
PRAMENY VYŠETŘOVATEL 1

Článek Karla Vaňka Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, který vyšel v deníku Rudé právo 10. března 1950, 
informoval čtenáře o premiéře filmu o číhošťském zázraku. Zdroj: Rudé právo 10. 3. 1950.



PRAMENY VYŠETŘOVATEL 2

Karikatura z humoristického časopisu Dikobraz. Význam tématu dokládá okolnost, že se kresba objevila na titulní 
straně vydání z 21. března 1950.



PRAMENY VYŠETŘOVATEL 3

Ukázka z výpovědi Josefa Bokra, který se jako velitel technické skupiny StB v roce 1950 účastnil rekonstrukce 
i natáčení číhošťského zázraku. Záznam vznikl 28. prosince 1962 v rámci vnitřního přešetřování případu. Zdroj: 
Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY VYŠETŘOVATEL 4

Ukázka z výpovědi Josefa Bokra, který se jako velitel technické skupiny StB v roce 1950 účastnil rekonstrukce 
i natáčení číhošťského zázraku. Záznam vznikl 28. prosince 1962 v rámci vnitřního přešetřování případu. Zdroj: 
Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY VYŠETŘOVATEL 5

Článek Jiřího Brabence Jak a proč zemřel farář Josef Toufar, který vyšel v deníku Lidová demokracie 12. května 
1968. Zdroj: Knihovna Národního muzea v Praze.



PRAMENY VYŠETŘOVATEL 6

Článek Jak se udál číhošťský „zázrak“ vyšel v deníku Rudé právo 7. března 1950. Zprostředkoval veřejnosti infor-
mace z tiskové konference ministerstva vnitra, která se konala o den dříve. Zdroj: Rudé právo, 7. 3. 1950, s. 3.



PRAMENY PRÁVNÍK 1

Ukázka z vyšetřovacího protokolu, který pořídila skupina Ladislava Máchy při výslechu Josefa Toufara ve valdické 
věznici v únoru 1950. Jedná se o šestý dodatek z 23. února 1950, v němž je obsaženo přiznání.  Zdroj: Archiv 
bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY PRÁVNÍK 2

Ukázka z vyšetřovacího protokolu, který pořídila skupina Ladislava Máchy při výslechu Josefa Toufara ve valdické 
věznici v únoru 1950. Jedná se o šestý dodatek z 23. února 1950, v němž je obsaženo přiznání.  Zdroj: Archiv 
bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY PRÁVNÍK 3

Fotografie pořízené techniky StB při pokusu o rekonstrukci zázraku v číhošťském kostele 23. února 1950. Snímky 
ilustrují, jak se technici StB snažili rekonstruovat mechanismus k ovládání kříže. Zdroj: Archiv bezpečnostních 
složek, fond Sbírka různých písemností, a. č. S-193-8.



PRAMENY PRÁVNÍK 4

Fotografie pořízené techniky StB při pokusu o rekonstrukci zázraku v číhošťském kostele 23. února 1950. Snímky 
ilustrují, jak se technici StB snažili rekonstruovat mechanismus k ovládání kříže. Zdroj: Archiv bezpečnostních 
složek, fond Sbírka různých písemností, a. č. S-193-8.



PRAMENY PRÁVNÍK 5

Záznam o výpovědi někdejšího velitele StB Osvalda Závodského z roku 1952. Závodský byl v roce 1951 zatčen, 
vyšetřován jako trockista a posléze popraven. V rámci vyšetřování potvrdil, že dal Máchovi příkaz k použití násilí. 
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY PRÁVNÍK 6

Posudek Ladislava Máchy, který vznikl v rámci neveřejného přešetřování číhošťského případu ministerstvem vni-
tra v roce 1963. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY PRÁVNÍK 7

Posudek Ladislava Máchy, který vznikl v rámci neveřejného přešetřování číhošťského případu ministerstvem vni-
tra v roce 1963. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY PRÁVNÍK 8

Posudek Ladislava Máchy, který vznikl v rámci neveřejného přešetřování číhošťského případu ministerstvem vni-
tra v roce 1963. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY PRÁVNÍK 9

Posudek Ladislava Máchy, který vznikl v rámci neveřejného přešetřování číhošťského případu ministerstvem 
vnitra v roce 1963. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY PRÁVNÍK 10

Úryvek z dopisu, který příslušník StB Vratislav Lukšan adresoval ministru vnitra Josefu Pavlovi. Dopis vznikl v roce 
1968, nebyl určen k zveřejnění. Lukšan se v něm vyjadřuje k pozadí číhošťského případu a obhajuje Ladislava
Máchu. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Vratislava Lukšana, č. 1916/13.



PRAMENY PRÁVNÍK 11

Úryvek z dopisu, který příslušník StB Vratislav Lukšan adresoval ministru vnitra Josefu Pavlovi. Dopis vznikl v roce 
1968, nebyl určen k zveřejnění. Lukšan se v něm vyjadřuje k pozadí číhošťského případu a obhajuje Ladislava
Máchu. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Personální spis Vratislava Lukšana, č. 1916/13.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 1

Výpověď  Václava Pospíšila, který byl svědkem pohybu kříže v číhošťském kostele. Zdroj: Archiv bezpečnostních 
složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 2

Dopis Marie Pospíšilové adresovaný prezidentu republiky Klementu Gottwaldovi. V březnu 1951 psala neteř 
faráře Josefa Toufara prezidentovi, aby získala informace o stavu svého strýce. Zdroj: Archiv bezpečnostních 
složek, Personální spis Ladislava Máchy, č. 6976-23.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 3

Odpověď Kanceláře prezidenta republiky na dopis Marie Pospíšilové. Zdroj: DOLEŽAL, Miloš, Jako bychom dnes 
zemřít měli, Pelhřimov 2012, s. 430.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 4

Faktura pohřební služby za odvoz těla Josefa Toufara a za jeho pohřeb do hromadného hrobu na hřbitově 
v Praze-Ďáblicích. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 5

Rukou psané potvrzení o převzetí osobních věcí po zemřelém Josefu Toufarovi, které musela příslušníkům StB 
vystavit Marie Pospíšilová. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 6

Snímek hrobu a pomníku Josefa Toufara na hřbitově u kostela v Číhošti. Foto: Jaroslav Pinkas



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 7

Fotografie hrobu Josefa Toufara na hřbitově u kostela v Číhošti. Foto: Jaroslav Pinkas



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 8

Fotografie hrobu Josefa Toufara na hřbitově v Praze-Ďáblicích. Foto: Petr Blažek



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 9

Pitevní protokol na jméno Josef Zouhal. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 10

Pitevní protokol na jméno Josef Zouhal. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY MÍSTNÍ POLITIK 11

Pitevní protokol na jméno Josef Zouhal. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 1

Published: February 10, 1950
Copyright © The New York Times

Článek Miracle at Cihost vyšel 10. února 1950 v New York Times. Dokládá, že o událost z malé vesnice 
na Vysočině se zajímaly i světové deníky. Text vyšel před smrtí Josefa Toufara a před zahájením tiskové kampaně 
k číhošťskému zázraku v Československu.



PRAMENY NOVINÁŘ 2

Úřední zpráva Velitelství Státní bezpečnosti o výsledku šetření tzv. „zázraku“ v Číhošti, která byla přednesena 
novinářům na tiskové konferenci ministerstva vnitra 6. března 1950. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek,  
spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 3

Úřední zpráva Velitelství Státní bezpečnosti o výsledku šetření tzv. „zázraku“ v Číhošti, která byla přednesena 
novinářům na tiskové konferenci ministerstva vnitra 6. března 1950. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek,  
spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 4

Úřední zpráva Velitelství Státní bezpečnosti o výsledku šetření tzv. „zázraku“ v Číhošti, která byla přednesena 
novinářům na tiskové konferenci ministerstva vnitra 6. března 1950. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek,  
spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 5

Fotografie pocházejí z archivu České tiskové kanceláře (ČTK). První snímek pořídil fotograf Věněk Švorčík  
6. března 1950 na tiskové konferenci, kterou k číhošťskému zázraku pořádalo ministerstvo vnitra. Přítomen byl  
i ministr Václav Nosek. Ze tří pořízených fotografií byly dvě cenzurovány (viz přípisek na obálce). V našem  
souboru je jeden ze snímků, jehož šíření tiskem bylo zakázáno.



PRAMENY NOVINÁŘ 6

Prezenční listina účastníků tiskové konference, která proběhla na ministerstvu vnitra 6. března 1950, ilustruje, jak 
široce byla média zastoupena. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 7

Prezenční listina účastníků tiskové konference, která proběhla na ministerstvu vnitra 6. března 1950, ilustruje, jak 
široce byla média zastoupena. Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, spis ZV-122 MV.



PRAMENY NOVINÁŘ 8

Článek Jiřího Brabence Světlo pravdy nad „číhošťským zázrakem“ vyšel v deníku Lidová demokracie 23. května 
1968. Novinář Jiří Brabenec věnoval příběhu Josefa Toufara několik článků, snažil se vzbudit zájem veřejnosti 
o jeho osud. Zdroj: Knihovna Národního muzea v Praze.



PRAMENY NOVINÁŘ 9

Zprávy Československého rozhlasu, 7. března 1950, 6:00

Přehled domácího tisku

Ze zprávy z pondělní tiskové konference s ministrem vnitra 
Václavem Noskem, kterou otiskují všechny listy, se dovídáme, 
jakými způsoby pracuje naše církevní reakce. Na tiskové konfe-
renci byl podán dosavadní výsledek šetření o takzvaném zázra-
ku v Číhošti a plně osvětleno, jak byla celá věc inscenována. 
Vyšlo najevo, že číhošťský farář Toufar si sestrojil mecha-
nismus, jehož pomocí pohyboval při svém kázání křížem na ol-
táři  a předstíral tak zázrak. Tento takzvaný zázrak měl být 
počátkem velké rozvratné provokace. Farář Toufar sám při vy-
šetřování doznal, že se po únoru 1948 začal zabývat aktivní 
protistátní činností. V této snaze byl, jak sám udává, utvrzen 
biskupskými pastýřskými listy. Koncem minulého roku přistou-
pil pak po schůzích, které měl s ordináři, k přípravám na or-
ganizování zázraku. Počítal při tom také s tím, že když se mu 
celá věc podaří, bude Číhošť prohlášena za veliké poutní místo 
a tím stoupnou jeho počitky.

Archiv ČRo, Přehled zpravodajství, 1. 3. – 15. 3. 1950.

Na počátku 50. let, ještě před zahájením televizního vysílání v roce 1953 a plošným rozšířením televizorů, 
představoval klíčové médium rozhlas. Kampaň k číhošťskému zázraku, která navazovala na tiskovou  
konferenci ministerstva vnitra, se projevila i v rozhlasovém vysílání. Přepis z Archivu ČRo ilustruje, jak státní 
rozhlas o událostech informoval. Bohužel neexistuje zvukový záznam zpráv. Zdroj: Archiv Českého rozhlasu, fond 
Přehled zpravodajství, kartón 1. 3. – 15. 3. 1950.
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