
 
 

KARTA VĚZNICE 

Název a adresa 
věznice Ostrov (V) Vykmanov 22, pošt. schránka 100, 363 50 Ostrov 

Kontaktní osoba :  
jméno Blasl Jiří telefon: 353 240 829 e-mail: jblasl@vez.ost.justice.cz 

          
Potenciál v 
zaměstnávání 567 aktuálně zaměstnáno u jiných subjektů 0 volný  potenciál 265 

 aktuálně zaměstnáno ve vnitřním provozu 118 mimo věznice 0 

 aktuálně zaměstnáno u provozovny SHČ 184 s ostrahou 0 

ve věznici 265 

Zajišťované profese 
nebo 

Zajišťujeme kompletace propagačních materiálů, lepení obtisků na porcelánové zátky patentních uzávěrů lahví, 
kompletace korpusů dárkových kazet. Možnost zajištění i jiných dělnických prací. V rámci vlastní výrobní činnosti vyrábíme 
kancelářský nábytek pro organizační články VS ČR 

typy výroby 
(profese/výroba 

a disponibilní počet) 

Reference na 
stávající či minulé  

odběratele 

          
Výrobní prostory ve 
věznici počet hal 5 rozloha 1 386 m2 disponibilní prostor 123 m2 

Poznámky k 
vybavení výrobních 

V současné době volná hala: 1)výrobní plocha - 78,9 m2, skladová plocha - 63 m2, ostatní (WC, šatna) 42,3 m2 2) výr. 
plocha 176m2, ostatní 83m2, 3)výr.plocha126 m2, skladová 6m2, ostatní 34 m2 

prostor (možnosti 
využití) 

Vhodné pozemky uvnitř věznice Ano mimo věznici Ne  plocha 4 300 m2 



pro výstavbu hal 

Poznámky k volným 
pozemkům 

volné prostory pro výstavbu dvou hal po cca 1 800 m2 a jedné haly o cca 700 m2 

          
Doplňující údaje: 

(např. možnost 
rozšíření 

kvalifikace, .. ) 

 Legenda k zobrazeným údajům: 

• Kontaktní osoba - osoba, která je odpovědná za agendu zaměstnávání odsouzených.  
• Potenciál v zaměstnávání - číslo vyjadřující všechny potenciálně zaměstnatelné odsouzené.  
• Mimo věznice - počet odsouzených, kteří připadají v úvahu pro práci vně či vevnitř věznice.  
• Zajišťované profese nebo typy výroby - druhy činností, které mohou odsouzení vykonávat v závislosti na jejich případné odbornosti, 

vyučení apod.  
• Reference na stávající či minulé odběratele - firmy, pro které odsouzení pracovali a mohou dát referenci na věznici.  
• Poznámky k vybavení výrobních prostor - vybavení, druh činnosti, patrové nebo přízemní budovy apod.  
• Poznámky k volným pozemkům - specifikace o jaké pozemky jde, případně může jít o haly, budovy, které je třeba dostavět, pokud jsou 

mimo areál věznice, apod. 

  

 
 


