Číhošťský zázrak a osud kněze Josefa Toufara ve světle nových pramenů
V sobotu 11. 12.1999 uplynulo 50 let od jednoho z nejznámějších komunistických
zločinů, tzv. číhošťského zázraku, jehož pozadí se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit.
Stal se skutečně zázrak, jak se domnívají číhošťští farníci nebo má pravdu Karel Kaplan,
který vše označuje za provokaci StB? Má pravdu vyšetřovatel ÚDV Adolf Rázek, když
konstatuje, že „vyšetřování končí konstatováním o nemožnosti racionálního vysvětlení
pohybu křížku?“ Otázka zůstává nezodpovězena i přes nové poznatky obsažené v brožuře
Františka Drašnera „Číhošťský zázrak“ z roku 1990 a v diplomové práci absolventa fakulty
sociálních věd UK v Praze Miloše Doležala z roku 1992 zabývající se osobností kněze Josefa
Toufara. Ani moje návštěva v okresním archívu v Havlíčkově Brodě nepřinesla zásadní
odpověď i přes některé nové dílčí poznatky. Co se vlastně odehrálo? Na 3. adventní neděli
11.prosince 1949 se v římskokatolickém kostele v Číhošti (7 km severně od Ledče nad Sáz.)
pohnul při kázání faráře Josefa Toufara dřevěný křížek nad svatostánkem. Sám kněz si toho
nevšiml, pohyby vidělo 19 návštěvníků mše, kteří to svému duchovnímu postupně sdělovali a
dosvědčili později při výsleších. Z Číhoště se stalo nové poutní místo, kam směřovaly davy
lidí. O dění se začal zajímat ledečský strážmistr SNB Goldbricht , který provedl šetření 9.
ledna 1950 za přítomnosti J. Toufara. V souvislosti s Číhoští se angažoval i předseda ONV
v Ledči Jaroslav Konopka známý svou tvrdostí vůči soukromým zemědělcům ještě ve funkci
bezpečnostního referenta. Zval si Toufara na pohovor. Byl mu schopen vyřídit srdečný
pozdrav od manželky, se kterou číhošťský farář studoval na gymnásiu a po pěti minutách
klidného rozhovoru ho seřvat kvůli obsahu nedělního kázání. Stranou nezůstal fanaticky
proticírkevně naladěný tajemník Okresního akčního výboru Národní fronty František Sláma ,
na jehož popud byl Toufar přeložen z farnosti Zahrádky kvůli odmítavému pohledu na
Vítězný únor. Sláma v lednu 1950 navštívil Alexeje Čepičku a dožadoval se řešení situace.
Celou věc převzala Státní bezpečnost. Toufar byl zatčen v sobotu 28. ledna večer příslušníky
jihlavské StB a přes Jihlavu se dostal do nově zřízeného proticírkevního oddělení věznice ve
Valdicích u Jičína. Zde je krutě vyslýchán a mučen příslušníky StB Ladislavem Máchou a
Josefem Čechem (oba jsou známí svou spoluprací se známým zabijákem Miroslavem Pichem
Tůmou v tajné skupině RR, která ještě před únorem 1948 prováděla provokace proti
nekomunistickým politickým stranám). V noci z 23. na 24. února 1950 je zbědovaný Toufar
tajně převezen do číhošťského kostela, kde má hrát hlavní roli ve filmu s biblickým názvem
„Běda tomu,skrze něhož pohoršení přichází“, v kterém měla být československá veřejnost
přesvědčena o zločinně provedeném zázraku číhošťským katolickým knězem ve spolupráci
s Vatikánem a americkými imperialisty za podpory královéhradeckého biskupa Mořice Píchy
a opata želivského kláštera Tajovského. Na kazatelnu musel být vynesen a za chvíli se
zhroutil (přítomen byl i šéf církevního oddělení Státní prokuratury Karel Čížek ). Toufar byl
hned odvezen zpět do Valdic. Zpáteční cestou se tatraplán vezoucí Toufara zastavil u samoty
mezi obcí Hradec a Nezdín.Neznámý muž z auta požádal manžele Hoskovcovy o kbelík vody.
Pan Hoskovec za ním vyšel ven a uviděl na zadním sedadle bezvládné tělo kněze z Číhoště,
které dva muži omývali hadrem. Ve Valdicích druhý den pokračovaly výslechy. Na následky
zranění i přes urychlený převoz do pražské nemocnice pro stranické kádry v Legerově ulici č.
61a provedenou operaci Toufar umírá 25.2.1950 na pokoji č.9 ve 20,35. .( Ve stejné budově
zemře dne 19. ledna 1969 Jan Palach). Pohřben byl 28.2.1950 do hromadného hrobu na
hřbitově v Praze-Ďáblicích. Teprve v roce 1961 sdělilo notářství v Havlíčkově Brodě
pozůstalým, že J. Toufar zemřel.
Klement Gottwald prý sepsul svého zeťe Čepičku kvůli Toufarově smrti. Lépe by se
mu hodil živý, aby mohl hrát ve filmu, který byl nakonec natočen i bez něho. Film byl
natočen se statisty přivezenými z Prahy začátkem března..Filmaři museli po příjezdu čekat
ještě dvě hodiny, než byl mechanismus pohybující křížkem techniky StB zkompletován. Ten

nakonec nefungoval a pohyb křížku byl natáčen v Praze na maketě. Promítalo se po celé
republice již 10.3.1950 s výjimkou okresu Ledeč nad Sázavou, aby místní lidé nemohli
upozornit, že jde o podvod. I bez toho promítání skončilo fiaskem a mnozí lidé se při
vycházení z kin smáli.
V souvislosti s „číhošťským zázrakem je zatčen v pondělí 30. ledna 1950 opat
želivského kláštera Tajovský, 31. ledna přijíždí na faru do Číhoště příslušník StB Litera kvůli
prohlídce fary. 1. a 2. února byli všichni svědci pohybu křížku vyslýchání prokurátorem
Čížkem na ONV v Ledči. Z nich pak jsou kostelník Pártl, kovář Pospíšil a V Trtík z Číhoště,
bohoslovec J. Zmrhal z Kynic a ledečský děkan Slavíček zatčeni. Pártl a Pospíšil jsou
propuštěni po několika dnech, V Trtík za dva měsíce. J. Zmrhal se vrátil po roce, děkan
Slavíček až za několik let. V Číhošti zavládl mezi lidmi strach z dalšího zatýkání.
V roce 1968 se novináři Lidové demokracie Jiřímu Brabencovi podařilo po nezměrném úsilí
objevit vyšetřovatele StB Ladislava Máchu, který Toufara surově mlátil. Jen sovětská
intervence mu zabránila dotáhnout případ do konce. S jeho články má čtenář možnost se
seznámit v 3. díle trilogie Antonína Kratochvíla „Žaluji.“ Později musel Brabenec čelit
trestnímu oznámení Máchovy manželky a také výhružkám.
Postupné otevření archívů po listopadu 1989 umožnilo získat další informace o pozadí
sledování římskokatolických kněží na okrese Ledeč nad Sázavou. Proti mému očekávání
nebyl Josef Toufar zarytý antikomunista. Do února 48 je sice na svém působišti v Zahrádkách
hodnocen jako „nepřítel lidovědemokratického režimu. Po únoru z tohoto důvodu přeložen do
Číhoště.“ Zpráva z kádrového hodnocení uloženého v okresním archívu v Havlíčkově Brodě
však pokračuje: „V Číhošti nečiní potíží, ochoten často k dohodě. Poměr k církevní hierarchii
dosti kritickým, k Vatikánu rovněž. Jeho politický vývoj je popsán takto: „Během kampaně
proti biskupům se choval umírněně, podepsal prohlášení Katolické akce, svůj podpis však
později odvolal odvolal…nepřipojil se k podpisové akci proti platovému zákonu, plat velmi
ochotně přijal, zdravici ochotně podepsal.“ Z uvedených slov vyplývá, že Toufar patřil
k velmi umírněným kněžím ve vztahu ke státní správě. Podle svědectví pamětníků uměl
jednat se všemi lidmi,ať to byli věřící nebo funkcionáři KSČ. Dovedl lidem pomoci, při
veřejné brigádě odpracoval 60 hodin, zatímco závazek místních komunistů byl poloviční.
Toto hodnocení by mohlo vést k závěru, že v Číhošti se odehrál zázrak, protože ve svých
činech se Toufar nedopustil ničeho nepřátelského vůči lidovědemokratickému zřízení.
Z archívních materiálů vyplynula zajímavá skutečnost mající vztah k dnešní současnosti. Na
sledování římskokatolických kněží (tedy i Josefa Toufara) v okrese Ledeč nad Sáz. se podílel
v červnu 1949 v souvislosti se čtením pastýřského listu současný poslanecký asistent ministra
vnitra Grulicha Josef Špaček / známý reformní komunista z roku 1968 / zastávající tehdy
funkci vedoucího tajemníka OV KSČ. Vyplývá to z důvěrné zprávy adresované ved.
tajemníkovi KV KSČ v Jihlavě soudruhu Pavelkovi. Zpráva končí těmito slovy: „Politická
akční trojka znovu podrobně prověřuje všechny faráře. Se soudružským pozdravem:Špaček.“
Výsledkem práce Špačkem zmiňované akční trojky bylo zatčení J. Toufara, zatčení děkana
Slavíčka, zatčení děkana ze Světlé Jana Berana,zatčení faráře Česenka ze Zruče a internace
administrátora Antonína Kubáta z Dolních Kralovic v želivském klášteře. Na práci trojky se
podíleli Špačkovi blízcí spolupracovníci J. Konopka, F. Sláma a Jiráček. I Josef Špaček nese
morální a politickou zodpovědnost za osud J. Toufara.
V archívu se dočtete další velmi zajímavé okolnosti. V neděli 11.12.1949 (je to jen
ironie osudu, že v ten den se poprvé v číhošťském kostele pohnul křížek?) předsednictvo OV
KSČ v Ledči za přítomnosti předsedy ONV Konopky….Špačka,Slámy…, řešilo problém
hrozících nesplněných dodávek zemědělských produktů v rámci okresu Ledeč nad Sázavou.
Předsednictvo se usneslo na kontrole dodávek prostřednictvím protokolu, jehož text sestavil
Josef Špaček. U neplničů měla být pak provedena kontrola (hlavně u velkých zemědělců). Při
zjištění sabotáže pětiletého plánu měly být všechny zásoby bez náhrady odvezeny. ONV mělo

zajistit pohotovost SNB ve dne i v noci. Přímo v obcích mělo proběhnout veřejné přelíčení a
potrestání sabotérů, kteří měli být odsouzeni jako škůdci národa.
Kolika soukromým zemědělcům uškodil, ví dnes asi jenom Josef Špaček sám. Ministru vnitra
Grulichovi je to zřejmě jedno. V současné době je Špaček vyšetřován brněnským
pracovištěm ÚDV na základě trestního oznámení, které na něj podal bývalý mluvčí ÚDV
Tomáš Hornof.
Literární kritik a básník Miloš Dvořák (1901 – 1971) napsal v roce 1959 básnickou skladbu
Symfonie XX. století, která mohla vyjít teprve v roce 1991. Využil v ní i číhošťského
symbolu:
/…/ těžké kamióny šinou svá kola přes posvátné úmluvy
neděl a svátků
nemotorné buldozery rozhrabávají kořeny zemin
/ kříž nad oltářem v Číhošti se prudce rozkymácel /,
obrovské kombajny budoucna schvacují hltavě úrodu
z nedozírných lánů,
jedním dechem mlátí obilí, melou mouku, pekou chléb,
a nakonec se rozmáchnou na zesláblý dech našich
vysílených lesů, neschopných vyživit svým zřídlým
stínem zdroje studánek - / … /
Před kostelíkem v Číhošti je pomník s prstí z hromadného hrobu v Ďáblicích a socha
představující J. Toufara s nápisem „Ecce homo“ /Ejhle člověk/. V želivském klášteře, po
listopadu 1989 vráceném řádu premonstrátů, až do těchto dnů před svozu smrtí sloužil
Bohumil Vít Tajovský mši. Pravda vyšla najevo. Duch pravdy a lásky nebyl umlčen. Při
shromáždění na Staroměstském náměstí dne 25. února 1990 se president Václav Havel
zamýšlel nad dědictvím minulých let a také řekl:
„Vzpomněli jsme si dnes veřejně na mučednickou smrt kněze Toufara a varovnou oběť Jana
Zajíce. Nechť tito dva, tak jako tisíce jiných, od Milady Horákové až po Jana Palacha, od
tragické postavy Rudolfa Slánského až po hrdinu práva Pavla Wonku, nám vždy znovu
připomínají, že my sami – nikoli vždy se ctí – jsme to velké dílo zkázy přežili a že je teď na
nás, abychom něco pořádného pro svou zemi udělali a něco tomuto dílu obětovali.“

Kyjov 16.12. 1999

Michal Šimek

Rozhovor s Bohumilem Vítem Tajovským, opatem želivského kláštera
Kde jste se seznámil s Josefem Toufarem?
Při studiích na bohosloveckém semináři v Hradci Králové ve 30. letech. Byl to můj dobrý
kamarád.
Jak jste se dozvěděl o „číhošťském zázraku“?
V Olomouci na nádraží začátkem ledna 1950 při návratu z exercicií na Svatém kopečku od
bývalého profesora ze semináře Josefa Burýška. Zajel jsem do Číhoště s primářem
humpolecké tuberkulózní léčebny Jaroslavem Richtrem. Pan farář nám vykládal, jak se to
stalo. Byli jsme si prohlédnout kříž. Byl vychýlen směrem ke kazatelně. Řekl jsem Pepíkovi,
aby byl opatrný, protože by ho mohli zavřít.
Kdo podle Vaeho názoru pohyb kříže zinscenoval?
Pepík to určitě neudělal. Byl technický antitalent. Neuměl si spravit ani kolo. Do dneška je
záhadou, zda šlo o zásah Boží nebo provokaci Státní bezpečnosti. Před časem po slavnosti
svěcení nového oltáře v Číhošti se při večeři na faře objevil v okně zamrzlý nakloněný kříž.
Přítomný královehradecký biskup Dominik Duka přemýšlel, co by to mohlo znamenat. Asi se
to ještě rozvíří a vyšetří, zda nešlo o zázrak.
Domníváte se, že akce StB okolo Číhoště souvisely se želivským klášterem?
Mohlo to tak být. Byl jsem zatčen dva dny po Toufarovi a obviněn ze spoluúčasti na
číhošťském zázraku.
Odpustil jste lidem, kteří Vám ublížili?
Ano.
Domníváte se, že by ještě dnes měli být potrestáni lidé za zločiny 50. let?
Ten, kdo porušil právo, má být určitě potrestán.
Poradce současného ministra vnitra Grulicha Josef Špaček se v roce 1949 ve funkci
vedoucího tajemníka OV KSČ v Ledči nad Sázavou podílel na sledování katolických
kněží včetně Josefa Toufara. Co si o tom myslíte?
Domnívám se, že takoví lidé by neměli tyto funkce zastávat.
Znal jste arcibiskupa Josefa Berana?
Ano. Trávil každý rok 14 dní dovolené v nedaleké Červené Řečici. Přicházel k nám do Želiva
se pomodlit. My jsme ho zvali na svačinu. Byl to statečný člověk. Za protektorátu i za
komunistického režimu.

V Želivi v pátek 19. března 1999

Michal Šimek

František Drašner – Čihošťský zázrak ve světle svědeckých výpovědí a dokumentů
vyd. Miroslav Zavřel, Havlíčkův Brod 1990

František Drašner - Vít Tajovský, opat želivského kláštera
vyd. Miroslav Zavřel, Havlíčkův Brod 1990
Miloš Doležal - Číhošťský zázrak, osud kněze Josefa Toufara a ohlas v tisku a literatuře
diplomová práce, Fakulta sociálních věd University Karlovy Praze
Praha 1992
Bořivoj Čelovský - Strana světí prostředky Martyrium faráře Josefa Toufara
Tilia, Šenov u Ostravy 2001
Jan Kalous – Zákulisí případu Číhošť
Instruktážní skupina |Stb v lednu a únoru 1950
Úřad pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu, Praha 2001
František Drašner -

Číhošťský zázrak
Zpráva o P. Josefu Toufarovi
nakladatelství Libri, Praha 2002

