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Archeologická zpráva o nalezení ostatků P. Josefa Toufara 
Mgr. Jan Havrda, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Praze

V létě roku 2014 se vedení Prahy rozhodlo podpořit exhumaci ostatků Jo-
sefa Toufara, který byl v roce 1950 na příkaz StB tajně pohřben do společ-
ného hrobu na Ďáblickém hřbitově v Praze. V září roku 2014 představitelé 
pražského magistrátu kontaktovali archeology pražského pracoviště NPÚ 
s žádostí o odbornou pomoc s plánovanou exhumací. Ovšem již v červnu 
jsme byli ve stejné věci osloveni s prosbou o konzultace zástupcem krá-
lovéhradeckého biskupství. V jedné archeologické kanceláři se tak zcela 
nezávisle na sobě sešly dvě žádosti týkající se pomoci při nalezení ostatků 
číhošťského faráře. Nutno konstatovat, že zpočátku jsme se k připravova-
né exhumaci stavěli rezervovaně. Hledání pohřbeného se mělo uskuteč-
nit v místech, kde bylo v minulosti vyhloubeno mnoho desítek hromad-
ných hrobů, o kterých vzhledem k absenci písemných pramenů nikdo nic 
přesnějšího nevěděl. Odhaduje se, že v hromadných hrobech se nalézá 
až dvacet tisíc pohřbených. Upozorňovali jsme, opírajíce se o zkušenosti 
z archeologických výzkumů rozličných pohřebišť, na extrémní obtížnost 
a až nemožnost bezpečně najít konkrétní osobu, navíc uloženou do hrobu, 
jehož přesná lokalizace není jistá. Až po seznámení se shromážděnými 
archivními prameny a konzultacích se zainteresovanými odborníky jsme se 
rozhodli exhumace zúčastnit a s využitím archeologických metod přispět 
k jejímu zdárnému provedení. Vše ukazovalo na to, že na základě získaných 
pramenů bude možné hledání s využitím malých plošně omezených zjiš-
ťovacích sond úspěšně provést. V prvních dvou listopadových týdnech tak 
proběhla pro všechny zúčastněné zcela výjimečná akce, úspěšně završená 
na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2014.786

Okolnosti a lokalizace
Exhumaci dlouhodobě požadovala rodina P. J. Toufara.787 Pražská radní 

Eva Vorlíčková spolu s primátorem Tomášem Hudečkem788 zajistili sestave-
ní odborného týmu, který měl provést plánované práce. Kromě archeologů 

786 Tento text vychází ze závěrečné zprávy o celé akci: Havrda, J., Nálezová zpráva o archeologic-
ké asistenci při exhumaci ostatků P. J. Toufara. Praha 8, Ďáblický hřbitov ppč. 576/1 Výzkum 
NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze č. 2014/38. Zpráva je uložena v archivu nálezových zpráv archeologic-
kého odboru NPÚ ú. o. p. v Praze č.j. 311/28280/2015. Praha 2015.

787 Neteř číhošťského faráře Marie Pospíšilová, její dcera Jitka Cvetlerová a její rodina. 
788 Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2074 o provedení exhumace ostatků P. Josefa Toufara z hromad-

ného hrobu na Ďáblickém hřbitově pochází ze dne 19. srpna 2014. Exhumace proběhla těsně 
před změnou vedení hlavního města Prahy na samém závěru volebního období. Zůstane 
otázkou, zda by vyzvednutí ostatků číhošťského faráře podpořila nová Rada hlavního města 
Prahy, do které již E. Vorlíčková ani T. Hudeček zvoleni nebyli. 
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z pražského pracoviště Národního památkového ústavu byli osloveni an-
tropologové z Národního muzea. Prací se zúčastnili i další specialisté.789 
Na přípravě i vlastní realizaci akce se zásadní měrou podílel Miloš Do-
ležal, kterému se podařilo shromáždit množství podstatných informací 
týkajících se života a smrti Josefa Toufara. Všeho dění se aktivně účastnil 
i postulátor procesu blahořečení, kněz a historik Tomáš Petráček. Poskyt-
nutím plánu hřbitova z roku 1990 ke zdárnému zakončení akce významně 
přispěl Adolf Rázek, člen Konfederace politických vězňů a zároveň bývalý 
vedoucí odboru vyšetřování Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu. Adolf Rázek v devadesátých letech vedl vyšetřování hlavního 
viníka smrti číhošťského faráře, příslušníka StB Máchy. Smluvní zajištění 
účasti archeologů bylo dohodnuto se zástupci Správy pražských hřbitovů, 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy, a podloženo objednávkou, v které bylo 
specifikováno, že archeologická asistence bude zajištěna archeologem, 
geodetem, dokumentátorem a fotografem790 a bude spočívat:

v odborném dohledu při výkopových pracích povrchových vrstev
v identifikaci tvaru a rozměrů šachty, pomoci při začišťování ostatků
odborné kresebné, fotografické a geodetické dokumentaci odkrýva-
ných situací v jednotlivých vrstvách
spolupráci s dalšími odborníky (antropology, genetiky, forenzními 
specialisty a pracovníky Správy pražských hřbitovů).
Společný hrob č. XVI se podle objevených archivních pramenů, plánků 

a svědectví pamětníků měl nalézat v oddělení společných hrobů u severní 
zdi Ďáblického hřbitova, přibližně sto padesát metrů východně od jeho 
severozápadního rohu. Zmíněný hrob bylo nutno hledat čtyři až deset 
metrů východně až severovýchodně od litinového kříže s nápisem Josef 
Toufar farář z Číhoště, který byl na hřbitov umístěn až v devadesátých 
letech 20. století. Je nutno poznamenat, že kříž se tedy nenalézal v mís-
tech, která bylo nutné prozkoumat. Vlastní exhumační práce na hřbitově 
trvaly celkem jedenáct dní a proběhly v období od pondělí 3. listopadu 
do pátku 14. listopadu 2014.

 

789 Zde nutno jmenovat Jana Krajsu, forenzního lékaře z Ústavu soudního lékařství v Brně, který 
kromě náročných exhumačních prací, kterých se aktivně zúčastnil, též zajistil provedení 
analýzy DNA genetikem Tomášem Pexou. Právní konzultace při přípravě exhumace poskytl 
Tomáš Kotrlý, odborník na agendu pohřebnictví z Ministerstva pro místní rozvoj.

790 Odborné práce na hřbitově prováděli František Flek, autor většiny fotografií a některých po-
pisů nálezových situací a Egon Ditmar, autor většiny plánů. Svým profesionálním přístupem 
a nasazením zásadně přispěli k úspěšnému zakončení celé akce. Autorem základního geode-
tického zaměření byl Jakub Hlavatý. Skupinu archeologů z Národního památkového ústavu 
v Praze vedl Jan Havrda. Další odbornou podporou přispěli archeologové Jaroslav Podliska 
a Michal Tryml. Kromě archeologů se prací na hřbitově zúčastnil forenzní specialista lékař 
Jan Krajsa a Jan Hájek zaměstnanec Správy pražských hřbitovů. Ne neposlední roli měli 
antropologové Miluše Dobisíková, Vítězslav Kuželka a Petr Velemínský z Národního muzea.
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Historie pohřbívání na Ďáblickém hřbitově 
Ďáblický hřbitov se rozkládá v severní části Prahy na rozhraní čtvrtí 

Ďáblice a Střížkov. Katastrálně náleží k původně středověké vsi Střížkov, 
na severu sousedí s katastrem Ďáblic. Svou rozlohou 29,3 hektaru je dru-
hým největším pražským hřbitovem po Olšanských hřbitovech. Velký hřbi-
tov byl vybudován v letech 1912 až 1914 v kubistickém slohu podle projektu 
architekta Vlastislava Hofmana. Byl původně projektován jako jeden ze 
tří pražských ústředních hřbitovů, čemuž odpovídal i zamýšlený rozsah. 
V centrální části se nalézá čestné pohřebiště obětí z druhé světové války.791 
Při severní hřbitovní ohradní zdi se nachází pietně upravená plocha čest-
ného pohřebiště obětí popravených a umučených z let 1948–1959 společně 
s dětským hřbitovem a s pozemky, kde byli pohřbíváni účastníci protina-
cistického odboje. Tento prostor byl pietně upravován od devadesátých let 
20. století (1990–1992) z iniciativy Konfederace politických vězňů a později 
(1994) vzniklého Sdružení bývalých politických vězňů. 

V severní části hřbitova se od 7. srpna 1943792 do září roku 1961 po-
hřbívalo do společných hrobů, hrobových jam, které pojaly celkem čtyřicet 
rakví uložených po deseti ve čtyřech vrstvách nad sebou. Celkem zde bylo 
vyhloubeno sedmdesát společných hrobů. Těla sem byla obvykle jednou 
za týden přivážena z pražských nemocnic (doložena je Vinohradská ne-
mocnice, nemocnice Na Bulovce a na Karlově náměstí), z anatomického 
a patologického ústavu a z Ústavu soudního lékařství v Praze. Ukládány 
zde byly na náklady města ostatky neidentifikovaných zemřelých a sebe-
vrahů, osamělých osob a osob, o jejichž pohřeb se nikdo nepostaral, ostat-
ky mrtvě narozených dětí, části lidských těl po pitvách, ostatky osob, které 
ještě za života daly souhlas k přenechání tělesných pozůstatků po své 
smrti anatomickým a patologickým ústavům. Za období protektorátu 
byli v nejvýchodnější části pochováni i padlí účastníci protinacistického 
odboje. Po skončení války zde byli pochováni Němci a kolaboranti, od-
souzení a popravení za zločiny proti českému národu. Po komunistickém 
převratu sem byly pohřbeny některé oběti politických procesů, jejichž 
těla nebyla spálena. Důkladný historický výzkum týkající se nakládání 
s těly obětí komunistické diktatury dosud proveden nebyl. Některé odhady 

791 Kovařík, P., Klíč k pražským hřbitovům, Lidové noviny, Praha 2001, 178.
792 Zprávu o hromadném pohřbívání na hřbitově v Ďáblicích vypracoval v srpnu 1968 major StB 

František Machara. „Na hřbitově v Ďáblicích jsou pohřbíváni mrtví z celé Prahy a okolí. 
Kromě soukromých hrobů se tam nachází i společné hroby, tzv. šachty, které jsou umístěny 
v prostoru osmého hřbitova  …  Do společných hrobů – šachet – se začalo na Ďáblickém hřbi-
tově pohřbívat od 7. 8. 1943 v důsledku nedostatku místa na Vinohradském hřbitově v Praze, 
kde byl tento způsob pohřbívání prováděn již za první republiky a dokonce již předtím.“ (Zá-
věrečná zpráva ve věci hromadného pohřbívání na hřbitově v Ďáblicích z 9. 8. 1968, in Kalous, 
Jan, Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950, vydal Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu, Praha 2001, 71–73.
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hovoří o tom, že na Ďáblickém hřbitově se nalézají desítky až stovky těl 
obětí komunistické zvůle. Další oběti byly patrně tajně uloženy na jiných 
místech (v Praze-Motole a v Praze-Strašnicích, Jáchymově a jinde). Za ko-
munistického režimu byla pohřbena do země asi menší část obětí, většina 
byla zkremována.793 Spáleno bylo například tělo Milady Horákové.794 

Historie hřbitova není důkladně zpracována. Existuje pouze jediná ru-
kopisná práce, která vznikla v rámci středoškolské odborné činnosti, jejíž 
autorkou je Kateřina Pekárková.795 Autorka ve své záslužné práci vychází 
jak z archivních pramenů, tak ze svědectví pamětníků a konstatuje, že se 
dosud žádným odborníkům nepodařilo přesněji stanovit počet pohřbených 
obětí.796 Počet obětí komunistické zvůle, o nichž existují doklady či svědec-
tví, že byly pohřbeny na Ďáblickém hřbitově, dosahuje podle současných 
odhadů sto až dvěstě osob. K nejznámějším patří P. Josef Toufar, generál 
Vojtěch G. Danielovič, poslanec Stanislav Broj, P. František Bučil, Zdena 
Mašínová, major Josef Pohl a oběti babického procesu Gustav Smetana 
a Jaroslav Melkus.797

Organizace pohřbívání do společných hrobů v letech 1948–1961
Informace o hromadném pohřbívání na hřbitově v Ďáblicích jsou do-

chovány díky výpovědím pracovníků hřbitova Jaroslava Křápa, vedoucího 
hřbitova v padesátých letech, a Tomáše Tiefa, který byl správcem hřbitova 
po něm. Zprávu vypracoval dne 28. 7. 1968 příslušník StB major František 
Machara: „Společné pohřby byly organizovány tím způsobem, že po na-
hlášení počtu mrtvých uvedenými ústavy nebo nemocnicemi správě Ďáb-
lického hřbitova, což se dělo každé pondělí, byl proveden pohřebními vozy 
dispečerské služby v Karlíně svoz rakví nebo beden na hřbitov v Ďáblicích. 
Podle pořadí byly pak rakve nebo bedny hned ukládány do připravených 
společných hrobů, pokud tyto již nebyly rozdělány z předchozího týdne. 
Šachty měly rozměry 5 × 2 metry a byly hluboké asi 2½ metru. Rakve se 
ukládaly do řady a pak na sebe do čtyř vrstev, poloh. Jednotlivé polohy se 
prokládaly hlínou, neboť při jednom pohřbu se zpravidla udělala z jed-
né řady o deseti rakvích jedna poloha, která se lehce posypala hlínou 
a na tuto pak příští týden, resp. následující týden, se ukládaly rakve 

793 Pekárková 2002–2003, 4. Viz pozn. 795.
794 Dvořáková, Z., Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho výzkumu. Praha 2013.
795 Pekárková, K., Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů v Praze-Ďábli-

cích. Praha 2002–2003. Rukopis, archiv Ondřeje Boháče. Zkrácená verze pro web publikována 
na www.arcig.cz/clanky/2004/historicky-seminar (stažena dne 21. 11. 2015).

796 Pekárková 2002–2003, 23. Viz pozn. 795.
797 Doležal, M., To tělo nesmí být spatřeno! Lidové noviny, příloha Orientace, 4. 10. 2014, 20. Podle 

historika vězeňství Aleš Kýra byly na hřbitov z pankrácké věznice přivezeny ostatky deva-
desáti čtyř popravených a čtyřiceti tří osob zemřelých ve výkonu trestu. (Přednáška A. Kýra 
na veřejném slyšení, Senát Parlamentu ČR, 10. 12. 2015).
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další, tak jak byly přiváženy. Do jedné šachty bylo vždy ukládáno 40 rakví 
nebo beden, přičemž v mnoha případech byly v jedné rakvi nebo bedně 
uloženy pozůstatky až 24 zemřelých osob, zejména dětí. Za těchto okol-
ností byly pak do jedné šachty uloženy pozůstatky 200 i více zemřelých 
osob či dětí.“ 798

O evidenci pohřbených do společných hrobů mjr. Machara v r. 1968 
napsal: „Správa Ďáblického hřbitova, nacházející se přímo na hřbitově, 
vedla záznamy ve třech knihách, indexech a ve dvou tzv. polohových kni-
hách. V indexech jsou v abecedním pořádku vyznačena jména všech osob 
a dětí, které byly do šachet pohřbeny. Je v nich uveden rok narození, den 
úmrtí, den pohřbu a číslo šachty. Podobně jsou vedeny záznamy i v polo-
hových knihách. Na základě jejich údajů je možno zjistit, odkud byl mrtvý 
přivezen, pod jakým číslem tam byl veden, kdy byl pohřben, číslo rakve 
dané správou hřbitova, číslo šachty, uvedení vrstvy – polohy – a konkrétní 
místo v řadě rakví, uložených v té které vrstvě – poloze. Exhumaci pozů-
statků určitého zemřelého je snad možno provést v tom případě, pokud 
se šachta nepropadla a nedošlo tedy k sesutí rakví a zbylých pozůstatků. 
Jestliže již sesutí nastalo, je prakticky nemožné identifikovat pozůstatky 
konkrétní zemřelé osoby.“799

Od roku 1961, kdy v Ďáblicích skončilo pohřbívání do společných hrobů, 
nebyla tato část hřbitova záměrně upravována, chátrala a zarůstala nále-
tovou vegetací. Již v roce 1968 byly podle Fr. Machary tabulky s označením 
hrobů často povalené, starší i nečitelné. Některé hroby se propadly až 
o jeden metr vůči okolnímu terénu. Některá místa sloužila dokonce jako 
smetiště.800 Tento stav se začal měnit až po roce 1989.

Hned zkraje devadesátých let začala být severní část hřbitova, na které 
byl postaven prostý dřevěný kříž, upravována a čištěna. Odstraněny byly 
malé křížky a pomníčky, které sem umístili pozůstalí hlavně v letech 1944 
až 1956. Na 51 z nich se dochovala jména pohřbených, na některých byla 
ještě v roce 1990 čitelná i data úmrtí a narození.801 Místo odstraněných 
pomníčků sem bylo umístěno celkem 247 kamenných desek se jmény popra-
vených, symbolicky připomínajících oběti komunistického režimu, z nichž 
však mnozí byli pohřbeni na jiných místech. Některé desky byly doplňo-
vány i později. Dnes je očíslováno 45 společných hrobů vymezených živým 
plotem. V současnosti používané číslování hromadných hrobů je odlišné 
oproti původnímu označení. Na práci se podíleli členové pamětnických 

798 Kalous 2001, 71–73, viz pozn. 792. Do hrobu č. XVI byly podle polohové knihy pochovány ostatky 
279 osob. 

799 Publikováno in Kalous 2001, 71–73, viz pozn. 792.
800 Pekárková 2002–2003, 9. Viz pozn. 795.
801 Seznam pomníčků a plán z roku 1990 zobrazující severní část Ďáblického hřbitova vytvořil 

Jan Ratiborský. Vznik plánu inicioval Jiří Nedoma.
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organizací a další dobrovolníci. V roce 1992 bylo odhaleno Čestné pohře-
biště popravených a umučených obětí komunismu v padesátých letech – 
III. odboje, v roce 1993 bylo pohřebiště vysvěceno opaty Anastázem Opaskem 
a Vítem Tajovským. Další úpravy proběhly v letech 1997–2001. Vznik a péče 
o toto pietní místo jsou spojeny především s osobností předsedy Sdružení 
bývalých politických vězňů Stanislava Stránského (1922–2012). Na začát-
ku devadesátých let zde byl instalován litinový kříž se jménem P. Josefa 
Toufara. V západní části byla umístěna pamětní deska a pomník obětem 
komunismu. Obdobně byl upraven symbolický dětský hřbitov. V roce 1994 
zde byl umístěn náhrobek Zdeny Mašínové.802 

V dnešní době je z původních 70 až 72 společných hrobů patrno pouze 
48, a to v podobě mělkých sníženin až prohlubní, které vznikly jako dů-
sledek sesednutí výplně hrobových jam, nepochybně několik let po jejich 
zasypání. Sesednutí je způsobeno rozložením dřev a následnou destrukcí 
rakví do hrobů vložených. Prohlubně se nalézají pouze u severní ohradní 
zdi hřbitova ve dvou, třech a místy i čtyřech řadách. 

Zásahy do terénu Ďáblického hřbitova v minulosti
V minulosti byly z hromadných hrobů vyzvednuty ostatky několika osob. 

Z výpovědi bývalého zaměstnance Ďáblického hřbitova Jaroslava Křápa vy-
plývá, že exhumovány byly ostatky generálmajora Vojtěcha G. Danieloviče, 
který byl v roce 1952 odsouzen na dvanáct let a 1. září 1955 zemřel ve vě-
zeňské nemocnici v Praze na Pankráci. Na žádost rodiny byla provedena 
exhumace, aby jeho ostatky mohly být uloženy do rodinné hrobky. Tuto 
informaci zaznamenal v srpnu 1968 František Machara.803 Exhumovány 
byly patrně i ostatky některých dalších obětí komunistického režimu a to 
například ostatky popravených československých vojáků majora Josefa 
Pohla a vojína Oldřicha Fialy. Další zemní zásahy do prostoru společných 
hrobů proběhly v devadesátých letech 20. století. V říjnu a listopadu 1996 
byla provedena instalace zahradního zavlažování. Výkop pro toto potrubí 
byl odkryt v listopadu 2014. Hluboký byl však pouze 30 cm, a tak nenarušil 
starší pohřby. Na počátku devadesátých let minulého století došlo při 
terénních pracích, snad zahradních úpravách či při instalaci pomníku 
obětem komunismu či kříže v souvislosti s pietní úpravou místa, k na-
rušení pravděpodobně již druhotně přemístěných kosterních ostatků.804 

802 Baláček, J. – Hájek, J. – Kracík, M.: Návrh na vymezení rozsahu národní kulturní památky 
Čestné pohřebiště popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a tře-
tího odboje. Ďáblický hřbitov, Praha 8. Národní památkový ústav u. o. p. v Praze, Praha 2015, 2.

803 Kalous 2001, 71–73, viz pozn. 792.
804 Pekárková 2002–2003, obr. 4. Viz pozn. 795.



602

Cíle a metoda 
Cílem archeologické asistence při exhumaci ostatků P. Josefa Toufara 

bylo lokalizovat společný hrob č. XVI a rozpoznat, časově určit a vyhodnotit 
nálezové situace, skrývající se pod dnešním povrchem, tak aby bylo možné 
nalézt a vyzvednout ostatky Josefa Toufara, který byl do zmíněného hrobu 
pochován. Samozřejmým úkolem bylo též archeologicky zdokumentovat 
všechny nálezové situace odkrývané v průběhu celé akce. Dále vyhodnotit 
nalezené předměty a porovnat ve spolupráci s antropology odhalené ostatky 
s dochovanou kopií polohové knihy pro společný hrob č. XVI.

Součástí těchto archeologických prací byla detailní a kompletní doku-
mentace (geodetické zaměření, fotogrammetrická a kresebná dokumen-
tace a fotodokumentace, popisy a evidence nálezových kontextů).805 Práce 
byla prováděna standardními odbornými postupy v souladu s archeolo-
gickou metodou respektující vertikální stratigrafii nadloží. Zaměřovány 
byly jednotlivé vrstvy rakví a ostatky v nich uložené. V každé ze zjišťo-
vacích sond byly též pořízeny vertikální na sebe kolmé řezy nadložím. 
Kresebná dokumentace byla prováděna v měřítku 1 : 20. Další plány byly 
sestaveny v měřítkách menších. Při popisu jednotlivých odkrývaných rakví 
a ostatků v nich uložených byl používán standardizovaný terénní formu-
lář. Údaje do něj zapisované tvořila jak archeologická data, tak terénní 
popisy antropologů Národního muzea M. Dobisíkové, P. Velemínského a V. 
Kuželky.806 Veškeré archeologické nálezy (zlomky keramiky, hřebíky, před-
měty z organických hmot – tkaniny, usně, papíru) představující důležitý 
datační materiál byly separovány, přímo v terénu popsány a fotograficky 
zdokumentovány. 

Při zjišťovací sondáži byly postupně odkryty západní konce tří společ-
ných hrobů dnes označených čísly 17, 21 a 23. Odkrývána byla vždy pouze 
okrajová část hrobové jámy, protože rakev s ostatky P. J. Toufara se měla 
nalézat hned druhá od kraje. Veškeré práce vedla snaha minimalizovat 
narušení pohřbených ostatků, proto nebyly odkrývány celé hrobové jámy, 
ale pouze jejich západní okraj. Též nebyly vyzvedávány všechny ostatky 
z odhalené části hrobu. 

Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hl. m. Prahy, za-
jistila ohrazení prostoru, ve kterém exhumace probíhala. Byly postaveny 
dva velké stany, v nichž se práce mohly konat i přes nepřízeň listopa-
dového počasí. V průběhu prací, kromě jednoho dne, byly všechny dny 
beze srážek a teploty se pohybovaly nad bodem mrazu. Pro osvětlení byly 

805 Havrda, J., Nálezová zpráva... Součástí zprávy je konvolut plánů, půdorysů i vertikálních 
profilů, fotografií a popisů. Viz pozn. 786.

806 Dobisíková, M. – Kuželka, V. – Velemínský , P.: Základní antropologický popis nalezených 
pozůstatků odkrytých na Ďáblickém hřbitově při exhumaci P. Josefa Toufara. NM Praha 2014.
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používány 400 W halogenové reflektory. Místo exhumace bylo nepřetržitě 
ve dne i v noci střeženo hlídkou městské policie.

Projekt archeologické asistence
Před vlastním zahájením terénních prací byl dne 20. října 2014 při-

praven projekt archeologické části celé akce.807 Jeho součástí byl návrh 
postupu prací a časový harmonogram. Materiál obsahoval následující 
kapitoly: Okolnosti akce, Historický kontext, Lokalizace akce a Přírodní 
podmínky místa, Specifikace archeologické asistence, Odborná spolupráce, 
Právní názor na akci, Harmonogram prací a personální a finanční zajiště-
ní odborné asistence. Součástí materiálu byly i obrazové přílohy: situační 
mapka a ideální řez a půdorys společného hrobu. Projekt byl zaslán jak 
objednateli akce, tak Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., jenž 
k němu neměl připomínek.

Prameny – dokumenty, plány, fotografie a další literatura
V posledních letech vzniklo několik obsáhlých prací týkajících se ži-

vota, zatčení, týrání a smrti P. Josefa Toufara.808 K nepublikovaným ruko-
pisům náleží práce Miloše Doležala, který v roce 2014 sepsal text nazvaný 
Mrtvola nesmí být spatřena. Nové poznatky v příběhu Josefa Toufara 
a osudu jeho mrtvého těla. Část tohoto textu i s obrazovými přílohami byla 
publikována měsíc před zahájením exhumace.809 Ještě před zahájením 
prací přímo na hřbitově byly analyzovány dostupné historické fotografie 
(jak z devadesátých let minulého století, tak starší), plány a ortofoto- 
snímky hřbitova z let 1938 a 1953. Vytvořen byl i digitální 3D model povr-
chu terénu z dat získaných při leteckém skenování zemského povrchu 
(LIDAR 5. generace). Snahou bylo nalézt původní uspořádání společných 
hrobů, projevujících se jako větší či menší oválné sníženiny. Na modelu 
povrchu se neukázala jiná pravidelná struktura terénních anomálií, než 

807 Havrda, J. – Podliska, J., Projekt archeologické asistence. Exhumace ostatků P. J. Toufara 
z hromadného hrobu v areálu Ďáblického hřbitova, Praha 8. Uloženo v archivu archeologic-
kého odboru NPÚ ú. o. p. v Praze, Praha 2014. 

808 Doležal, M., Jako bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství a mučednické smrti číhoš-
ťského faráře P. Josefa Toufara. Nová tiskárna Pelhřimov 2012, 

 Kalous, J., Instruktážní skupina StB v lednu a únoru 1950. Zákulisí případu Číhošť. Vydal 
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, Praha 2001. V této práci je jako 
místo pohřbení P. J. Toufara mylně uveden hrob dnes označený číslem 29 (Kalous 2001, 115),

 Rázek, A., P. Toufar – oběť proticírkevní strategie režimu. In Kalous, J. 2001, Instruktážní 
skupina StB v lednu a únoru 1950 (Zákulisí případu Číhošť), vydal Úřad dokumentace a vyšet-
řování zločinů komunismu, Praha 2001, 100–114,

 Rázek, A., 672 hodiny vazby pátera Josefa Toufara. Praha 2011. Studie publikovaná na webo-
vých stránkách Policie ČR, <http://www.policie.cz/clanek/cihostsky-zazrak.aspx>. 

809 Doležal, M., To tělo nesmí být spatřeno! Lidové noviny, příloha Orientace, 4. 10. 2014.
 Doležal, M., Mrtvola nesmí být spatřena. Nové poznatky v příběhu Josefa Toufara a osudu 

jeho mrtvého těla. Rukopis, archiv autora, Praha 2014.
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jaká je vidět přímo na ploše hřbitova.810 Analyzovány byly i snímky pro-
storu pořízené majorem Macharou v roce 1968. Ty však ukazují zarostlý 
a zdevastovaný prostor bez výrazných orientačních bodů, ztotožnitelných 
s dnešní situací.

Důležitou podmínkou pro pozitivní průběh akce na Ďáblickém hřbi-
tově bylo shromáždění maximálního množství relevantních historických 
pramenů, které umožnily lokalizovat hrobovou jámu, jež byla v roce 1950 
označena číslem XVI. Jak již bylo uvedeno, většinu těchto archivních do-
kladů a výpovědí shromáždili ti, kteří se osobou či kauzou P. Toufara dlou-
hodobě zabývali, především Miloš Doležal, Toufarův životopisec. K tomuto 
úsilí v minulosti přispěli Marie Pospíšilová, novinář Jiří Brabenec a dále 
Adolf Rázek a Jan Kalous z ÚDV. 

Situování rakve s ostatky P. J. Toufara v hromadném hrobě
Nalézt místo utajeného pohřbu umožnila fotokopie jedné dvoustrany 

z polohové knihy společných hrobů Ďáblického hřbitova, uložená v Archivu 
bezpečnostních složek, která zobrazuje uspořádání rakví v hrobě č. XVI. 
Dokument přináší informace i o ostatcích celkem 279 osob do rakví vlo-
žených, a rovněž odkud a kdy sem byly přivezeny. Poprvé byl výřez z této 
fotokopie velmi nekvalitně publikován v roce 2001.811 Celá byla zveřejněna 
až v roce 2014.812 Zmíněnou fotokopii zařadila do své práce i Kateřina Pe-
kárková.813 Josef Toufar byl pohřben ve třetí vrstvě odshora, do druhé rakve 
od západního konce společného hrobu. V polohové knize, vedené správcem 
hřbitova, byl zapsán pod jménem Josef Zoukal (28. 2. 1950) s poznámkou 
Policie. V rakvi nad ním byla pochována žena, a nad ní v 1. vrstvě odshora, 
rakev s ostatky dvanácti dětí, přivezená sem z Patologického ústavu. Ze 
známých dokumentů vyplývá, že v šachtě (hrobu č. XVI) nejsou v blízkosti 
P. J. Toufara pohřbeny další oběti komunistické diktatury. Situování rakve 
v rámci hrobu popsal ve svém hlášení i estébák Robert Skerl, který dohlížel 
na zahrabání rakve dne 28. února 1950.814 

Situování hromadného hrobu č. XVI na Ďáblickém hřbitově
K exhumaci ostatků P. Josefa Toufara mohlo být v roce 2014 přistoupeno 

na základě dochování a vyhodnocení unikátních archivních pramenů pro 
společný hrob č. XVI. V první etapě prací bylo nutné lokalizovat hrob č. XVI. 
Je nutno poznamenat, že při hledání byly k dispozici tři druhy pramenů: 

810 Model vytvořil Ondřej Malina. Pro podkladovou vizualizaci byla využita data z Českého úřadu 
katastrálního a zeměměřičského v Praze.

811 Kalous 2001, 126, obr. 10. Viz pozn. 792.
812 Doležal 2014. Viz pozn. 808. 
813 Pekárková 2002–2003, obr. 1. Viz pozn. 795.
814 Skerlův plánek byl publikován in Kalous 2001, 124, obr. 8. Viz pozn. 792.
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ústní svědectví správce hřbitova, získané od třetí osoby; skica s umístěním 
hrobů od příslušníka StB z roku 1950, který se zúčastnil uložení rakve 
s tělem Josefa Toufara v Ďáblicích; plánek z roku 1990.
1. Svědectví Anny Musilové

Umístění první sondy bylo určeno na základě nově získaného svědectví 
Anny Musilové, jíž místo, kde byl pohřben farář z Vysočiny, ukázal v roce 
1953 hrobník Jaroslav Křáp, když v uvedeném roce pátrala po místě uložení 
ostatků svého bratra, popraveného Josefa Frice. Ten by měl být pohřben 
v místech, kde byl v devadesátých letech vztyčen Toufarův litinový křížek, 
ve společném hrobě dnes označeném číslem 27. Toto svědectví získal v roce 
2013 od paní Musilové osobně přímo na Ďáblickém hřbitově Miloš Doležal.815 
Paní Musilová určila místo, kde byl pohřben P. Josef Toufar, jako hrob 
dnes označený číslem 21. Stejnou šachtu jako místo uložení J. Toufara 
označil ve své studii z roku 2011 také Adolf Rázek.816 První sonda tak byla 
položena právě zde.

2. Náčrtek StB z roku 1950 
Umístění druhé sondy bylo určeno na základě vyobrazení šachty XVI 

na skice z roku 1950, kterou nakreslil pro své nadřízené příslušník StB 
Robert Skerl, jenž dohlížel na pohřeb J. Toufara.817 Na skice je zobrazeno 
celkem šestnáct společných hrobů, které jsou uspořádány do dvou řad 
po osmi. Jako hrob č. XVI je vyznačen hrob v nejkrajnější severozápadní po-
zici. Po vynesení do současného plánu by se šachta č. XVI nalézala v místě 
označeném dnes číslem 23.818 Jako problematická se však ukazovala větší 
vzdálenost od hřbitovní zdi a skutečnost, že se v těchto místech nenalézají 
hroby ve dvou řadách, ale ve čtyřech. Nebylo však možné předem vyloučit, 
že některé řady mohly být vykopány až po roce 1950 a že nejdříve se zde 
nalézaly řady dvě. 

3. Plán s pomníčky z roku 1990
Třetí sonda byla lokalizována na základě plánu a soupisu pomníčků 

osob zesnulých v letech 1946–1953 a pohřbených do společných hrobů. Z dat 
na pomníčcích bylo možné vyvodit časovou následnost hloubení některých 
šachet. Společně se soupisem pomníčků pořídil v roce 1990 Jan Ratiborský 
jejich plánek, který též zobrazoval výraznější terénní nerovnosti, sesednutí 
terénu v místech někdejších společných hrobů. Nutno však poznamenat, 

815 Doležal 2014, 8. Viz pozn. 809.
816 Rázek 2011, 39 a obr. na obálce. Viz pozn. 808. 
817 Archiv bezpečnostních složek – spis ZV 122, publikováno in Doležal 2012, 199, 428; Kalous 

2001, 124, obr. 8.
818 Práce na tomto místě inicioval především primátor Tomáš Hudeček.
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že na plánku chyběla čísla hrobů, neboť do roku 1990 se původní cedulky 
označující hroby nedochovaly.819 K vynesení čtvrt století starého plánku 
do současného stavu byl použit výřez z ortofotomapy Prahy. Průnik těchto 
dvou map vytvořil geograf Ondřej Boháč. Ukázalo se, že se plán z roku 
1990 v některých částech zobrazované plochy nekryje přesně se současným 
stavem. Na vině může být mimo jiné i to, že k dispozici byla pouze nepří-
liš kvalitní kopie plánu. Přesto právě na základě tohoto materiálu bylo 
nakonec možné určit polohu hrobu č. XVI a tím i místo, kam bylo v roce 
1950 uloženo tělo Josefa Toufara. Dnes je toto místo označeno číslem 17.

Shromážděné prameny ukázaly na  tři sousedící místa, vzdálená 
od sebe pět až sedm metrů. Proto právě sem byly položeny postupně tři 
malé zjišťovací sondy. U prvních dvou míst se po provedené sondáži ukázal 
nesoulad odkryté situace s vyobrazením šachty č. XVI z polohové knihy 
hřbitova a práce tam byly v okamžiku ubezpečení, že se jedná o jiný hrob, 
ukončeny. Na místě třetím, označeném v současnosti číslem 17, umožnil 
soulad ostatků v odkrytých rakvích se situací, jež je zobrazena na foto-
kopii polohové knihy pro hrob XVI, následně lokalizovat místo pohřbení 
Josefa Toufara.

Ostatní pietně vyzvednuté kosterní pozůstatky byly vloženy do nových 
rakví. Při obřadu, který vedl kněz Tomáš Petráček, byly pohřbeny do těchže 
míst, odkud byly vyzvednuty. Pohřeb zajistila Správa Pražských hřbitovů. 
Před tím byla provedena antropologická i archeologická dokumentace 
znovu pohřbených ostatků a dalších nálezů, včetně jejich polohopisu.

Popis a vyhodnocení nálezové situace 
Hlavní terénní práce se soustředily na západní okraj hrobové jámy, dnes 

označené číslem 17. Odkrývána byla co do plochy její pětina, tzn. prostor, kde 
se nalézala krajní rakev a rakev ležící vedle ní. Velikost sondy, kde probíhal 
průzkum, tak od hloubky 120 cm činila 200 × 110 cm s tím, že do hloubky 
120 cm byla šíře sondy z důvodů snadnějšího přístupu k odkrývaným rakvím 
větší. Obrysy jámy byly patrné po odstranění svrchní tmavé humózní půdy 
mocné 30 cm. Jáma pro společný hrob byla zahloubena do žlutohnědé spra-
še a její výplň tvořila opět přemístěná světlá spraš, místy s příměsí tmavé 
černozemě. Na základě archeologického odkryvu je možné charakterizovat 
původní tvar a velikost hrobu. Hrobníky vykopaná jáma pro uložení čtyři-
ceti rakví měla obdélný tvar s mírně nepravidelnými kolmými stěnami. Její 
šířka činila 190 cm a předpokládaná délka 520 cm. Při výkopových pracích 
nebylo dosaženo dna jámy. Její původní hloubku lze odhadnout na 200 cm. 
Na dnešním povrchu se společný hrob projevoval jako poměrně pravidelná 

819 Kopii plánku laskavě poskytl Adolf Rázek. 
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obdélníková propadlina o vnějších maximálních rozměrech 580 × 260 cm. 
Dno prosedliny taktéž obdélníkového až lichoběžníkového tvaru bylo o 20 cm 
níže než její okraje.

Po odstranění svrchního zásypu hrobové jámy se objevily dřevěné rakve. 
Sesednutím prohnutá víka první, nejmladší vrstvy rakví byla zaznamenána 
přibližně 120 cm pod dnešním povrchem terénu. Postdepozičními procesy 
takřka nebyla postižena čela rakví. Zůstala zachovaná u delších stěn 
hrobové jámy v hloubce pouze 65 až 75 cm. Krajní rakev z první, nejmladší 
vrstvy rakví obsahovala nekompletní kosterní ostatky minimálně osmi 
jedinců, a to kosti ruky a nohy nejméně jedné dospělé osoby (amputáty?) 
a alespoň sedmi jedinců nedospělých.820 Nález odpovídá zápisu v polohové 
knize pro společný hrob XVI. V horní, první vrstvě odshora na první rakvi 
od kraje je zápis: rakev č. 9a, Patologie I (Mucha, Turek, Geislerová, Trn-
ková, Matěchová, Nováková); Soudní821 přilož. Jung Oskar, Krištofková 
Jiřina, 25. 4. 1950.

I vedle se nalézající rakev obsahovala nekompletní kosterní ostatky 
více jedinců, a to nejméně sedmi dětí a minimálně dvou dospělých osob. 
V jednom případě patrně muže (kosti z levých končetin a trupu – krku). 
Nález odpovídá zápisu v polohové knize pro společný hrob č. XVI. V horní, 
první vrstvě odshora na druhé rakvi zkraje je záznam: rakev č. 9, Pato-
logie I (Hermanová, Suchomel, Matějíčková, Červinka, Holub, Richtrová, 
Holanová, Jamrichová, Kindl, Rohlová, Lysáková, Zvěřinová), 25. 4. 1950.

Krajní (západní) rakev z druhé vrstvy shora obsahovala skelet dospě-
lého jedince, a to gracilní ženy, která se dožila 35 až 50 let. Některé nálezy 
(tkanina, knoflík, kožená poutka) naznačují, že pohřbená mohla být ob-
lečena. Dva artefakty (hřebínek do vlasů, dámská bota), nalezené v rakvi, 
ukazují právě na osobu ženského pohlaví. V rakvi se též nacházela lebka 
a vřetenní kost náležící dítěti věkové kategorie infans I (kolem dvou let). 
Nález odpovídá zápisu v polohové knize pro společný hrob XVI. Ve druhé 
vrstvě shora, na první rakvi od kraje je poznamenáno: rakev č. 3 Soudní, 
Hrabalová (asi 38 – 40 let), Kurucz Julius, 28. 3. 1950.

Druhá rakev z druhé vrstvy shora obsahovala úplný skelet patřící ženě 
staré 35–50 let. Odříznutý vršek lebky dokládá provedení pitvy. Nález od-
povídá zápisu v polohové knize pro společný hrob č. XVI. V ní je ve druhé 
vrstvě shora, na druhé rakvi od kraje zápis: rakev č. 4, soudní, Halíková 
Marie, 28. 3. 1950.

Z třetí vrstvy rakví byl nejdříve začištěn povrch víka a východní bok 
krajní, nejzápadnější rakve. Rakev byla uprostřed prosedlá a výrazně 

820 Autoři základního antropologického popisu nalezených pozůstatků odkrytých na Ďáblickém 
hřbitově v roce 2014 jsou M. Dobisíková, V. Kuželka a P. Velemínský. Viz pozn. 806.

821 Soudní = Ústav soudního lékařství.
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nakloněná směrem k východu. Víko, částečně propadlé do rakve, se objevilo 
v hloubce 140 cm. Začištěn a dokumentován byl tak kromě svrchní desky 
víka rakve pouze jeho východní bok. Rakev byla vyrobena patrně z měk-
kého dřeva, povrchová úprava nezjištěna. Dřevo je dochováno ve špatném 
stavu, místy se rozpadalo, někde dochována i celistvá delší prkna o délce 
minimálně jeden metr. Měřitelné rozměry rakve: délka cca 180–190 cm, šířka 
cca 50–55 cm, výška min. 30 cm; příčný řez schrány měl tvar šestiúhelníku. 
Na vnější straně východní bočnice byl nápis „č. 182“ napsaný červenou bar-
vou. Protože víko rakve nebylo odstraněno, nebyly prozkoumány ostatky 
v ní uložené. U východního boku nakloněné rakve bylo v druhotném uložení 
nalezeno několik kostí. Podle určení antropologů to byl článek prstu ruky 
dospělé osoby, zlomek pravé lýtkové kosti a několik kostí dětských, které 
patrně propadly z výše položených rakví. 

Zásadním nálezem bylo objevení nápisu „č. 182“. Číslo bylo napsáno 
červenou barvou na východní bočnici víka. Nález čísla odpovídá zápisu 
v polohové knize pro společný hrob XVI, a to pozici pro první (nejzápadněj-
ší) rakev náležící třetí vrstvě od shora. V polohové knize je poznamenáno: 
„rak. 182, Anat,822 Halamová Antonie, 7. 3. 1950“.

Vedle rakve č. 182 byla 13. listopadu 2014 půl metru od západního okraje 
šachty v hloubce 190 cm odkryta rakev, v níž byl pohřben P. Josef Toufar. 
(Popis viz níže). Rakev byla uprostřed prosedlá, její bočnice se rozvalily 
do stran. Víko bylo původně přibito několika hřebíky. Uvnitř ležela kom-
pletní kostra v anatomické poloze na zádech orientovaná hlavou k jihu, 
s rukama podél těla. 

Rakev s ostatky P. J. Toufara 
Lokalizace: druhá rakev od západní stěny hrobové jámy 17, náležící 

ke třetí vrstvě rakví (počítáno shora). Rakev byla orientována ve směru 
sever–jih. Svrchní hrany čel rakve byly zaznamenány v hloubce 120 cm 
od dnešního povrchu. Víko rakve se propadlo až na ostatky, resp. na její 
dno. Míra prosednutí rakve činila cca 20 cm. Dno se nalézalo v hloubce 140 
až 160 cm. Skelet v ní nalezený byl vlivem postdepozičních procesů – tlak 
nadloží, posun sousední rakve – mírně deformován, některé kosti byly 
posunuty. Kosti, zvlášť lebka, byly ve špatném stavu. 

Datum odkrytí: 13. 11. 2014, vyzvednutí: 14. 11. 2014
Popis rakve: rakev byla vyrobena patrně z měkkého dřeva, povrchová 

úprava nezjištěna. Dřevo je dochováno ve špatném stavu, jednotlivá prkna 
se při vyjímání rozpadala na kusy dlouhé max. 100 cm. Jako spojovací mate-
riál byly použity hřebíky. Tlak nadloží způsobil deformaci rakve, východní 

822 Anatomický ústav.
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bok i čela byly rozvaleny. Měřitelné rozměry rakve: délka cca 180–190 cm, 
šířka cca 40–50 cm, výška cca 30 cm; příčný řez rakve má tvar šestiúhelníku.

Artefakty nalezené v rakvi, které je možno spojit s pohřbeným: svět-
le hnědá gumová hadička – drén (popis viz níže), část zavíracího špendlíku, 
část kovového spínadla s plochým svazkem gumiček se zbytkem látky se 
nalézaly u levého ramene pohřbeného (nález lze interpretovat buď jako 
zdravotnický materiál – škrtidlo – používané k ošetření končetin, nebo jako 
součást oděvu),823 dlouhá gumička čtvercového průřezu ležela na hrudi, 
dva malé plastové bílé knoflíky, kusy šedočerné látky a kusy hnědé látky se 
nalézaly jak pod hlavou a rameny, tak pod dolními končetinami. U dalších 
nálezů (tři zlomky tabulového skla, stříbřitý papír, útržky novin, plastový 
hřebínek do vlasů) lze uvažovat jako o předmětech nesouvisejících s po-
hřbeným. Vloženy do rakve mohly být zřízenci při manipulaci s rakví.

Gumový drén – Vyhodnocení nálezu provedl MUDr. Jan Krajsa: „Bě-
hem dokumentace kosterních nálezů byl v oblasti pánve nalezen drén 
(gumová hadička) délky 19 cm, o průměru 1 cm (tloušťka stěny cca 1 mm) 
sloužící původně k odvodu nežádoucí tekutiny z dutiny břišní navenek 
u operovaného pacienta. Aby nedošlo ke sklouznutí drénu do dutiny břišní 
(v tom případě by musel být dalším operačním zákrokem vytažen), bývá 
drén zajištěn (propíchnut) zavíracím špendlíkem. Na nalezeném drénu 
je propíchnutí naprosto jednoznačně patrno, původně tam byl ponechán 
dokonce celý zavírací špendlík. Část ho byla v rakvi nalezena a drobný 
fragment se dochoval v drénu.“824 

Lidské ostatky: V rakvi se nalézala kompletní kostra v anatomické 
poloze na zádech, orientovaná hlavou k jihu, s rukama podél těla. Vršek 
lebky byl odříznut a následně vyplněn pilinami. Antropologické vyhod-
nocení nálezů: Kostra dospělého muže, věková kategorie 35–50 let. Při 
vyzvedávání na Ďáblickém hřbitově byly ostatky určeny antropology 
V. Kuželkou, P. Velemínským a M. Dobisíkovou pouze předběžně. Následně 
byly převezeny k dalšímu zkoumání do laboratoře Národního muzea.

Interpretace: Rakev obsahovala kompletní skelet dospělého muže 
věkové kategorie 35–50 let, který byl pitván. V oblasti břišní dutiny byla 
nalezena gumová hadička interpretovaná jako zdravotnický materiál 
– drén. Z tohoto nálezu je tedy prakticky jisté, že na těle exhumovaného 
člověka byl před smrtí proveden chirurgický zákrok v oblasti břicha, což 
je v plné shodě s dostupnými informacemi o posledních hodinách života 

823 Krajsa, J., Popis předmětů vyjmutých z rakve označené K2 na Ďáblickém hřbitově v Praze dne 
14. 11. 2014. Nepublikovaná zpráva. Uloženo: Archiv Ústavu soudního lékařství v Brně, Brno 
2015, 5. 

824 Krajsa 2015, 1. Viz pozn. 823.
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P. Josefa Toufara (operace břicha pro prasklý žaludeční vřed).825 I některé 
další nálezy objevené u skeletu by mohly náležet do kategorie zdravotnic-
kého materiálu, například zavírací špendlík či tenké gumičky s textilem 
a s kovovou sponou).

Závěr 
K vyzvednutí ostatků kněze se mohlo přistoupit na základě dochování 

a nového vyhodnocení archivních pramenů. V rámci zjišťovací sondáže 
byly v listopadu 2014 s využitím archeologických metod a postupů odkryty 
a dokumentovány západní konce tří společných hrobů, dnes označených 
čísly 17, 21 a 23. Na tato tři místa ukázaly tři různorodé prameny jako 
na místo hrobu č. XVI. Práce se zaměřily vždy pouze na okrajové, nejzá-
padnější části jam, protože rakev s ostatky P. J. Toufara se měla nalézat 
hned druhá od kraje. Veškeré práce vedla snaha minimalizovat narušení 
pohřbených ostatků. V zásypech tří zkoumaných hrobů bylo nalezeno 
nevelké množství drobných artefaktů, které je možné spojit s hřbitovním 
prostředím: kalíšky od svíček, režné keramické střepy z květináčů, gla-
zované zlomky z keramických nádob, skleněné zlomky z váz či stínítek 
svíček a též hřebíky. Všechny tyto nálezy lze datovat do období okolo 
poloviny 20. století. 

Nakonec se práce soustředily na místo třetí, dnes označené číslem 17. 
Sonda byla lokalizována na základě soupisu pomníčků osob zesnulých 
mezi lety 1946–1953 a pohřbených do společných hrobů. Z dat na pomníč-
cích bylo možné vyvodit časovou následnost hloubení některých šachet. 

Celkem byly z hrobu dnes označeném č. 17 vyzvednuty a antropologicky 
prozkoumány ostatky uložené v pěti rakvích – z nejmladší, první vrstvy 
dvě rakve, z druhé vrstvy také dvě a z vrstvy třetí ostatky z jedné rakve. 
V rakvích v nejmladší (horní) vrstvě se nalézaly ostatky dětí. Rakve v druhé 
vrstvě obsahovaly kostry dospělých žen, do jedné byly vloženy také ostatky 
dítěte a nakonec, v rakvi pod nimi, se nacházely ostatky muže. Soulad 
nalezených ostatků v pozicích shodných se záznamem Polohové knihy pro 
šachtu XVI potvrdil správnost určení hledaného místa.

Uvnitř objevené rakve, situované ve třetí vrstvě, druhé od západu, ležela 
kompletní kostra dospělého muže, který zemřel ve věku 35–50 let. Skelet se 
nacházel v anatomické poloze na zádech, s hlavou k jihu, s rukama podél 
těla. Odříznutý vršek lebky dokládal provedení pitvy. Kromě kosterních 
ostatků se v rakvi našlo i několik různorodých předmětů. K důležitým 
nálezům patří gumová hadička, která byla objevena na křížové kosti, 

825 Krajsa 2015, 1. Viz pozn. 823; Doležal 2012, 195, viz pozn. 808. Nález drénu je též v souladu 
s pitevním protokolem z 27. února 1950, viz pozn 826.
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interpretovaná jako zdravotnický materiál – drén. V pitevním protokolu 
Josefa Toufara ze dne 27. února 1950 je uvedeno v části I. Prohlídka zevní: 
... v dolní polovině břicha je rána délky 2 cm, z níž vyčnívá gumový drén.826 
I další objevené předměty by mohly náležet do kategorie zdravotnického 
materiálu (zavírací špendlík, a část kovového spínadla se svazkem gumiček 
a textilem – interpretovatelným buď jako škrtidlo používané k ošetření 
končetin, nebo jako součást oděvu). 

Dalším významným dokladem ukazujícím na správnost lokalizace 
bylo objevení červenou barvou napsaného identifikačního čísla (č. 182), 
které zůstalo čitelné na boku sousední rakve, tj. na první rakvi počítá-
no od západního okraje hrobu. Stejné číslo je ve stejné pozici, tj. vedle 
rakve J. Toufara, zapsáno i v polohové knize, v poznámce týkající se rakve 
s ostatky Antonie Halamové, dovezené na hřbitov 7. 3. 1950 z Anatomic-
kého ústavu. 

Z hlediska archeologického bylo možno hned po ukončení prací na Ďáb-
lickém hřbitově konstatovat, že ostatky muže nalezené dne 13. 11. 2014 
na Ďáblickém hřbitově, v hrobě dnes označeném číslem 17, mohou s urči-
tou mírou pravděpodobnosti náležet P. Josefu Toufarovi. Tento závěr bylo 
možné učinit na základě souladu nálezové situace s polohovou knihou, 
objevení drénu v oblasti břicha zesnulého muže a třetím dokladem bylo 
číslo sousední rakve, odpovídající písemným pramenům. Muž byl před smr-
tí operován a před pohřbením pitván. Analýza DNA827 následně potvrdila, 
že nalezené ostatky patří s 99,99 % pravděpodobností Josefu Toufarovi. 

Exhumace P. Josefa Toufara vyvolala zájem o problematiku zapomína-
ných míst, na která byly tajně pohřbívány oběti jak nacistické, tak komunis-
tické totality. Necelý rok po úspěšném vyzvednutí ostatků číhošťského faráře 
došlo k připravení podkladů pro vyhlášení severní části Ďáblického hřbitova 
Národní kulturní památkou828 s názvem Čestné pohřebiště popravených 
a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje.
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← Zakreslování půdorysu hrobu č. 16, zleva archeologové Egon Ditmar, Michal Tryml 
a Jan Havrda. Vpravo diskutují antropologové Miluše Dobisíková a Petr Velemínský 
s Janem Krajsou. 

← Archeolog František Flek pořizuje fotografickou dokumentaci odkrytého západního 
konce hrobu č. 16. 

← Ďáblický hřbitov. Kroužkem vyznačeno umístění společného hrobu č. 16.

Litinový křížek neoznačuje skutečný hrob Josefa Toufara.

Chvíle po skončené exhumaci, odpoledne 14. listopadu 2014.
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Uprostřed snímku dno rakve po vyzvednutí ostatků P. Josefa Toufara. Na boku vedlejší 
rakve vyznačeno místo, kde byl dochován nápis „č. 182“.

Bok rakve, která sousedila s místem nálezu kostry Josefa Toufara, na dřevě patrný 
červenou barvou vyvedený nápis: č. 182. 
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Antropologové Vítězslav Kuželka a Petr Velemínský před vyzvednutím ostatků Josefa 
Toufara z hrobu č. 16. 

Gumová hadička – drén – nalezená na kosti křížové a pravé kosti pánevní.
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Předměty nalezené u ostatků P. Josefa Toufara – drén, bílé knoflíky, torzo spínacího 
špendlíku, hřeby.

Detailní pohled na gumový drén. 
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Kusy černé látky, nalezené pod hlavou a rameny; torzo hnědé látky, nalezené pod 
dolními končetinami, kovový zkorodovaný předmět (patrně přezka).
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Autentika – potvrzení totožnosti ostatků, patřících P. Josefu Toufarovi – vložená do 
olověného pouzdra a posléze do schrány s ostatky. 

Převoz kosterních pozůstatků P. Josefa Toufara z Národního muzea do Číhoště se 
odehrál 10. července 2015 za asistence Jana Renzy a Martina Jandy /vlevo/, který se 
podílel na výrobě schrány, hrobové jámy a kamenné desky.
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Číhošť 10.–12. července 2015: přenesení ostatků Josefa Toufara v kovové schráně, navržené 
Norbertem Schmidtem, do číhošťského kostela a za velkého zájmu veřejnosti slavnostně 
pohřbených do prostého hrobu v zemi chrámu. Autorem typografického řešení desky 
a textu na schráně, které nesou citáty z kázání P. Josefa Toufara, je grafik Luboš Drtina.

Dva dny po pohřbu P. Josefa Toufara a ve výroční den jeho narození, 14. července 2015, se 
Janě Cvetlerové, vnučce Marie Pospíšilové a prapraneteři Josefa Toufara, narodila dcerka 
Terezka Josefína. Pokřtěná byla 17. října 2015 v číhošťském kostele.
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