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V Hluboké ulici vždy nesídlili úřed-
níci magistrátu, dům s číslem popis-
ným osm pamatuje praktiky gestapa 
i členů Státní bezpečnosti. 

Od roku 1932 do roku 1960 zde 
byla věznice, kterou bude připomí-
nat nová pamětní deska. 

Ta byla odhalena 19. listopadu a 
nese slova: Památce všech obětí, kte-
ré zde byly vězněny v dobách totalit-
ních režimů.

„Existuje mnoho míst, jejichž historie 
stále není jasná. 

Avšak když se objeví nějaký nový 
střípek z minulosti, třeba podobné té, 
jakou má dům v Hluboké ulici, teprve 
pak si člověk uvědomí, že svoboda není 
samozřejmostí a byla vykoupena vel-
kým utrpením,“ uvedl náměstek pri-
mátorky pro oblast správy majetku 
Martin Laštovička.

Deska byla odhalena u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce 19. lis-
topadu, a to u domu v Hluboké ulici 
číslo osm. 

Poté se v gotické síni jihlavské rad-
nice od 17 hodin uskutečnilo promí-
tání dokumentu Mlynáři od Babic, 
zároveň proběhla vernisáž stejno-
jmenné výstavy v přízemí jihlavské 
radnice u městského informačního 
centra.

Gestapo, Češi i STB
Dům v Hluboké ulici s číslem po-

pisným osm byl postaven v roce 
1932 jako sídlo policejního úřadu. 
Místo pro provizorní vězení neofi-

V místech bývalého jihlavského  
vězení se odhalila pamětní deska

PAMĚTNÍ deska byla odhalena u příležitosti 30. výročí sametové revoluce 19. listopadu u domu v Hluboké ulici číslo osm.
 Foto: archiv MMJ

ciálně využívalo gestapo, a to jeden 
rok po začátku druhé světové války, 
poté se přestěhovali do budovy kraj-
ského soudu na Tolstého ulici.

Podle knihy Utajené dějiny Jihlavy 

20. století od Martina Herzána zde 
tresty rozdávali i zlomení Češi, kteří 
si doslova „vylévali stejně nelidsky 
zlost na Němcích“. Po nich však při-
šla v roce 1948 Státní bezpečnost, 

která měla v domě vyšetřovnu až do 
roku 1960. Než se do budovy na-
stěhovali úředníci jihlavské radnice, 
byla zde státní projekční organizace 
Stavoprojekt. -tz-

Z oficiálního facebooku města Jihlavy
Od 11. listopadu byla na týden uzavřena křižovatka ulic Žižkova a Rantí-

řovská. Po celý listopad byla také uzavřena ulice Vrchlického. 
Vozů MHD se uzavírka křižovatky u Tank ONO dotkla až od středy 13. lis-

topadu. Do té doby mohly vozy MHD obousměrně projíždět cestou za ben-
zínovou stanicí, poslední spoj zde projel v úterý večer.

Až do neděle linka 3 vynechávala zastávky Lipová, Rantířovská, Za Pra-
chárnou a P+R Žižkova. Místo toho zastavovala na zastávkách Zimní, Zátop-
kova a Poliklinika.

S nalezením těch správných spojů jste mohli sledovat webovou aplikaci 
Online mapy MHD na adrese jihlava.cz/mhd

Veřejná linková doprava byla při příjezdu z Pelhřimova či Rantířova omeze-
na celý týden. Objízdné trasy vedly přes převaděč či Staré Hory. Při příjezdu 
do Jihlavy autobusy obsloužily zastávku u nemocnice, při odjezdu z města k 
ní však již nezajížděly nebudou.

Reakce veřejnosti:
Petr Böhm Vážení konšelé města Jihlavy. Tohle se Vám opravdu HOD-

NĚ, HODNĚ nepovedlo. Vím, že se to opravit musí, ale ta nekoordinova-
nost a uzavření dvou páteřních, klíčových komunikací ve městě je opravdu 
velká nezodpovědnost a šlendriánství. Za tohle, by každý z Vás měl být po 
dobu, kdy jsou tyto komunikace uzavřeny současně, přivázán na náměstí 
na pranýř, nebo ke stromu u morového sloupu. A za peníze, které za tuto 
práci poberete, ale nezasloužíte si by jste měli uspořádat veřejnou akci pro 
občany města a zde se jim HLUBOCE omluvit.

Petr da Silva Proběhla celkem slušná medialní masáž. To je problém na 
tento týden zvolit jinou trasu, nebo prostě vyjet dříve? Jenže v republice 
plné odborníků na dopravu nechce nikdo slevit ze svého komfortu. Mys-
lím, že jízda po nové křižovatce o půl roku dříve je zajímavý benefit. I za 
cenu delších kolon. Nebuďte sobci, karma je zdarma.

Michaela Marková Jihlava, zachvilku se stane naše město synonymum k 
Brnu.

Věra Procházková ..v Jihlave by chtěl žít každý...protoze nemůže odjet z 
města...

Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-
jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -tz-

Napište nám …


