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Tisková zpráva 
Vazební věznice se potýká s nedostatkem 

zaměstnavatelů pro vězně  
 

S fungováním liberecké vazební věznice se seznámila v pátek 20. června primátorka Liberce Mgr. 

Martina Rosenbergová. Zajímala se o zaměstnávání odsouzených, drogovou problematiku nebo o 

pracovní podmínky zaměstnanců. Zařízením, kde aktuálně žijí za mřížemi bezmála tři stovky vězňů, 

provedl primátorku ředitel věznice plk. Ing. Pavel Tůma. Ten mimo jiné prozradil, že liberecká 

věznice je jedna z nejlépe zajištěných v Česku.  

Návštěvou v liberecké vazební věznici primátorka přímo navázala na květnové setkání s vedením 

věznice na liberecké radnici. Představitelé města tehdy současně přivítali také delegaci z rumunské 

věznice Oradea. „Chceme s rumunskými kolegy dlouhodobě spolupracovat a vyměňovat mezi sebou 

své zkušenosti. Na podzim se pojedeme podívat my k nim,“ řekl ředitel Vazební věznice Liberec Pavel 

Tůma. 

Právě setkání s vedením obou věznic bylo hlavním impulsem pro návštěvu primátorky v liberecké 

vazební věznici. „Zjistili jsme, že jako vedení města máme jen minimum informací o činnosti naší 

vězeňské služby. Při návštěvě věznice mě překvapila vysoká profesionalita managementu a také to, 

kolik vědomostí z mnoha různých oborů musí vedení znát. Prostředí i zdejší podmínky jsou skutečně na 

vysoké úrovni,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová a doufá v navázání užší spolupráce mezi 

oběma institucemi.  

Primátorka si prohlédla vnitřní prostory věznice, kde se vězni běžně pohybují a mimo jiné i 

specializované oddělení pro vězně s poruchou osobnosti nebo poruchou chování, kteří se v minulosti 

dopustili násilného jednání. Nahlédla také do cel a navštívila vězeňskou kapli a místnost, kde mohou 

vězni za odměnu strávit v soukromí nějaký čas se svými blízkými.  

Od ředitele, jeho zástupkyně Mgr. Aleny Mrkvanové a vedoucích jednotlivých oddělení se primátorka 

dozvěděla další zajímavé informace o fungování věznice, především o možnostech zaměstnávání 

odsouzených. O vytvoření podmínek, které usnadňují návrat odsouzených do běžného občanského 

života, se v liberecké vazební věznici stará tým odborníků.  

Několik desítek odsouzených nachází pracovní uplatnění přímo uvnitř objektu věznice, buď na 

zřízených pracovištích, nebo ve vnitřním provozu (uklízeči, kadeřník, knihovník, údržbáři, elektrikáři, 

kuchaři a další profese). Další desítky vězňů pracují na vnějších nestřežených pracovištích nebo na 

pracovištích s volným pohybem. Věznice se však v současnosti potýká s nedostatkem 

zaměstnavatelů. Hledá také provozovatele dílen, které by mohly vzniknout v nevyužitých prostorách 

budovy. Právě pomoc při hledání zaměstnavatelů by mohla být jedna z oblastí budoucí spolupráce 

s městem Liberec.  



Vazební věznice stojí v Liberci od roku 1877. V minulosti sloužila pouze k účelu výkonu vazby, dnes je 

věznice zařízením sloužícím jak pro výkon vazby, tak pro výkon trestu odnětí svobody. Věznice má 

v současnosti ubytovací kapacitu 373 míst, z toho 123 pro výkon vazby a 250 pro výkon trestu odnětí 

svobody. K dispozici jsou i specializovaná oddělení. Většina cel je čtyřlůžková, největší mají kapacitu 6 

míst. Ve věznici pracuje přes 250 zaměstnanců, z toho téměř dvě třetiny tvoří příslušníci vězeňské a 

justiční stráže a dozorci. 
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