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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové vydání knihy České věznice, představující historii a současnost vězeňských zařízení, která Vězeňská služba České republiky v současné době spravuje. Knihu jsme pro vás připravilinejen
v aktualizovaném znění, ale také v atraktivním moderním designu, se spoustou kvalitních barevných fotografií
a tentokrát i s výběrem zajímavostí, někdy i kuriozit, kterými se ta která věznice liší od jiných.
Dovolte mi, abych na úvod představil v krátkosti náš sbor… Vězeňská služba České republiky spravuje v současné době 35 věznic, z toho deset věznic vazebních, dva ústavy zabezpečovací detence, dvě vězeňské nemocnice, akademii pro vzdělávání vězeňského personálu, střední odborné učiliště zajišťující vzdělání vězněným
osobám a celou řadu dalších servisních či užitkových poboček. Jsou to stovky budov a objektů, mnohé z nich
jsou navíc památkově chráněné. Jiné jsou spojené s historií naší země, osudy lidí, kteří v nich byli vězněni nebo
v nich zemřeli. Mnohé budovy věznic byly v dobách nesvobody, za protektorátu či za socialismu, místem útlaku,
bezpráví a politické msty. Vězeňská služba proměnila dnes tyto prostory v pietní místa, kde pravidelně připomíná oběti těch, kterým vděčíme za dnešní svobodu.
Všechny objekty a budovy, které vězeňská služba spravuje, vyžadují důkladnou péči, především pravidelnou
a nákladnou údržbu, často i náročné opravy nebo i památkové renovace. Vězeňská služba se stará o všechen
tento nemovitý majetek s maximálním úsilím a odpovědností. Podle možností rozšiřuje své ubytovací kapacity a na pozemcích řady věznic buduje nové ubytovny, prostory pro zaměstnávání odsouzených i pro realizaci
programů zacházení.
Vězeňská zařízení nejsou v naší zemi rozmístěna rovnoměrně, jak by možná bylo pro všechny výhodnější, ale
jejich poloha je důsledkem historického vývoje, a je tedy určitým dědictvím minulosti, se kterým se musíme
vypořádat. V některých oblastech, zejména na západě či na severu republiky, je vybudována celá řada věznic,
na opačném konci, v jižních Čechách či na Zlínsku, je situace opačná. České věznice také vznikaly nejrůznějším
způsobem. Některé jsou součástmi justičních areálů z 19. století, ale další vznikly přebudováním jiných staveb,
včetně areálu školy v přírodě, kláštera či středověkého hradu. Další byly pak vytvořeny v bývalých vojenských
objektech. Podrobněji vám stavební historii a typologie vězeňských zařízení představí v úvodní kapitole vedoucí
Kabinetu dokumentace a historie vězeňské služby Aleš Kýr.
Doufám, že se vám bude kniha, kterou právě otevíráte, líbit a že se z ní dozvíte mnoho informací a zajímavostí.
Uvidíte, že i věznice jsou nedílnou součástí historie našeho národa a že si zasluhují náležitou pozornost. K tomu
by měla napomoci i tato kniha.
genmjr. PhDr. Petr Dohnal,
generální ředitel
Vězeňské služby ČR

Stavební typologie vazebních věznic a věznic ČR
Vězeňská služba České republiky má k výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence celkem 35 vězeňských zařízení, které se do určité míry liší charakteristickou architekturou typů využívaných objektů nebo částí z doby jejich
vzniku.

1. Hradní a klášterní objekty
Od vzniku českého přemyslovského státu v 10. století byly zakládány knížecí a později královské a šlechtické hrady nejen k obraně a územní správě, ale též k výkonu soudnictví a vězeňství. Hrad na Mírově ze 13. století
s pozdějším kostelem, který původně náležel olomouckému biskupství, po stavební úpravě v 19. století byl využíván jako
c.k. mužský trestní ústav. Po roce 1918 sloužil k umísťování nemocných trestanců. I když se od té doby opakovaně uvažovalo o jeho zrušení pro účely vězeňství, byl v 70. letech 20. století nákladně rekonstruován a přetrval do současné doby
jako Věznice Mírov (1858). Jeho stavební dispozice a prostorové možnosti jsou limitovány historickými budovami s památkovou ochranou.
Kláštery, zakládané k činnosti řeholních řádů, byly v důsledku císařských reforem ve 2. polovině 18. století zčásti zrušeny
a jejich objekty prodány nebo využity pro potřebu vojska. Mezi zrušenými se nacházel i klášter řádu kartuziánů ze 17.
století ve Valdicích u Jičína, který po devastujícím hospodářském využívání byl v 19. století stavebně upraven ke zřízení
c.k. mužského trestního ústavu. Po roce 1918 zde byli umísťováni nepolepšitelní trestanci. V dalším období pokračovala
rekonstrukce původních budov a dostavba, zejména ke zřízení celé řady vnitřních pracovišť. Historický klášterní objekt
včetně kostela, který využívá Věznice Valdice (1857), má rovněž památkovou ochranu.
K novodobému rušení klášterů došlo po roce 1948, kdy součástí státní politiky se stala likvidace všech řeholních řádů
a kongregací. Byla zrušena i Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která od roku 1865 poskytovala
klášterní objekt v Řepích u Prahy k provozování zemské ženské trestnice a podílela se na výchovné práci s trestankyněmi.
Tento klášterní objekt byl na počátku 90. let restituován a prošel rozsáhlou rekonstrukcí ke zřízení ošetřovatelského Domova sv. Karla Boromejského.V rámci reformy českého vězeňství a návratu k tradicím byla uzavřena smlouva s Kongregací
o využívání části Domova k umístění oddělení výkonu trestu Řepy (1996) Vazební věznice Praha-Ruzyně pro vybrané
odsouzené ženy.I objekt Domova je památkově chráněn.

2. Věznice, trestnice a robotárny
Na základě nové organizace soudů byly v průběhu 19. a 20. století budovány tzv. justiční komplexy, které dislokovaly věznice
pro vyšetřovací vazbu v těsném sousedství budov krajských soudů. V první polovině 20. století se nacházelo na území Čech
a Moravy celkem 24 takových věznic s ubytovací kapacitou nad 200 vězňů (typ A), od 120 do 200 vězňů (typ B) a do 120 vězňů
(typ C). V krajských soudních věznicích byl též vykonáván trest žaláře do jednoho roku a trest vězení mladistvých provinilců.
Objekty těchto věznic jsou do současné doby využívány k dislokaci vazebních věznic: České Budějovice (1905), Hradec
Králové (1933), Liberec (1877), Litoměřice (1909), Olomouc (1902), Ostrava (1929), Věznice Znojmo (1919) a Věznice
Opava - objekt Olomoucká (1888). Za zrušenou věznici Krajského soudu trestního v Brně na Cejlu byla postavena věznice
v Bohunicích, kde je umístěna Vazební věznice s ústavem zabezpečovací detence Brno (1956). Přestavbou objektů okresních soudních věznic, zrušených v 50. letech 20. století, byly získány potřebné prostory ke zřízení věznic: Břeclav (1997),
Karviná (1997) a Vazební věznice Teplice (2001).

Na základě trestního zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích, byl nově upraven trest žaláře
a těžkého žaláře, k jehož výkonu byly postaveny trestnice pro muže v Praze na Pankráci a v Plzni na Borech. Později byla
z pankrácké trestnice zřízena věznice Krajského soudu trestního v Praze a v současné době se zde nachází Vazební věznice Praha–Pankrác (1889). V bývalé plzeňské trestnici na Borech je dislokována Věznice Plzeň (1878).
Alternativou k výkonu trestu žaláře bylo podle zákona č. 89/1885 ř.z., o robotárnách, umístění v zemské donucovací pracovně. Zařízení tohoto typu bylo vybudováno v Praze–Ruzyni a později dostavěno pro výkon vazby. V tomto objektu se
nachází Vazební věznice Praha–Ruzyně (1935). Rekonstruovaný objekt bývalé zemské donucovací pracovny v Pardubicích využívá Věznice Pardubice (1891).

3.Nápravně výchovné ústavy
K plnění zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody byly zřizovány nápravně výchovné ústavy (NVÚ),
odstupňované podle přísnosti režimu v I., II. a III. nápravně výchovné skupině, a NVÚ pro mladistvé. Tyto ústavy byly často budovány v místech někdejších nápravně pracovních táborů z 50. let 20. století, které vznikaly v blízkosti důlních, hutních, průmyslových, stavebních a zemědělských státních podniků k zajišťování levné vězeňské pracovní síly. I když původní dřevěné ubikace byly postupně nahrazeny zděnými ubytovnami se zázemím pro
stravování, zdravotní službu a mimopracovní aktivity, přetrvávaly velkokapacitní ubytovací podmínky. V průběhu 70.
a 80. let 20. století mělo 60 % NVÚ výrobní haly k zaměstnávání odsouzených pro státní podniky. V roce 1990 byly
zrušeny NVÚ Libkovice a Žacléř z důvodu postupující těžby uhlí a NVÚ Mladá Boleslav, Říčany a Minkovice
z majetkoprávních důvodů. Na základě stanovených požadavků ke zvýšení ubytovacího prostoru na jednoho vězně z 2,5
m2 na 3,5 až 4,0 m2 byly v 90. letech 20. století prováděny ve všech bývalých NVÚ potřebné stavební úpravy. Tyto objekty
využívají věznice: Bělušice (1958), Heřmanice (1959), Horní Slavkov (1958), Kuřim (1979), Nové Sedlo (1963), Oráčov
(1963), Ostrov (1962), Příbram (1953), Rýnovice (1968), Stráž pod Ralskem (1973), Vinařice (1955) a Všehrdy (1960).
Věznice s ústavem zabezpečovací detence Opava využívá též rekonstruovaný NVÚ – objekt Krnovská (1961) v místě
bývalých vojenských kasáren.

4. Kasárna a jiné objekty
K plnění zákona č. 294/1993 Sb., který novelizoval zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a stanovil věznice s dohledem, dozorem, ostrahou, a zvýšenou ostrahou a vzhledem k narůstajícímu stavu vězňů
v průběhu 90. let 20. století byly hledány možnosti k rozšíření ubytovací kapacity pro výkon trestu odnětí svobody. Majetkovým převodem zrušených vojenských kasáren a jejich stavební úpravou byly vytvořeny materiální podmínky ke zřízení
nových věznic: Jiřice (1994), Kynšperk (2000) a Rapotice (2005). Obdobným způsobem byl získán a upraven důlní objekt
ke zřízení Věznice Odolov (1992) a školský objekt pro Věznici Světlá nad Sázavou (2000). Také v získaném a upraveném
zemědělském objektu bylo zřízeno oddělení výkonu trestu Velké Přílepy (2015) Vazební věznice Praha–Ruzyně.

PhDr. Aleš Kýr,
Kabinet dokumentace a historie VS ČR

bělušice
Věznice Bělušice byla zřízena rozkazem ministra vnitra dne 1. 10. 1958 jako nápravně pracovní tábor – pobočka tehdejší věznice v Libkovicích. Samostatným subjektem
se stala v roce 1962. Věznice Bělušice je profilována jako věznice s ostrahou, kde jsou
zřízena oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a oddělení se středním stupněm
zabezpečení. Součástí oddělení s vysokým stupněm zabezpečení je oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou
užíváním návykových látek a oddíl bezdrogové zóny. Ve zdejší věznici vykonávají trest
i doživotně odsouzení, kteří jsou pracovně zařazeni v rámci vnitřní režie věznice. Další odsouzení pracují například na zámku Jezeří, v muzeu Most či provádějí pomocné
práce pro technické služby měst Most a Louny. Ve věznici se také vyrábějí molitanové
mycí houby všech tvarů, barev a velikostí. Dost možná máte některou z nich doma.

brno
Vazební věznice v Brně-Bohunicích byla postavena roku 1956 a patří tak mezi středně
staré věznice, nicméně leží ve městě s bohatou a dlouhou vězeňskou historií, spojovanou zejména, s hradem Špilberkem. Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích je profilována jako vazební věznice a zajišťuje výkon
vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Výkon trestu odnětí svobody vykonávali v Brně odsouzení zařazení do věznice s dozorem a s ostrahou, po změně vnější diferenciace do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a vysokým
stupněm zabezpečení. Kromě toho je zde vyčleněna kapacita pro dočasně umístěné
odsouzené a od roku 2005 je zde také oddělení se zesíleným stavebně-technickým
zabezpečením pro odsouzené zařazené do výkonu trestu s ostrahou. V roce 1997
zde byl zahájen provoz vězeňské nemocnice s rehabilitačním, specializovaným (interním, infekčním, jednotkou intermediální péče a oddělením následné lékařské péče)
a psychiatrickým pavilonem. V roce 2009 zde byl otevřen první ústav pro výkon zabezpečovací detence v ČR.

břeclav
Věznice Břeclav jako samostatné zařízení funguje od 1. ledna 1997. Do 31. 12.
2005 byla věznicí vazební. Výkon vazby byl zde zajišťován pro okresy Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Oddělení pro výkon trestu odnětí svobody sloužilo pro odsouzené zařazené v dozoru. K 1. 1. 2006 se v rámci reprofilace
z vazební věznice stala věznice pro odsouzené muže zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s dohledem a ve věznici s ostrahou.
V současné době je Věznice Břeclav věznicí ostrahovou, ve které se nachází oddělení s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení,
a tvoří ji dva objekty, kterými jsou Břeclav a Poštorná. Trvale jsou do věznice umisťováni pouze muži.
Věznice disponuje oddílem specializovaným pro výkon trestu odsouzených trvale
pracovně nezařaditelných jak pro nízký, střední, tak vysoký stupeň zabezpečení. Oddíl
specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných s nízkým stupněm zabezpečení má jako jediná věznice v České republice. Pobočka věznice
ve čtvrti Poštorná je aktuálně jedno z nejmodernějších vězeňských zařízení v Česku.

české budějovice
Věznice je součástí mohutného, impozantního justičního paláce, který byl postaven
roku 1905 na vysušeném Krumlovském rybníku, a to na pilotech z dubového dřeva,
na kterých jsou dvoumetrové cihlové základy odizolované asfaltem. Objekt bez následků odolal i povodni v roce 2001, kdy byl celý justiční palác po několik hodin obklopen vodou. Před změnou vnější diferenciace byly České Budějovice věznicí pro výkon
vazby, se zvláštním oddělením pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů
s dozorem a specializovaným oddělením pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných žen s dozorem a s ostrahou. Po změně vnější diferenciace je
věznice stále určena pro výkon vazby a jsou zde zřízena zvláštní oddělení pro výkon
trestu odnětí svobody odsouzených mužů s ostrahou se středním stupněm zabezpečení a odsouzených žen s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.
Ve věznici jsou zřízeny specializované oddíly pro výkon trestu odsouzených trvale
pracovně nezařaditelných žen s ostrahou se středním a s vysokým stupněm zabezpečení.
Věznice byla v minulosti nejvíce zaplněna v letech nacistické okupace, kdy část cel
spadala přímo pod gestapo, a také po skončení druhé světové války zde byly souzeny
osoby, které se provinily válečnými zločiny, kolaborací nebo zradou národa. Na dvoře
věznice bylo tehdy vykonáno 68 poprav. Vazební věznice České Budějovice je jediné
vězeňské zařízení na jihu Čech.

heřmanice
Věznice Heřmanice původně vznikla jako pracovní tábor v roce 1959 na základě potřeby pracovníků pro důlní podniky. Současnou podobu dostala věznice
po rozsáhlé přestavbě v sedmdesátých letech. Před změnou vnější diferenciace
v roce 2017 byly Heřmanice profilovány jako věznice s ostrahou se zvláštním oddělením pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. Po změně vnější
diferenciace jsou Heřmanice věznicí s ostrahou s oddělením se středním stupněm
zabezpečení, oddělením s vysokým stupněm zabezpečení a zvláštním oddělením pro
výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých.
Věznice spolupracuje dlouhodobě na projektu Kola pro Afriku, v jehož rámci odsouzení opravují darovaná jízdní kola pro děti z Gambie, které na nich jezdí do školy. Práce
vězňů při opravách kol je dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu.

horní slavkov
Věznice vznikla mezi lety 1958 až 1960 transformací pracovního tábora Prokop. Organizačně byl Horní Slavkov začleněn pod ústřední tábor nápravného zařízení Ostrov s hlavním cílem, kterým byla těžba uranu. Věznice Horní Slavkov byla původně
věznicí s ostrahou a se zvýšenou ostrahou a později s dozorem. Od roku 2008 zde
byli umísťováni i doživotně odsouzení. Po změně vnější diferenciace je věznice profilovaná pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů zařazených do typu věznice
s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení a se zvýšenou ostrahou.
Věznice Horní Slavkov je pozoruhodná zejména svou výrobou modelů památkových
objektů. Modelářská dílna zde vznikla v roce 2008 v rámci volnočasové aktivity rukodělný kroužek. První modely historických staveb byly pouze papírové. Jednalo se
o model hradu Loket, hrad a zámek Bečov nad Teplou, zámek Valeč, kostel svatého Jiří v Horním Slavkově. V této době vznikl i haptický model relikviáře sv. Maura,
který je umístěn v prostorech ve Státním hradu a zámku Bečov nad Teplou a slouží
k různým edukačním účelům.

hradec králové
Objekt věznice a krajského soudu byl vystavěn v roce 1933 a do dnešní doby slouží ke
stejnému účelu. V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována pevnou
vazbou klasického typu s uzavřenými celami. V roce 2010 bylo rozšířeno oddělení se
zmírněným režimem pro obviněné. Kapacita tohoto oddělení byla tak rozšířena na
40 % ubytovací kapacity pro obviněné. Před změnou vnější diferenciace v roce 2017
zde byla oddělení výkonu trestu s dohledem, dozorem a ostrahou, od října 2017 pak
věznice s ostrahou s nízkým a středním stupněm zabezpečení. Součástí vazební věznice je také samostatné oddělení výkonu trestu odnětí svobody s dohledem na Pouchově.

jiřice
Věznice Jiřice vznikla rekonstrukcí kasárenských objektů v bývalém vojenském prostoru, které sloužily jako hlavní velitelství sovětské armády. Plány na postavení věznice jsou z roku 1994, kdy byla pozastavena dostavba Věznice Říčany. Původní záměr
předpokládal vybudování institutu vzdělávání pro 500 posluchačů, objektů výkonu
trestu odnětí svobody s kapacitou 500 míst a objektů výkonu vazby s kapacitou
200 míst. V roce 1993 byly tyto velkorysé plány změněny a od výstavby institutu
se ustoupilo. Místo toho zde mělo vzniknout polootevřené oddělení s kapacitou 120
míst. Před změnou vnější diferenciace byla Věznice Jiřice profilována jako věznice
s ostrahou a po změně v říjnu 2017 jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. V roce 2017 zde byla realizována první etapa pilotního
projektu tzv. Otevřené věznice s kapacitou 32 míst. Ve Věznici Jiřice je dále dislokováno sběrné eskortní středisko, které zajišťuje dva dny v týdnu eskorty k umístění
a přemístění vězněných osob v rámci celé České republiky. Při Věznici Jiřice je rovněž
zřízeno výcvikové středisko služební kynologie VS ČR.
Věznice Jiřice má vzhledem k celkové rozloze a poloze velmi dobré podmínky pro
realizaci některých speciálních projektů odborného zacházení s odsouzenými, zaměřených na pěstitelství a chov zvířat. Aktuálně jsou ve věznici realizovány projekty
zaměřené na chov hospodářských zvířat, farmový chov daňků, zemědělskou činnost
či včelařství. Nově se zde chovají také pávi, králíci, lamy a klokani.

karviná
Věznice Karviná fungovala dlouhé roky jako pobočka Vazební věznice Ostrava. V letech 1995 až 1997 se zde uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce a od 1. ledna 1998 byla
otevřena jako samostatná Vazební věznice Karviná. Před změnou vnější diferenciace
byla Karviná věznicí se zvýšenou ostrahou a odděleními s dozorem, se zvýšenou ostrahou či se zvýšenou ostrahou se zesíleným stavebně technickým zabezpečením.
Dále zde bylo specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici se zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu
odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici s ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve věznici se
zvýšenou ostrahou, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie ve věznici se
zvýšenou ostrahou. Po změně vnější diferenciace v říjnu 2017 se Karviná stala věznicí se zvýšenou ostrahou a odděleními s ostrahou se středním a vysokým stupněm
zabezpečení. Jsou zde zřízeny podobné specializované oddíly jako v minulých letech
a dále například oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání a strážníků obecní policie. Původně se jednalo
o vazební věznici, která byla součástí justičního areálu. Nyní je věznice jednou ze tří
nejpřísnějších věznic, jsou zde tedy umisťování velmi nebezpeční vězni, navíc se závažnými somatickými a psychickými poruchami. Zvláštností věznice je její umístění
v centru města.

kuřim
Věznice Kuřim je postavena na okraji průmyslové zóny, deset kilometrů severně
od Brna, a její počátky spadají do let 1956-1957, kdy vznikla jako pobočka Vazební
věznice Brno. Současná podoba areálu je z roku 1979. Původně byla Kuřim věznicí
s ostrahou a s oddělením s dozorem a oddělením pro poruchy osobnosti a chování
způsobené užíváním návykových látek. Po změně vnější diferenciace je zde věznice
s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení. Součástí vysokého stupně
zabezpečení jsou i oddělení pro výkon trestu mladých dospělých, specializovaná oddělení pro výkon ochranného léčení sexuologického a pro výkon trestu odsouzených
s poruchou osobnosti a chování.
Ve Věznici Kuřim vznikla vězeňská kapela Wsedě, jejímž členem byl i autor hudby
i textu ústřední písně projektu Běh se žlutou stužkou, usilující o zlepšení podmínek
propuštěných vězňů při znovuzačleňování do společnosti.

kynšperk nad ohří
Věznice Kynšperk nad Ohří je nejzápadněji položeným vězeňským zařízením v České
republice. Zařízení se budovalo od roku 1995 v převzatém areálu bývalých vojenských kasáren, vybudovaných v 70. letech minulého století. Po listopadu 1989 byl
vojenský útvar zrušen a v červnu roku 1995 bezúplatně převeden do užívání Vězeňské služby ČR. Na počátku byla věznice organizačně začleněna do Věznice Horní Slavkov jako objekt Kynšperk-Kolová, kam spadala do roku 1999. Samostatnou věznicí
s dozorem se stala od 1. ledna 2000.
Od 1. 10. 2017 je zařízení profilováno jako věznice s ostrahou, ve kterém jsou zřízena
oddělení se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení. Do té
doby zde byla věznice s dozorem.
Specifické prostředí vojenského polygonu se přizpůsobuje potřebám vězeňské služby
řadu let. Jen například likvidaci protivýbuchových zemních valů prováděli odsouzení
pomocí krumpáčů a lopat několik let.

liberec
Věznice jako součást soudní budovy byla slavnostně otevřena 27. října 1877.
Památkově chráněná budova sloužila jako vězení od svého vzniku do současné doby,
kromě krátké pauzy v letech 1960 až 1966. Před změnou vnější diferenciace věznice fungovala jako vazební věznice a věznice s dozorem a ostrahou. Po změně vnější diferenciace je zde vazební věznice a věznice s ostrahou se středním a vysokým
stupněm zabezpečení. Je zde rovněž nástupní a přijímací oddělení, speciální oddělení
pro trvale pracovně nezařaditelné vězně, speciální oddělení pro odsouzené s duševní
poruchou a poruchou chování ve středním i vysokém stupni zabezpečení.
Po druhé světové válce, od roku 1945 do roku 1948, zde bylo odsouzeno osm lidí
k trestu smrti oběšením za kolaboraci s nacistickým režimem. Čtyři z nich byli odsouzeni v roce 1946, tři v roce 1947 a jeden v roce 1948. Z osmi odsouzených byla
jedna žena české národnosti. Zbývajících sedm mužů bylo národnosti německé. Dva
z obviněných byli odsouzeni v nepřítomnosti, a trest proto ve skutečnosti zůstal nevykonán. Zbývajících šest osob bylo popraveno oběšením do dvou hodin po vynesení
rozsudku na dvoře věznice Krajského soudu v Liberci, jeden na nádvoří věznice Okresního soudu ve Frýdlantu v Čechách.

litoměřice
Stavba budovy Vazební věznice Litoměřice byla zahájena v srpnu 1906, v listopadu téhož roku byl slavnostně položen základní kámen. Věznice začala sloužit svému
účelu od ledna 1909. Vazební věznice Litoměřice byla koncipována jako Krajská soudní věznice a zároveň jako věznice Státní bezpečnosti, kdy tomuto účelu sloužila až do
roku 1989.
Před změnou vnější diferenciace byly Litoměřice vazební věznicí s oddělením pro odsouzené muže zařazené do věznice s dozorem, od podzimu 2017 je to vazební věznice s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou do oddělení se
středním stupněm zabezpečení s oddílem pro odsouzené muže zařazené do věznice
s ostrahou v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení – jedná se o specializovaný
oddíl pro trvale pracovně nezařaditelné.
V litoměřické věznici byl poslední rozsudek smrti vykonán 26. října 1946, kdy zde byl
popraven oběšením velitel věznice gestapa Malá pevnost v Terezíně Heinrich Jöckel.

mírov
Historie věznice sahá až do poloviny 12. století, kdy byl na strmém vrchu poblíž
Mohelnice vybudován dobře opevněný hrad Mírov, jenž se stal součástí obranné
soustavy, chránící majetek olomouckého biskupa. Od konce 14. století sloužil jako
spolehlivé vězení pro biskupské služebníky, kteří se něčím provinili.
Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 byla Věznice Mírov věznicí se zvýšenou ostrahou. Nyní je profilována podobně, tedy jako věznice se zvýšenou ostrahou,
s oddělením s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.
Věznice Mírov je jediná věznice v ČR zřízená v prostorách středověkého hradu. Nynější podobu hrad získal při rozsáhlé přestavbě řízené biskupem Karlem II. z Lichtenštejna a Kastelkornu po skončení třicetileté války, kdy zde byl vystavěn nový kostel
sv. Markéty a na tehdejší dobu moderní hradby s bastiony. Období vrcholného baroka
však postupně změnilo životní styl celé společnosti a o nepřístupné sídlo v odlehlých
lesích ztrácelo panstvo zájem. Proto také v roce 1761 rozhodl biskup Hamilton o novém využití mírovského hradu. Z hradu Hukvaldy sem bylo přemístěno kněžské vězení. V roce 1855 olomoucké biskupství prodalo hrad státu a následně zde bylo v roce
1858 zřízeno státní vězení. Současná novobarokní podoba hradu pochází až z druhé
poloviny 19. století, po změně hradního areálu na věznici.

nové sedlo
Věznice Nové Sedlo byla zřízena jako pobočka pracovního tábora Vykmanov na Jáchymovsku v roce 1958. Před změnou vnější diferenciace to byla věznice pro výkon
trestu odnětí svobody odsouzených mužů s dozorem a ostrahou. Dnes je to věznice
s ostrahou s odděleními s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Ve
věznici je zřízeno specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti
a chování způsobenou užíváním návykových látek. V roce 2017 byl k věznici přiřazen
objekt bývalé Věznice Drahonice zavřené po amnestii v roce 2013. V objektu Drahonice je zřízeno oddělení s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení
pro odsouzené ženy. V mezidobí byla v Drahonicích krátce umístěna ubytovna pro
uprchlíky.

odolov
Věznice Odolov byla zřízena v roce 1993 na místě bývalých černouhelných dolů. Je
profilována jako věznice s ostrahou s nízkým a středním stupněm zabezpečení. Ubytování je na ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně a ve vymezeném prostoru uvnitř areálu. K Věznici Odolov patří i objekt zotavovny vězeňské služby Přední
Labská, kde je aktuálně umístěno šest odsouzených, kteří zde vykonávají pomocné
práce a jsou zde i ubytováni. Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 byla Věznice Odolov profilována jako věznice s dohledem.
Věznice Odolov je známá díky své dřevomodelářské dílně, která se od roku 2009 věnuje renovaci a později i výrobě hudebních nástrojů. Jedná se především o nástroje
smyčcové, jako jsou housle, violy a violoncella. Uznání odborníků si však vysloužily
také xylofony. Do roku 2018 zde bylo opraveno a restaurováno asi 130 houslí, tři violy
a čtyři violoncella. Vyrobeno bylo i osm zcela nových smyčcových nástrojů, mezi kterými vyniká celosvětová rarita s pracovním názvem violoid. Jedná se o zmenšenou
podobu violy určenou pro děti, které se v budoucnu chtějí věnovat hře právě na tento
hudební nástroj.

olomouc
Vazební věznice byla spolu s okresním soudem postavena v roce 1902. Před změnou
vnější diferenciace v roce 2017 byla profilována jako vazební věznice se zvláštním
oddělením pro výkon trestu odsouzených mužů ve věznici s dozorem, po změně vnější diferenciace pak jako vazební věznice s oddělením pro výkon trestu mužů zařazených do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení. Věznice tvoří spolu
s okresním soudem jeden justiční objekt a vězni jsou k soudním jednáním naváděni
sklepními prostory. Vazební věznice Olomouc organizuje prezentace vězeňské služby
na přehlídkách a veletrzích, jako jsou Dny NATO, IDET a ISET a další.

opava
Věznice Opava, jejíž součástí je i ústav pro výkon zabezpečovací detence, se skládá
z objektu v Olomoucké ulici, který vznikl v roce 1888 jako součást justičního paláce,
a z objektu v Krnovské ulici, jehož počátky jsou nejasné.
V objektu v Krnovské ulici byli před změnou vnější diferenciace umístěni muži ve
věznici s dozorem a ve výkonu zabezpečovací detence, zatímco v hlavním objektu
v Olomoucké ulici byly umístěny ženy ve věznici s dohledem, dozorem, ostrahou
a zvýšenou ostrahou. Současně zde také byli umístěni muži ve věznici s ostrahou.
Po změně diferenciace je Opava věznicí s ostrahou a s následujícími odděleními:
V Krnovské ulici zůstává detence a oddělení pro muže se středním stupněm zabezpečení a v Olomoucké ulici oddělení pro ženy s nízkým, středním a vysokým stupněm
zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou.
Věznice je známá svou dlouholetou spoluprací s Občanským sdružením Kiwanis při
šití panenek pro dětská oddělení nemocnic v kraji. Je zde také specializovaný oddíl
pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení patologického hráčství. Každý rok zaměstnanci tohoto oddílu zorganizují Klub abstinujících
klientek. Pozvou všechny bývalé klientky, na které mají kontakt, a vzájemně debatují
o tom, jak se jim daří abstinovat a žít na svobodě.

oráčov
Věznice Oráčov vznikla v roce 1963 a původně byla profilovaná jako věznice s ostrahou a s jedním oddělením dozoru, po změně vnější diferenciace je profilována jako
věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm zabezpečení.
Ve věznici funguje už dvě desítky let výroba kukacího mechanismu pro hodiny
s kukačkou. Vnější vysoké oplocení věznice připomíná vzhledem zahraniční věznice,
a je proto velmi oblíbeno filmovými štáby, které zde často natáčejí. Největší filmová
hvězda, která do Oráčova kvůli natáčení zavítala, byl francouzský herec Jean Reno.

ostrava
Vazební věznice Ostrava pochází z let 1926-1929, kdy byl postaven justiční palác
krajského soudu i s vězeňským objektem. Postupně se do tohoto areálu zakomponovaly i starší budovy postavené v minulých stoletích, čímž se vytvořila její dnešní
podoba.
Před změnou vnější diferenciace byla ostravská věznice profilována jako vazební
s odděleními pro výkon trestu v dozoru a v ostraze, po změně vnější diferenciace
v roce 2017 pak jako vazební věznice a věznice s ostrahou se středním a vysokým
stupněm zabezpečení.
Vazební věznice Ostrava pořádá dvakrát týdně nejdelší eskortní trasu v ČR mezi Ostravou, Brnem a Jiřicemi, která měří 820 km a trvá průměrně 16 hodin.

ostrov
Věznice Ostrov vznikla 15. června 1949. Před změnou vnější diferenciace byla profilována jako věznice s dozorem, nyní po změně vnější profilace je Ostrov věznicí
s ostrahou.
Věznice Ostrov je, jako jediná v republice, tvořena třemi na sobě nezávislými objekty, které jsou od sebe odděleny veřejnou komunikací. Má tedy tři oddělené vchody
a vjezdy. K zajištění chodu věznice je nutné provádět mezi jednotlivými objekty pěší
eskorty vězněných osob, tzv. převody, ať už k lékaři, do práce apod. Takových eskort
se provádí až 10 000 ročně. Věznice Ostrov pořádá účast vězeňské služby na tradičním městském triatlonu.

pardubice
Věznice Pardubice byla vybudována jako zemská donucovací pracovna 1. listopadu
1891. Před změnou vnější diference byla Věznice Pardubice profilována jako věznice s ostrahou a dozorem a výkonem trestního opatřením pro mladistvé. Po změně
vnější diferenciace v roce 2017 se profilovala jako věznice s ostrahou se středním
a vysokým stupněm zabezpečení a s výkonem trestního opatření pro mladistvé. Ve
Věznici Pardubice se vyrábějí oděvy a také výstrojní součástky pro celou vězeňskou
službu.

plzeň
Věznice Plzeň-Bory byla otevřena v červnu 1878 po několikaletém dohadování
o ceně projektu mezi městem a státem a následných čtyřech letech samotné výstavby.
Věznice Plzeň je v současné době profilována jako věznice s ostrahou pro vysoký stupeň zabezpečení. Jsou zde rovněž zřízena oddělení s ostrahou se středním stupněm
zabezpečení, oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, oddělení se zvýšenou ostrahou a oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve zvýšené ostraze. Dříve byla věznice profilována jako věznice s ostrahou
se samostatnými odděleními pro odsouzené v typu věznice s dozorem a se zvýšenou
ostrahou.
Věznice vyniká typickou hvězdicovou dispozicí, které bylo poprvé použito při výstavbě věznice v Ipswichi v Anglii. Toto řešení bylo dále zdokonalováno v USA a jeho asi
nejznámějším příkladem je věznice ve Filadelfii, což dalo této dispozici i název: filadelfský či pensylvánský systém. Definitivní podoba plzeňské věznice pak vycházela
z realizovaných staveb věznic především v Anglii. Již od konce 19. století byla plzeňská věznice nechvalně známá vězněním osob odsouzených z politických důvodů.

praha-pankrác
Věznice byla postavena v letech 1885–1889, aby nahradila zastaralou Svatováclavskou trestnici, která stála mezi Karlovým náměstím a Vltavou. Místo pro novou
věznici se v době její stavby nacházelo mimo území hlavního města, uprostřed polí
za předměstím Nusle. Nicméně během několika desetiletí rozšiřující se Praha věznici
zcela obklopila. V 30. letech 20. století byla k zařízení přistavěna velká budova soudu.
Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 byla Vazební věznice Praha-Pankrác
profilována jako vazební věznice s oddělením pro výkon trestu v dohledu, dozoru
a ostraze, zatímco po změně vnější diferenciace se nově profilovala jako vazební věznice s oddílem pro výkon trestu věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým
stupněm zabezpečení.
Během nacistické okupace v letech 1939–1945 tu byly drženy ve vazbě tisíce Čechů,
od členů odboje až po účastníky černého trhu, předtím než byli posláni k popravě, do
jiné věznice v Německu nebo do koncentračního tábora. Na jaře 1943 začali nacisté
vykonávat popravy přímo ve věznici. Mezi 15. dubnem 1943 a 26. dubnem 1945 bylo
gilotinou popraveno 1 075 lidí.
Součástí Vazební věznice Praha-Pankrác je i jedna ze dvou vězeňských nemocnic
a dále památník českého vězeňství, zahrnující i tzv. pankráckou sekyrárnu, již zmíněné popraviště z dob nacistické okupace.
Na Pankráci byli popravováni také kriminální zločinci, včetně například Olgy Hepnarové, která v roce 1973 zavraždila nákladním automobilem osm lidí. Ve vazební věznici
je na místě někdejšího popraviště z padesátých let vybudováno pietní místo k uctění
památky Milady Horákové, která zde byla popravena 27. června 1950.

praha-ruzyně
V září roku 1929 předložil zemský správní výbor zemskému zastupitelství pro zemi
Českou usnesení, ve kterém navrhuje přemístění zemské donucovací pracovny v Praze na Hradčanech na ruzyňskou periferii do objektu zrušeného cukrovaru. Zastupitelé s touto myšlenkou souhlasili a pozdější přestavbou cukrovaru s charakteristickou
vodárenskou věží v jeho areálu, která je dodnes dominantou vazební věznice, vznikla
Zemská donucovací pracovna v Ruzyni, která zahájila svou činnost 1. července 1935.
Před změnou vnější diferenciace byla věznice profilována jako vazební věznice pro
výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých, pro výkon trestu odsouzených
mužů s dozorem a ostrahou. Součástí vazební věznice jsou i dva objekty určené pro
výkon trestu odsouzených žen v dohledu a v dozoru – objekt Řepy a objekt Velké Přílepy. Po změně vnější diferenciace je Vazební věznice Praha-Ruzyně profilována jako
vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých; jako věznice
s ostrahou, kdy v samotném objektu vazební věznice je střední a vysoký stupeň zabezpečení, v oddělení výkonu trestu objekt Velké Přílepy také střední a vysoký stupeň
zabezpečení a v objektu Řepy nízký a střední stupeň zabezpečení.
Součástí vazební věznice je oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Domově sv.
Karla Boromejského v Řepích. Ke vzniku oddělení, jež se datuje k měsíci září 1996,
došlo za spolupráce Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Vězeňské služby České republiky po završení několikaleté rozsáhlé rekonstrukce budovy
Domova, která byla Kongregaci vrácena v roce 1993. Posláním Domova je pečovat
o věkem pokročilé a nemocné lidi. Sám sebe Domov výstižně prezentuje jako Dům
čtyř světů: svět starých a nemocných lidí, svět řeholních sester, svět civilních zaměstnanců a dobrovolníků a svět odsouzených žen.

příbram
Věznice Příbram byla zřízena v roce 1953 s obrovskou ubytovací kapacitou až 2 000
vězňů. Většina odsouzených pracovala na hlubinné těžbě v nedalekých uranových
dolech. Věznice Příbram byla věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených
mužů zařazených do typu věznice s ostrahou, dozorem a dohledem. Po změně vnější
diferenciace je zde zřízena věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Od roku 2002 je zde zřízen specializovaný oddíl pro odsouzené
s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek, nyní v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. Věznice Příbram je typická svým umístěním
v oblasti bývalé intenzívní hlubinné těžby a je obklopená prakticky ze všech stran
haldami vytěžené zeminy.

rapotice
Původní vojenská raketová základna z osmdesátých let ztratila po roce 1989 svůj
strategický význam. V roce 2005 areál převzalo ministerstvo spravedlnosti od ministerstva obrany. V září 2005 se objekt Rapotice stal pobočkou Vazební věznice Brno.
Samostatnou věznicí se Rapotice staly v červenci 2009.
Před změnou vnější diferenciace byla Věznice Rapotice profilována jako věznice s dohledem a dozorem, v současnosti je věznicí s ostrahou s nízkým, středním a vysokým
stupněm zabezpečení.
Věznice Rapotice disponuje ze všech českých věznic patrně největším pozemkem.
Na ploše areálu jsou dosud zbytky odpalovacích ramp, pozorovatelen a dalších vojenských staveb, pro které vězeňská služba nemá žádné využití. Na ploše areálu byla
v roce 2017 vybudována obora pro chov daňků.

rýnovice
Nápravně výchovný ústav v Rýnovicích byl zřízen rozkazem ministra vnitra ke dni
1. 8. 1968. Tehdejší zařízení bylo vystavěno v těsném sousedství n. p. LIAZ Jablonec
nad Nisou, kde pracovala většina odsouzených. Do roku 2017 byla profilována jako
věznice s ostrahou. Po novele trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí
svobody se změnila na věznici s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení.
Dlouholetou tradici má ve Věznici Rýnovice kynologické středisko, které patří mezi
největší střediska ve VS ČR. Na úseku odhalování a vyhledávání omamných a psychotropních látek plníme úkoly i v dalších pěti věznicích. Rýnovičtí psovodi se pravidelně umisťují na předních místech v kynologických soutěžích. Věznice Rýnovice
dlouhodobě organizuje českou účast na výstavě vězeňského umění v polském Sztumu.

stráž pod ralskem
Věznice vznikla 1. června 1973 z původních ubytoven pro pracovníky uranových
dolů. Před změnou vnější diferenciace se jednalo o věznici s dozorem, ve které bylo
umístěno oddělení s ostrahou. V současné době je to věznice s ostrahou s vysokým
a středním stupněm zabezpečení.
Ve věznici je specializovaný oddíl pro odsouzené muže s mentálním postrižením.
Stráž je jedna z prvních věznic zapojená do projektu Včelaření ve věznicích. V prostorách věznice se nachází Školské vzdělávací středisko VS ČR, kde mohou odsouzení studovat tříletý učební obor obráběč kovů. K dispozici jsou zde i další kurzy pro
odsouzené, například strojní a zámečnický. Věznice je dlouhodobě zaměřena na zaměstnávání vězňů. Vězni ze strážské věznice pracují ve sklárnách, výrobně krmiva
pro psy a kočky, výrobně svítidel, pekárnách či ve firmě zabývající se ekologickým
zpracováním elektrických spotřebičů.

světlá nad sázavou
Věznice se nachází v Českomoravské vysočině v severozápadní části města Světlá nad Sázavou. Areál byl dokončen v roce 1987 a do roku 1999 sloužil jako škola
v přírodě. Z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity ve věznicích byl počátkem roku
2000 celý komplex budov převeden do užívání Vězeňské službě ČR. Záměrem zde
bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Ještě v roce 2000
prošlo několik budov částečnou rekonstrukcí a 6. 11. 2000 zde byly ubytovány první
ženy vykonávající trest v kategorii dozor.
Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 byla věznice ve Světlé nad Sázavou profilována jako věznice s ostrahou. Nyní je v kontextu aktuální zákonné úpravy zařazena
do kategorie věznic s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení
a s oddělením se zvýšenou ostrahou.
Ve Věznici Světlá nad Sázavou funguje specializovaný oddíl pro matky s dětmi, který
je jediný v České republice. Oddíl je přizpůsoben tak, aby na jedné straně nebránil
zdravému rozvoji dětí a zabezpečoval kontakt matky s dítětem, který je v raném dětství velmi důležitý, a současně aby umožňoval naplnění účelu výkonu trestu dosouzených matek.

teplice
Vazební věznice Teplice je ve zkušebním provozu od listopadu 1998 jako pobočka
Vazební věznice Litoměřice a od 1. ledna 2001 pak jako samostatná organizační jednotka Vězeňské služby České republiky. Před změnou vnější diferenciace v roce 2017
byla teplická věznice profilována jako vazební věznice s oddílem pro výkon trestu
v dozoru a ostraze, po změně vnější diferenciace jako vazební věznice s oddílem pro
výkon trestu se středním a vysokým stupněm zabezpečení.
Vazební věznice Teplice je nejmenším vězeňským zařízením v Česku. Výtvarné práce
zdejších vězňů vynikají vysokou řemeslnou a uměleckou kvalitou, pozornost si zaslouží i místní vězeňská kaple inspirovaná gotickou architekturou. Věznice Teplice se
účastnila časosběrného dokumentu České televize Uzamčený svět.

valdice
Věznice Valdice vznikla z původního kartuziánského kláštera založeného 8. prosince
1627, ten byl následně zrušen v lednu roku 1782. V roce 1857 byla na jeho místě
zřízena věznice, první trestanci přišli do nové věznice 17. července 1857. V období Protektorátu Čechy a Morava zde byla vyšetřovací věznice gestapa. Po obnovení
Československé republiky v roce 1945 byli v trestnici soustředěni nacističtí zločinci,
zrádci a kolaboranti pro trestní řízení před Mimořádným lidovým soudem.
Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 byla věznice profilována jako věznice
se zvýšenou ostrahou, s ostrahou a s dozorem. Po změně vnější diferenciace jako
věznice se zvýšenou ostrahou a věznice s ostrahou s vysokým a středním stupněm
zabezpečení.
Věznice vyniká hned několika zajímavostmi; je to jedna ze dvou nejstarších věznic,
je zde nejvyšší počet doživotních vězňů či nejvyšší počet vězňů ve zvýšené ostraze.
Věznice hospodaří s více než stovkou budov, včetně památkově chráněných, a je to
jediná věznice vybudovaná z někdejšího kláštera.

vinařice
Věznice Vinařice vznikla v letech 1945 až 1947 původně jako tábor válečných a retribučních vězňů, ten byl od 1949 změněn na tábor nucených prací a pobočku krajské věznice v Praze. Od listopadu 1955 Vinařice začaly fungovat jako samostatné
vězeňské zařízení - nápravně pracovní tábor. Věznice Vinařice byla původně věznicí
s ostrahou a s dozorem, nyní je věznicí s ostrahou s vysokým a středním stupněm
zabezpečení.
Věznice Vinařice byla od svého prvopočátku zřízena s úmyslem zapojení odsouzených do práce v dolech a těžkém průmyslu, zejména v podniku Poldi. Ačkoliv Poldovka i doly jsou dávno pryč, na smetišti dějin, věznice stojí stále dál a paradoxně přímo
naproti muzeu hornictví na Kladensku.

všehrdy
Výstavba věznice započala v roce 1958, oficiální zahájení provozu věznice bylo
v roce 1960. Před změnou vnější diferenciace byly Všehrdy profilovány jako věznice
pro mladistvé odsouzené; zároveň zde vykonávali trest odnětí svobody dospělí odsouzení muži ve věznici s dohledem a ve věznici s dozorem. Od října 2017 je věznice
profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Zároveň jsou ve věznici zřízena oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou a výkon trestního opatření
odnětí svobody.

znojmo
Znojemská věznice zahájila svoji činnost dne 11. února 1997 jako pobočka Vazební
věznice Brno. Od ledna 1998 je Vazební věznice Znojmo samostatná a je určena pro
soudy Znojmo, Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Od roku 2002 přestala být věznicí vazební a stala se věznicí pro výkon trestu odsouzených mužů jako
typ věznice s dozorem se zvláštním oddělením pro výkon vazby pro Okresní soud
Znojmo. Před změnou vnější diferenciace v roce 2017 bylo Znojmo věznicí ostrahovou, s oddělením pro výkon vazby pro zdejší okresní soud. Od 1. 10. 2017 je Věznice
Znojmo profilována jako věznice s ostrahou se středním a vysokým stupněm zabezpečení a s oddělením pro výkon vazby.
Ve Věznici Znojmo bylo již před více jak patnácti lety zřízeno specializované oddělení
pro ochrannou léčbu protitoxikomanickou v ambulantní formě.

