
Zvýšení efektivity přípravy vězněných 
žen před propuštěním z věznice 

Opava

Vězeňská služba ČR
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava



Rekonstrukce bývalé kotelny 

na výrobní halu a prostor 

pro realizaci vzdělávacích aktivit



Budova k rekonstrukci





Popis projektu

• V areálu Věznice a ÚVZD Opava objektu Olomoucká nejsou    

žádné prostory, které by sloužily cizím subjektům 

k zaměstnávání odsouzených žen a realizaci vzdělávacích       
aktivit.

• Jediným vhodným prostorem (budovou) k rekonstrukci 

na tyto účely je objekt bývalé uhelné kotelny. 



• V objektu o zastavěné ploše 211 m2 s výškou nadzemního    

podlaží 7,5 m bude provedena vestavba  nových provozů, 

a to včetně vybudování mezipatra o celkové výměře 

315 m2 s možností oddělení na dvě nezávislá patra.

• Především 1. patro bude koncipováno jak pro zaměstnávání
odsouzených žen, tak pro realizaci vzdělávacích aktivit.

• Zrekonstruované prostory umožní, při zajištění potřebných hygienických a 

bezpečnostních norem, zaměstnávat dle typu výroby 25-50 odsouzených žen 

či realizovat rekvalifikační kurzy pro 12-20 odsouzených žen.



Rozsah prací

• Kromě výše zmiňované vlastní vestavby a vybudování

mezipatra bude nedílnou součástí této rekonstrukce:

- zbourání betonového násypníku

- zbourání zděného komínu

- přeložení vnitřních rozvodů ústředního topení

- zateplení budovy

- provedení nové střechy. 



Rozsah prací

• Pro nově vzniklé prostory budou vybudovány nové rozvody 
- elektroinstalace 
- zdravotechniky
- ústředního topení
- vzduchotechniky 

a další práce přidružené stavební výroby. 

• Rovněž budou tyto prostory doplněny o signálně zabezpečovací prostředky, 
prostředky výpočetní techniky 

a dále drobným dlouhodobým a operativním majetkem 
(dřevěný, kovový nábytek, ostatní vybavení) v případě
prostor určených na realizaci vzdělávacích aktivit.

• Každé podlaží bude mít samostatné sociální zařízení
a nezbytné zázemí pro zaměstnance příslušné firmy 
či lektory.



Náklady akce

• Kalkulace nákladů spjatých s realizací uvedené akce vychází

u stavebních prací z předběžného odhadu cen stavebních  

prací. Podrobný rozpočet stavby bude stanoven 

v projektové dokumentaci jako oceněný výkaz výměr 

a konečná smluvní cena bude předmětem výběrového  

řízení dodavatele stavby.



Z Á V Ě R

• Cíl projektu:

Vybudování vhodných prostor pro:

 zaměstnávání odsouzených žen

 realizaci vzdělávacích aktivit



Zaměstnávání odsouzených žen

• Vybudování výrobních prostor pro zaměstnávání znamená: 

 zvýšení možnosti pracovního zařazení odsouzených žen 
 lepší uplatnění těchto osob na  trhu práce po propuštění

z výkonu trestu odnětí svobody
 zvýšení úhrady nákladů výkonu trestu státu

 rozšíření stávající spolupráce s firmami 
 možnost pronájmu novým firmám s podmínkou  

zaměstnávání odsouzených žen



Realizace vzdělávacích aktivit

• Vybudování prostor pro vzdělávací aktivity 
znamená: 

 nové možnosti vzdělávání odsouzených žen

 realizace dalších speciálních výchovných aktivit



Vzdělávací kurz

„Pracovně právní poradenství a nácvik dovedností“

• Cíl kurzu:

1. Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života po 
propuštění z výkonu trestu

2. Získání finanční gramotnosti

3.    Zlepšení orientace na trhu práce po propuštění



Děkuji za pozornost

Kontakt:   
Ing. Jiří Antoš

+420602793275 
jantos@vez.opa.justice.cz
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