
Následující den,
v sobotu odpoled-
ne, se po celé re-
publice konají slav-
nostní schÛze ke
druhému v˘roãí „ví-
tûzného“ puãe.
Zimní mlÏnou kraji-
nou uhání z Valdic
u Jiãína do Prahy sa-
nitní vÛz, v nûmÏ dva
pfiíslu‰níci Státní
bezpeãnosti, Skerl
a Rotsch, stfieÏí leÏí-
cího, nemohoucího
pacienta v kritickém
stavu, kter˘ se tfiese
zimou, nahlas vzdychá a chytá se
kfieãovitû za bfiicho. Tváfi má otek-
lou, plnou boulí, tûlo Ïlutavû natek-
lé, poseté tmavû fialov˘mi hemato-
my, a nohy opuchlé jak konve. Co
chvíli mu soudruzi z StB utírají ústa.
Ta jejich obludná starost a strach,
aby jim „pacient“, narvan˘ do po-
moãen˘ch a ‰pinav˘ch vûzeÀsk˘ch
hadrÛ, nezemfiel! Sedmaãtyfiicetilet˘
Josef Toufar, venkovsk˘ knûz z âí-
ho‰tû, dobit˘ a umírající po bezmála
mûsíãním brutálním vy‰etfiování, má
b˘t za nûkolik dní „k dispozici“ pro
pfiipravované divadlo – vykonstruo-
van˘ monstrproces. Chystají se ho
vefiejnû lÏivû obvinit z toho, Ïe na
pfiíkaz Vatikánu a biskupÛ v kostele
sestrojil mechanismus, kter˘m údaj-
nû rozh˘bal oltáfiní kfiíÏek a „podvedl
tím prost˘ venkovsk˘ lid“. Z Prahy
pro nûj soudruzi nejdfiíve urychlenû
poslali letadlo, které v‰ak nemohlo
v rozbahnûném terénu a mlze pfii-
stát. 

JSEM NEVINEN, CHCI ÎÍT 
Sanita mífiila do státního sanatoria
pro stranické prominenty a jejich ro-
dinné pfiíslu‰níky v praÏské Legero-
vû ulici. Pfied pÛl tfietí prudce zasta-
vila pfied budovou ã. p. 63 a esté-
báci v zimních kabátech vynesli na
nosítkách tûlo do ‰pitálu. Na pokoji
prohlíÏel pacienta bez jména jako
první dr. Maurer, vedoucí lékafi. Po
dvaceti letech si pfiesnû vybavil:
„Byl nah˘, protoÏe mám pfied oãima
dodnes celé jeho tûlo. Vidûl jsem,
Ïe je pokryto modfiinami velikosti
tak za polovic dlanû. Na prsou, na
bfii‰e, na nohách, na paÏích... v‰a-
de. Neost˘chám se pouÏít slova
vraÏda!“ 
Josef Toufar je stfieÏen tfiemi

estébáky v civilu, dvûma muÏi a jed-
nou Ïenou, Vûrou Hlaváãkovou-Kan-
torovou, která je pfievleãena do bílé-
ho plá‰tû a imituje zdravotní perso-
nál. Má za sebou nacistické vûznûní

v Terezínû a pozdûji prohlásí: „Tou-
far byl mlácen takov˘m stylem, jako
si pamatuji z koncentraãního tábo-
ra. Soudruh Mácha pouÏíval mnoÏ-
ství gestapáck˘ch metod.“ Osmnác-
tiletá zdravotní sestra RÛÏena Mla-
dá, která zanesla pacientovi na po-
koj nûjaké medikamenty, se pohle-
dem na zmuãené tûlo na bílém lÛÏ-
ku vydûsila. Je‰tû nikdy pfiedtím
(a jak dnes dosvûdãuje, ani potom)
nevidûla tak domlácené lidské tûlo.
PacientÛv tlak byl velmi nízk˘,

hned mu podali infuzi, vitaminové
posilnûní organismu a provedli
transfuzi krve O Rh +. Probíhala ne-

zbytná pfiíprava k operaci. Do sana-
toria byl narychlo pfiivolán ‰piãkov˘
chirurg dr. ·paãek, kter˘ pfied ope-
rací za‰el na pokoj: „Poznal jsem,
Ïe jde u nûho o pokroãil˘ zánût po-
bfii‰nice a jeho stav byl velmi váÏ-
n˘.“ Odhadl, Ïe pacient je pravdûpo-
dobnû knûzem nebo profesorem,
protoÏe k nûmu mezi nafiíkáním
nesrozumitelnû za‰eptal latinsky.
Pfiíslu‰ník StB Ko‰afi vy‰tûkl: „Ne-
mluvit!“ Pacient byl odvezen na ope-
raãní sál a za Ko‰afiova dozoru se
jej zdravotní t˘m pokou‰el udrÏet pfii
Ïivotû. Je‰tû pfied operací staãil Tou-
far k vrchní sestfie Bussinowové

z posledních sil pronést: „Jsem ne-
vinen... Pomozte mi... Chci Ïít...“ 
Po operaci je Josef Toufar pfieve-

zen na pokoj ã. 312 a tam v pÛl de-
váté veãer ten sam˘ den umírá.
U jeho lÛÏka sedí estébaãka Kanto-
rová, která ho jednu chvíli drÏí za ru-
ku. V noci pak do dvora sanatoria
nacouvá nákladní auto a mrtvé knû-
zovo tûlo, pfiehozené pytlovinou, je
na korbû náklaìáku odvezeno do
Ústavu soudního lékafiství na Alber-
tovû k pitvû. Hlídají je dva pfiíslu‰ní-
ci Státní bezpeãnosti, ktefií mají od
nadfiízeného soudruha Ko‰afie jasn˘
pfiíkaz: „Mrtvola nesmí b˘t spatfiena
zamûstnanci ústavu! Ani tfietími
osobami!“ Tûlo jako dÛkaz brutální-
ho muãení musí co nejrychleji zmi-
zet ze svûta.

SOUDRUH PREZIDENT 
Mù TAHAL ZA UCHO
T˘Ï den se v dalekém Arnolci na Vy-
soãinû, kde se Josef Toufar narodil
a vyrÛstal, v noci náhle probudí jeho
star‰í bratr Vladimír, zvedne se
prudce z lÛÏka a sedne si na okraj
postele. Probudil se z naléhavého
snu nebo spí‰ do bdûlého vidûní.
Zahlédl v nûm svého bratra Josefa,
zkrvaveného, rozbitého, s vyraÏe-
n˘m okem, s gumovou hadicí ãou-
hající z bfiicha, s obinadlem na ru-
kou a ovázanou hlavou. Nahlas teh-
dy do tmy vyhrkl: „JoÏka Ïije!“
V samém stfiedu hlavního mûsta,

na PraÏském hradû, v rozsvíceném
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Krok do tmavé noci
Pfied ‰esta‰edesáti lety, 24. února 1950, byl pátek. Na zasedání ÚV KSâ vystupuje s referátem prezident Gottwald a do mikrofonu sv˘m
obl˘m hlasem proná‰í: „Soudruzi, cesta k socialismu je a bude i po únorovém vítûzství cestou tfiídního boje... My zde nebudeme Ïádnou
âenstochovou nebo podobné kum‰ty trpût... a heslo Republiku si rozvracet nedáme dovedeme provádût!“ Za posledními Gottwaldov˘mi
slovy zaznívá dlouh˘ potlesk a skandování: „AÈ Ïije ká es ãé!“ 
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Autor nové knihy  i CD s ãího‰Èskou pamûtnicí RÛÏenou Lebedovou

Josef Toufar byl pohfiben pûta‰edesát let od své násilné smrti 12. ãervence
2015 v âího‰ti. Tam, kde si pfiál dle poslední vÛle spoãinout.
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·panûlském sále a dal‰ích pfiileh-
l˘ch reprezentaãních prostorách síd-
la soudruha prezidenta, probíhá
slavnostní zakonãení zasedání
ÚV KSâ. Mezi úãastníky je také plu-
kovník Josef âech, de facto ‰éf od-
dûlení politického zpravodajství StB,
jeden ze strÛjcÛ brutálního vy‰etfio-
vání P. Toufara. V pfiedsálí chce
 srdeãnû a soudruÏsky potfiást rukou
prezidentovi, ale ten kdyÏ âecha
 uvidí, zachmufií své dûlnické oboãí
a Ïoviálnû zaãne tahat plukovníka
z ministerstva vnitra za ucho. âech
se naoko kaje a dûlá pfied „nejvy‰-
‰ím“ smutného Ïáãka. Pozdûji vy-
práví: „Já jsem za to pfiirozenû do-
stal vynadáno od soudruha Gottwal-
da ve ·panûláku pfii zasedání ÚV,
tehdy mû kroutil za ucho a Ïe jsme
to neprovedli dobfie, protoÏe Gott-
waldovi ‰lo o politick˘ efekt. Jasnû,
oni chtûli, aby Toufar vystoupil, to
mûl b˘t velk˘ politick˘ proces, mûl
to b˘t jeden z útokÛ proti církvi.“

VESELÁ OTEV¤ENOST
A POMALÉ VRAÎDùNÍ
Pohnutá smrt, potupné zahrabání
jeho tûla na ìáblickém hfibitovû
a posmrtná vefiejná dehonestace
jsou poslední pozemskou kapitolou
Ïivotní cesty P. Josefa Toufara. âer-
novlasého, ramenatého, venkovsky
pevného muÏe z Vysoãiny. Spole-
ãenského a energického, nepostrá-
dajícího humor a ‰ífiícího radost. Ne-
stavûl hranice mezi vûfiícími a nevû-
fiícími. Îil obyãejnû, podporoval chu-
dé. Pomáhal studentÛm s douãová-
ním i lidem na poli, organizoval
ochotnická divadla, poutû, pfiedná‰-
ky, taneãní zábavy, star‰ím farníkÛm
vyfiizoval dÛchody, po válce inicioval
vznik gymnázia i mû‰Èanské ‰koly.
Kázal, vyuãoval, inspiroval. Mûl
v sobû jiskru, kterou bych nazval
 veselou otevfieností. 
Josef Toufar se narodil 14. ãer-

vence 1902 v Arnolci u Polné a vy-
rÛstal ve statku, jehoÏ souãástí byla
hospoda a taneãní sál. Teprve
v ‰estadvaceti letech mohl jít studo-
vat gymnázium a po studiu bohoslo-
ví byl 29. ãervna 1940 v Hradci Krá-
lové vysvûcen na knûze. V letech
1940–1948 pÛsobil jako kaplan
a posléze jako faráfi v Zahrádce
u Ledãe nad Sázavou. Po komunis-
tickém puãi 1948 byl na nátlak stra-
nického aparátu pfieloÏen a sám po-
Ïádal hradeckého biskupa o místo
svého dal‰ího pÛsobení – âího‰È. 
Dne 11. prosince 1949 se pfii

Toufarovû kázání v ãího‰Èském kos-
tele tajemnû rozk˘val a vych˘lil oltáfi-
ní kfiíÏek. Na konci ledna 1950 byl
P. Toufar unesen Státní bezpeãností
z ãího‰Èské fary a na pfiíkaz komu-
nistick˘ch ‰piãek bezmála mûsíc
brutálnû vysl˘chán ve valdick˘ch
kobkách skupinou vy‰etfiovatelÛ
pod vedením soudruha Máchy a nu-
cen k fale‰nému pfiiznání a zradû
knûÏského slibu. Jeden z onûch vy-
sl˘chajících pfiíslu‰níkÛ tajné bez-

peãnosti, Milo‰ Hrabina, pozdûji vy-
povûdûl: „Toufar nafiíkal a sténal bo-
lestí. Nemohl se nejenom sám po-
hybovat, ale nemohl ani pofiádnû
sedût a velmi tûÏce mluvil.“ Pfii pro-
vûrce v roce 1963 prohlásil Roman
Stehlík, velitel církevního oddûlení
velitelství StB v Praze: „Podle mého
názoru Mácha Toufara ubil. Mácha
pfii vy‰etfiování vû‰el Toufara za ruce
na nûjak˘ hák a pfii tom jej mlátil.“
A novináfi Jifií Brabenec v roce 1968
vypovûdûl: „Jak mi pfiíslu‰níci StB
vyprávûli, tloukl Mácha faráfie Toufa-
ra obu‰kem po celém tûle a také
na chodidlech a dupal mu po hrud-
níku a Ïaludku.“

VE ZVUKU I KNIZE 
V tûchto dnech pfiicházejí na knihku-
pecké pulty dvû novinky, které se
podrobnû vûnují Ïivotnímu pfiíbûhu
Josefa Toufara a ãího‰Èské kauze.
Na nosiãi CD, kter˘ pfiipravilo vyda-
vatelství Tebenas ve spolupráci
s Radioservisem, je patnáctidílná
rozhlasová ãetba knihy autora tûch-
to fiádkÛ Jako bychom dnes zemfiít
mûli s podtitulem Drama Ïivota,
knûÏství a muãednické smrti ãího‰È-
ského faráfie Josefa Toufara (v roce
2012 vyhlá‰ena v anketû Lidov˘ch
novin Knihou roku). Knihu pod reÏij-
ním vedením Markéty Jahodové
a za spolupráce zvukového mistra
Romana ·pály interpretují Jana
Franková a David Matásek. Hudební
motivy byly vybrány z repertoáru pol-
ského akordeonového Motion tria.
A jako speciální bonus CD doplÀují
tfii zajímavá „zastavení“ – nedávno
nalezen˘ ToufarÛv dopis Ïáku Karlu
Vránovi, pfiíbûh exhumace ostatkÛ

Josefa Toufara
a reflexe toho,
jak kniha vzni-
kala.
Druhou no-

vinkou je publi-
kace Krok do
tmavé noci (vydává Nezávisl˘
podmelechovsk˘ spolek), jeÏ je vol-
n˘m pokraãováním knihy pfiedcháze-
jící. Má strukturu ãtrnácti pfiíbûhÛ,
ve kter˘ch kombinuji reportáÏní po-
stupy, nové poznatky ze studia ar-
chivních dokumentÛ a v˘povûdi
svûdkÛ a pamûtníkÛ. 
Od fiíjna 2012 se mi do rukou do-

stala celá fiada dokumentÛ i svûdec-
tví, které jsem pfii pfiípravû oné první
knihy nemûl k dispozici. Pfiedev‰ím
– dva neãekané nálezy Toufarov˘ch
poznámek, zápisníkÛ, kázání a dopi-
sÛ. První nález byl uãinûn v adventu
2014 na pÛdû ãího‰Èské fary pod
prkennou podlahou, kam byly Toufa-
rovy písemné vûci schovány v pade-
sát˘ch letech nûkter˘m z knûÏsk˘ch
nástupcÛ. A druh˘ nález pochází
z kvûtna 2015, kdy mû majitelka
usedlosti na Vysoãinû, koupené po
jednom z Toufarov˘ch pfiíbuzn˘ch,
upozornila na existenci truhly s kni-
hami, která se díky její péãi docho-
vala do dne‰ních dnÛ a v níÏ se po
prozkoumání nacházely ãtyfii desítky

knih z knihovny Josefa
Toufara a v nich jeho
vpisky a náãrtky proslo-
vÛ a kázání. DÛleÏité by-
ly také nálezy unikátních
fotografií, a pfiedev‰ím
identifikace filmov˘ch zá-
bûrÛ muãeného knûze,
pofiízen˘ch Státní bezpeã-
ností a pfiekvapivû docho-
van˘ch do souãasnosti.
Ale pfiedev‰ím to byla pfií-
prava a prÛbûh exhumace
tûla P. Toufara z ìáblické
‰achty a pohfibení doma
v âího‰ti. 
Byl jsem si od poãátku

pátrání a dokumentace toufarovské
kauzy vûdom, zvlá‰tû kdyÏ jsem mûl
moÏnost se dlouhá léta pfiátelsky
st˘kat s netefií Josefa Toufara Marií
Pospí‰ilovou a její rodinou, Ïe moje
práce nekonãí vydáním knihy, ale
iniciací exhumace knûzova tûla a je-
ho uloÏením v âího‰ti, coÏ se rodinû
a ãího‰Èsk˘m farníkÛm bohuÏel ne-
podafiilo v roce 1968 ani v roce
1992. Pokládám za velice ‰Èastné,
Ïe souãástí knihy je podrobná zprá-
va archeologa Jana Havrdy, antropo-
logÛ Národního muzea a soudního
lékafie Jana Krajsy, podílejících se
na exhumaci a identifikaci tûla
P. Josefa Toufara v letech
2014–2015. 
V knize, kterou jedineãn˘m zpÛ -

sobem graficky upravil Lubo‰ Drtina
(kromû jiného autor typografického
fie‰ení knûzova hrobu), se vûnuji
 nejen epizodám z Toufarova stu-
dentského ãi knûÏského Ïivota, ale
pokou‰ím se nahlédnout i do jeho
pfiem˘‰lení o samotném tajemném
pohybu ãího‰Èského kfiíÏku. Rekon -
struuji prÛbûh únosu a v˘slechy ve
Valdicích, vyhledal jsem místo knû-
zova skonu i svûdkyni jeho posled-
ních hodin Ïivota, mapuji vznik pro-
pagandistického filmu Bûda tomu,
skrze nûhoÏ pohor‰ení pfiichází.
 Prostfiednictvím Ïivotního pfiíbûhu
pfiíslu‰níka StB Ladislava Máchy
 podávám pohled do nitra estébác-
kéma‰inerie. Detailnû také popisuji
potupné zahrabání Toufarova tûla
na hfibitovû v Praze-ëáblicích, histo-
rii tohoto místa a zpÛsob ukládání
ve ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch letech
20. století. Knihu doprovází bez -
mála sedm stovek vût‰inou dosud
nepublikovan˘ch fotografií a doku-
mentÛ. 

NÁVRAT
Josef Toufar byl pohfiben pûta‰ede-
sát let od své násilné smrti 12. ãer-
vence 2015 v âího‰ti. Tam, kde si
pfiál dle poslední vÛle spoãinout. Na
jeho náhrobní desce mÛÏeme ãíst
slova, která pronesl v poslední den
roku 1949 – jako v˘zvu i povzbuze-
ní: „Îijme tak, jako bychom jiÏ dnes
zemfiít mûli. Îijme peãlivû jako
moudfií a vykupujme si ãasem
 vezdej‰ím Ïivot vûãn˘.“ 
� Milo‰ DoleÏal, redaktor âRo Vltava
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ëáblick˘ hfibitov, ‰achta ã. 16 – místo, kde byl Josef Toufar pohfiben. 
Fotografie z roku 1968.
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Kniha Krok do
tmavé noci
pfiiná‰í nové

poznatky t˘kající
se Ïivota
a odkazu 

Josefa Toufara 
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