 200 žákĵ, pĥiìemž osmdesáti šesti
bylo vydáno osvüdìení o absolvování
kurzu. „Práce na PC“ dokonìilo všech 30
žákĵ. Mimo denní studium mají odsouzení možnost docházet na rĵzné mimovyuìovací aktivity. Vedle vzdülávání se
zvýšené pozornosti dostává drogovü závislým odsouzeným. Souìástí programĵ
zacházení je tzv. samoobslužný program
a další aktivity, napĥíklad duchovenská
péìe a sociální program. Odsouzení mají
k dispozici i rĵzné možnosti sportovního
a kulturního vyžití.
Vüznice Všehrdy organizuje pro své
zamüstnance celou ĥadu sportovních
a kulturních akcí. Zajišıuje rovnüž letní
rekreaci pro düti zamüstnancĵ.

VŠEHRDY
Prison
Všehrdy Prison is
located in the Ústí nad
Labem region, about six
kilometres from Chomutov in the direction of Prague. Construction was begun
in 1958, when it housed female inmates
serving a term of imprisonment. It is
currently proﬁled as a prison for juveniles, however there are also supervised
and controlled units for adult males
serving a term of imprisonment. The
capacity of the prison is 584, prisoners
being accommodated in dormitories of
4 or 5 beds. One of the accommodation
units includes a specialist drugs-free
zone, where drug-addicted prisoners
serve their terms of imprisonment on the
basis of voluntary contracts. An average
of 470 prisoners are placed in the prison
annually, of whom almost 60 are juveniles, more than 100 are adult males in

the supervised unit and more than 400 in
the controlled unit.
The employment rate amongst inmates has, for some time, been around
50%, prisoners being employed by private entities both within and outside
prison premises, internally by the prison, and are also occupied in education,
as the prison
also
incorporates a training
and education
centre, which
in 2005 moved
into newly-rebuilt premises.
The opening of
this centre saw
the creation of
a comprehensive
training
complex within
Všehrdy Prison,
with a daily capacity of 150.
Qualiﬁcations
gained in this
education centre are compatible with those
in the civilian
sector. Courses
are provided in
26 subject areas, of which
12 are certiﬁed
and valid across
the whole country, six are twoyear courses for

bricklayers, gardeners, chefs, ﬁtters,
electricians and carpenters, and four are
requaliﬁcation courses for bricklayers,
ﬁtters, gardeners and carpenters. Prisoners can also enrol for courses in information technology and blacksmiths’
courses. There are also 14 non-certiﬁed
subject areas. 30 students completed
their training in the academic year 200405, of whom 13 passed their courses with
distinction. Over 200 students were assigned to initial training courses, eightysix of whom were given certiﬁcates
for passing the course. All 30 students
completed “Working on a PC”. Apart
from daily study, inmates also have the
opportunity of various extra-curricular
activities. Apart from education, greater
attention is given to prisoners who are
addicted to drugs. Treatment programs
include the so-called self-sufﬁciency
program and other activities, for example religious care and a social program.
Prisoners can also take part n various
sporting and cultural activities.
Všehrdy Prison organises various
sporting and cultural events for employees, as well as providing summer recreational activities for their children.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Všehrdy
430 01 Chomutov
Tel.: 474 697 111
Fax.: 474 697 211
E-mail: info@vez.vse.justice.cz
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Věznice ZNOJMO

První zmínka o vüznici ve Znojmü pochází
z 19. ledna 1853, kdy
zde byl ministerským naĥízením zĥízen
krajský soud. Pĵvodnü se nacházela
v budovü bývalého kláštera františkánĵ,
dnes souìásti Jihomoravského muzea.
Dne 29. kvütna 1918 byly soudní budova a vüznice pĥedány do užívání, i když
ìinnost soudu zaìala teprve o rok pozdüji. Novodobá historie znojemského
vüzeėství zapoìala v bĥeznu 1991, kdy
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bylo rozhodnuto o znovuobnovení vüznice. Pĥípravné práce zaìaly ve druhé
polovinü roku 1994, vlastní práce pak
poìátkem roku 1995. Rekonstrukce objektu, která si vyžádala 260 milionĵ korun, byla ukonìena v listopadu 1996.
Od 11. února 1997 zahájila znojemská vüznice svou ìinnost jako poboìka
Vazební vüznice Brno a od 1. ledna 1998
jako samostatná vazební vüznice. Její
ubytovací kapacita je 142 obvinüných
a 52 odsouzených mužĵ urìených k výkonu trestu odnütí
svobody v kategorii
dozor. V souìasné
dobü je mírnü pĥekraìována. Poìty
vüzėĵ se pohybují
okolo 210 osob. Ve
vüznici pracuje více
než 140 zamüstnancĵ, z toho je pĥes
90 pĥíslušníkĵ vüzeėské a justiìní
stráže, ostatní tvoĥí
obìanští zamüstnanci.
Zájmová ìinnost zdejších vüzėĵ
probíhá v oblastech

sportu, vzdülávání a kultury. Vzdülávací aktivity jsou zamüĥeny pĥedevším na
práci s poìítaìem a výuku cizích jazykĵ.
Samostatnou složkou vzdülávání je pĵlroìní Kurz kuchaĥĵ pro muže odsouzené do vüznic s ostrahou o kapacitü osmi
frekventantĵ v jednom bühu, který se
ĥídí samostatnými osnovami a je zakonìen závüreìnou teoretickou a praktickou
zkouškou.
Souìástí znojemské vüznice je také
výstupní oddülení o kapacitü 24 odsouzených. Je zde i specializované oddülení
pro ústavní léìbu protitoxikomanickou.
Bühem roku se vüznici daĥí zamüstnat
v prĵmüru 80 odsouzených, zejména
u soukromých ﬁrem.
V rámci péìe o zamüstnance vüznice
je poskytován nárok na dovolenou a na
dodatkovou dovolenou, výhodné nemocenské pojištüní, služební volno s nárokem na služební pĥíjem pĥi uzavĥení
dohody o studiu. Zamüstnanci se mohou
rekreovat v resortních zaĥízeních. Je jim
poskytována lékaĥské péìe a psychologické poradenství v místü pracovištü.
Vüznice rovnüž zajišıuje levné stravování a poskytuje zamüstnancĵm ﬁnanìní
pĥíspüvek na ošacení a na úìast pĥi sportovních a kulturních akcích.

ZNOJMO Prison
The ﬁrst mention
of a prison in Znojmo
dates from the 19th January 1853, when a ministerial degree
established a regional court here. It was
originally located on the premises of
a former Franciscan monastery, which
is now part of the Museum of South
Moravia. On the 29th May 1918, the
court building and prison were handed
over for use, although the court did not
become operational until a year later.
Znojmo Prison’s recent history began in
March 1991, when the decision was taken to resume its operation. Preparatory
work began in the second half of 1994,
with actual work starting at the beginning of 1995. The reconstruction of the
institution, which cost CZK 260 million,
was completed in November 1996. Starting on the 11th February 1997, Znojmo
Prison came into operation as a branch
of Brno Remand Prison and, from 1st
January 1998, as an autonomous remand
prison. Its accommodation capacity is
142 accused and 52 convicted men sentenced to imprisonment in a controlled
prison. This capacity is currently being
slightly exceeded. There are around
210 inmates. The prison has more than
140 employees, of whom more than 90
are members of prison and judicial security, the rest being civilian employees.

Leisure
activities pursued by
prisoners include
sport, education,
culture and selfsufﬁciency. Educational activities are
primarily oriented
towards
computer skills and the
teaching of foreign
languages.
The
half-yearly chefs’
course for male
prisoners in the secure unit forms an
independent part of
the educational setup. There are up to
eight places available on each course,
students
following their own syllabus. The course
is completed by
a ﬁnal theoretical
and practical exam.
The prison also includes
a leaving
unit with a capacity of 24. There is also
a specialised unit for institutional antiaddiction treatment. The prison succeeds in ﬁnding work for an average of

80 inmates annually, particularly with
private ﬁrms.
The prison cares for its employees
through holiday and supplemental holiday allowances, advantageous sickness
insurance, time off work with a full-pay
option in connection with a study agreement, the opportunity for holidays in recreation resorts, medical care provided in
the workplace, psychological counselling
in the workplace, cheap catering, ﬁnancial contributions to clothing expenses, as
well as participation in cultural and sporting activities.

Adresa:
Vüzeėská služba êR
Vüznice Znojmo
Dyjská 4
P. O. BOX 3
669 02 ZNOJMO
Tel.: 515241732-33,
Fax. : 515241320, 515241740
E-mail:
podatelna@vez.zno.justice.cz
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INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ
Vězeňské služby ČR

Institut vzdülávání je
rezortním vzdülávacím
zaĥízením s celorepublikovou pĵsobností, které zajišıuje profesní teoretickou a praktickou pĥípravu
pĥíslušníkĵ a obìanských zamüstnancĵ
VS êR tak, aby byli náležitü vycviìeni
a vyškoleni pro výkon služby a zvyšovala se jejich odborná úroveė. Poìátky
vzdülávání pracovníkĵ ve vüzeėství se
datují do roku 1970. Ve stejném roce
byla zĥízena Odborná škola Sboru nápravné výchovy, v jejímž rámci probíhaly nástupní kurzy pro novü pĥijaté vüzeėské pracovníky, pozdüji pak i maturitní
studium v oboru vychovatelství. V roce
1993 byl zĥízen Institut vzdülávání VS
êR na pĵdü Stĥední policejní školy MV
v Brnü. Jako samostatné vzdülávací zaĥízení zaìal pracovat v r. 1996, kdy byla
ukonìena jeho ìinnost v Brnü a byl deﬁnitivnü pĥemístün do Stráže pod Ralskem. V letech 1995–2006 spadalo pod
Institut i jeho pracovištü v Kromüĥíži.
Od roku 2000 byl rozšíĥen o elokované
pracovištü v Praze, kde vznikl Kabinet
dokumentace a historie Vüzeėské služby êR (adresa: Kabinet dokumentace
a historie VS êR, Na Veselí 51, 140 67
Praha 4, Tel.: +420 244 024 712, Fax:
+420 244 024 713).
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Základní kameny Programu celoživotního vzdülávání pracovníkĵ Vüzeėské služby êeské republiky byly položeny v roce 1995. Jde o cílevüdomou,
plánovitou a všestrannou kultivaci každého jednotlivce pracujícího ve Vüzeėské službü êeské republiky, jako je permanentní zvyšování jeho vzdülanostní
a morální úrovnü.
Tvoĥí je deset stupėĵ:
- základní vzdülání (základní odborná pĥíprava a nástupní školení pro
všechny nové zamüstnance);
- systematické školení vìetnü pravidelného pĥezkušování znalostí, jež
probíhá v organizaìních jednotkách
VS êR v rámci programu služební
profesní pĥípravy formou ĥízeného
samostudia, zvyšování fyzické kondice a dovedností v sebeobranü;
- studium na civilních stĥedních školách;
- studium na vysokých školách a postgraduální studium;
- systém rozšiĥovacích a specializaìních kurzĵ dle katalogu funkcí ve VS
êR;
- vzdülávání prostĥednictvím nestátních organizací;
- vzdülávání managementu VS êR
v rámci programu PHARE;

-

zahraniìní kontakty, cesty a vzájemné výmüny zkušeností;
pĵsobení zamüstnancĵ VS êR na
stĥedních a vysokých školách formou pĥednáškové, konzultaìní a publikaìní ìinnosti, vedení diplomových prací apod.

Všemi stupni vzdülání prolíná environmentální pĵsobení prostĥedím,
zájmovými aktivitami ve volném ìase,
možnostmi kulturního, sportovního
i spoleìenského vyžití i celkovým zkvalitnüním mezilidských vztahĵ. Vize zamüstnance Vüzeėské služby êeské republiky jako vzdülaného odborníka, je
spojena i s požadavkem pĥísného dodržování zásad profesní etiky, uvüdomüní
si postavení svého i kolegĵ na pracovišti,
zároveė ale také možností ztráty prestiže
a spoleìenského postavení, což by mülo
pĵsobit na prevenci kriminality pracovníkĵ vüzeėské služby. Institut vzdülávání
vünuje velkou pozornost mimovýukové
ìinnosti jak vlastních zamüstnancĵ, tak
i posluchaìĵ.
V Institutu vzdülávání pracuje celkem 47 zamüstnancĵ.






EDUCATIONAL INSTITUTE
of the Prison Service
of the Czech Republic
The Educational Institute is a sectorial educational centre, charged
with the professional theoretical and
practical training of members of the

Czech Prison Service, as well as civilian employees, from all over the Czech
Republic, in order to thoroughly train
them to carry out their duties and to
raise their professionalism. The origins
of the training of staff in the prison service system goes back to 1970. It was in
this year that the Vocational School of
the Correctional Corps was set up, under
whose auspices training courses were
run for newly-recruited prison staff, and
later courses with school-leaving certiﬁcates for tutors. 1993 saw the establishment of the Educational Institute of the
Prison Service of the Czech Republic
on the grounds of the Secondary Police
School of the Ministry of the Interior in
Brno. The Institute has functioned as
a separate educational entity since the
year 1996, when it ceased operations in
Brno and was deﬁnitively transferred
to Stráž pod Ralskem. The premises in
Kromüĥíž also fell under the competence
of the Institute in the years 1995 – 2006.
Since the year 2000, it has also included
the allocated premises in Prague, where
the Division for the Documentation and
History of the Prison Service of the
Czech Republic (address: Kabinet dokumentace a historie VS êR, Na Veselí 51,
140 67 Praha 4, Tel.: +420 244 024 712,
Fax: +420 244 024 713) also came into
being.
The foundations for the Lifelonglearning Program for Members of the

Prison Service of the Czech Republic
were laid in the year 1995. The aim of
the program is the purposeful, systematic and all-encompassing cultivation
of every person working for the Czech
Prison Service in order to continuously
raise their level of education and ethical
standard. It is composed of ten steps:
- Basic training (basic professional
training and induction training for
all new employees);
- Systematic training including regular knowledge tests taking place in
the Czech Prison Service’s organisational unit as part of the professional
service training in the form of controlled self-study, improving physical ﬁtness and self-defence skills;

-

-

-

Study at civilian secondary schools;
Study and postgraduate study at universities;
System of extension and specialisation courses according to the work position catalogue of the Czech Prison
Service;
Education through non-governmental organisations;
Management training for the Prison
Service through the PHARE program;
Foreign contacts, journeys abroad and
mutual exchanges of knowledge;
Lecturing, consultation, publishing
work, etc., carried out by employees
of the Czech Prison Service at secondary schools and universities;

All stages of education are intertwined with the subject matter of impacts of the environment, leisure activi-

ties, opportunities to experience culture,
sporting and social events and the general improvement of interpersonal relations. The vision of an employee of the
Prison Service of the Czech Republic as
an educated professional is linked with
the requirement for strict adherence to
the principles of professional ethics,
awareness of the status of oneself and
one’s colleagues in the workplace, but
also the possibility of loss of prestige
and social status, which should have an
effect on the prevention of criminality
amongst Prison Service employees. The
Educational Institute devotes great attention to the extra-curricular activities
of its own staff, as well as the students.
The Educational Institute has together 47 employees.

Adresa:
Vzdülávací stĥedisko
Máchova 200
471 27 Stráž pod Ralskem
Tel.: +420 487 852 085
Fax: +420 487 852 087
E-mail:
idobesova@ivvs.justice.cz
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